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De beste kijk op uw wijk
  Van 
het bestuur

Na mijn korte vakantie in het uiter-
ste zuiden van Italië met aangename 
temperaturen is het ook hier weer 
heerlijk genieten van een echte na -
zomer met fantastische kleuren die 
elk jaar intenser schijnen te worden. 
Probeer dan ook het zomergevoel 
nog even vast te houden. Ook wan-
delingen met hond langs het strand 

zijn weer mogelijk, waar hond ten volle van geniet. En ik dus 
ook! Zee in zee uit want de temperatuur van het water is nog 
altijd lekker voor mens en dier.

Genieten is het ook om weer overleggen en informatieavon-
den te mogen organiseren. Eindelijk weer levendigheid in 
ons kantoor en de vergaderzaal aan het A. Diepenbrockhof, 
zoals de bijeenkomst van de voorzitters van VvE’s in onze 
wijken. Het thema was deze keer het verduurzamen van 
appartementengebouwen. Een verslag vindt u elders in het 
blad. De avond is zeer succesvol verlopen.
Na een paar jaar “rust” moeten en kunnen we weer volop 
aan de bak.
Het gekke is dat een aantal jaren geleden dit soort bijeen-
komsten heel soepel konden worden georganiseerd. Na de 
komst van het virus blijkt niets meer vanzelfsprekend te zijn 
en is afspraken maken een tijdrovende bezigheid geworden. 
Het lijkt dat alles weer opnieuw moet worden uitgevonden. 
Persberichten uitsturen, de website voeden van informatie, 
bij alles moet je twee keer nadenken of het zo goed gaat. 
Automatisme is ver te zoeken. Zal ook wel weer een kwestie 
van wennen zijn.

Onze aandacht gaat nu uit naar de organisatie van de 
Bewoners Informatie Avond op 17 november 2022. De zeer 
aantrekkelijke, voorlopige agenda vindt u hiernaast.
De deelnemers aan de projectgroep Ogen & Oren zijn weer 
bij elkaar geweest waarbij weer is gebleken hoe belangrijk 
deze mensen zijn om samen te proberen de leefomgeving 
te bewaken en waar nodig te verbeteren. Wel zijn er een 
paar vacatures en ik wil u graag oproepen om deze kleine 
wijken onder uw hoede te nemen. Het vergt niet veel tijd. 
Helemaal niet als u een hond heeft en toch regelmatig naar 
buiten gaat. Meld u via de mail info@walboduin.nl. Dank bij 
voorbaat.

En dan zitten we al bijna in het volgend jaar. Op 12 januari 
houdt het bestuur de traditionele Nieuwjaarsreceptie vanaf 
17.00 uur in onze vergaderzaal. Vóór het virus was dit altijd 
een reuze gezellige bijeenkomst waar je elkaar na vaak 
lange tijd weer eens spreekt. Als start in 2023 zal het bestuur 
proberen de oude draad weer op te pakken.

Is het u ook al opgevallen? De winkels liggen alweer vol met 
chocolade letters, banketstaven en pepernoten. Het is dus 
niet zo gek als ik u nu al een fijne gezellige decembermaand 
toewens met een rustige jaarwisseling, en wellicht tot 2023 
waar u tijdens de NJ receptie alle goeds zal worden toege-
wenst.

Hank Hoogwout

A G E N D A      

Bewoners 
Informatie Avond
Donderdag 17 november 2022

Aanvang 19.30 uur 

Zaal open om 19.00 uur

Locatie:
Walboduin, Alphons Diepenbrockhof 2

(achterkant Jumbo 
aan de Aaltje Noordewierstraat)

Opening
Introductie

Voormalig KPN Gebouw
Erik Bakker

Projectmanager Staedion
Bjorn van Pelt

Projectmanager Stadion

Teamchef Politie Loosduinen
Irma Grootscholten  

Verduurzaming woningen
Amber van der Lans   
Duurzaam Den Haag

Presentatie Groot Solleveld/
Nieuw Madestein
Bart van Engeldorp

Projectadviseur NationaalPark
Irene Mulder 

Landschapsarchitect Den Haag

Sluiting met drankje
om ca. 21.30 uur

U kunt zich aanmelden voor het bijwonen van 
dit overleg per mail: info@walboduin.nl.

mailto:info@walboduin.nl
mailto:info@walboduin.nl


Marieke en Marijke, wat maakt jullie zo 
strijdbaar in deze kwestie? 
Wij merken dat wijkbewoners zich gedu-
peerd voelen door het opheffen van maar 
liefst zeven haltes van bus 23. Het gaat 
om een grote buslijn die mensen naar zee 
brengt en naar andere belangrijke plekken, 
met veel overstapmogelijkheden. Wij 
voeren deze actie niet alleen voor onszelf, 
wij doen dit ook om wijkbewoners die 
afhankelijk zijn van het openbaar vervoer 
een stem te geven. De verhalen die we te 
horen krijgen proberen wij zoveel mogelijk 
in de openbaarheid te brengen. 

Wat krijgen jullie zoal te horen? 
Mensen die naar het Haga ziekenhuis 
locatie Leyweg moeten – in sommige 
gevallen heel regelmatig – kunnen daar 
niet makkelijk meer komen. Opa’s en oma’s 
die een oppasdag hebben in bijvoorbeeld 
Wateringen of Rijswijk, zijn nu veel langer 
onderweg. Bewoners van Bohemen die 
met de bus boodschappen willen doen op 
het Savornin Lohmanplein, hoe moeten die 
daar nu komen als ze niet mobiel genoeg 
zijn? Er zijn verhalen van groepjes ouderen 
die elkaar ontmoetten op Kijkduin en 
vriendengroepjes die regelmatig met de 

bus naar theater Dakota gingen, dat gaat nu 
niet meer. Dat soort activiteiten zijn juist zo 
belangrijk. In Bohemen wonen veel oude-
ren, die wil je toch niet in een isolement 
laten raken? Jarenlang hebben we gehoord 
dat we ouderen uit hun isolement moeten 
halen én dat iedereen zoveel mogelijk 
gebruik zou moeten maken van het open-
baar vervoer, en nu gebeurt dit. We horen 
zelfs van mensen die hun auto hebben 
weggedaan omdat ze net zo goed met bus 
23 konden reizen. Het gaat trouwens niet 
alleen om ouderen. Ook degenen die met 
de bus naar hun werk gaan en nu langer 
onderweg zijn, vallen onder de benadeel-
den. En wat dacht je van leerlingen van het 
Dalton die uit Wateringen, Rijswijk of Voor-
burg komen? Of wijkbewoners die gewoon 
even naar zee willen? Verder komt het 
regelmatig voor dat tram 3 niet rijdt. Dan 
moet er een goed alternatief zijn om vanuit 
Bohemen openbaar vervoer te hebben. 

Wat hebben jullie tot nu toe gedaan? 
We hebben de lokale politiek benaderd, 
op stadsniveau en op stadsdeelniveau. 
Binnenkort gaan we opnieuw aan de 
bel trekken, nu we weten welke nieuwe 
wethouder vervoer (mobiliteit) in zijn por-

Bus 23
Toen in 2018 bekend werd dat bus 23 nog maar zeer beperkt naar Kijkduin zou rijden, 

kon Marieke Hardeman het maar nauwelijks geloven. En toch was het zo: het laatste deel 

van het traject (tussen Colijnplein en Kijkduin) wordt het grootste deel van het jaar niet 

meer gereden. In mei en juni worden de haltes in de weekenden aangedaan. Alleen in 

de zomervakantie stopt bus 23 dagelijks op de haltes in Bohemen, al werd dat dit jaar 

ook nog eens gefrustreerd door rioolwerkzaamheden. Marieke ging op de barricaden 

en wijkgenoot Marijke Bessels sloot zich bij haar aan. Sindsdien strijden ze voor een 

terugkeer van bus 23 naar Kijkduin en vice versa. Hun motto: ‘Help 23 weer naar zee’. 

tefeuille heeft. We zijn in gesprek gegaan 
met reizigersvereniging Rover; de regionale 
afdeling daarvan is in ons verhaal gedo-
ken. We hebben enquêtes gehouden en 
buurtbewoners opgeroepen op 6 maart dit 
jaar naar de vervallen haltes te komen om 
te vertellen hoe zij werden gehinderd door 
het opheffen van de haltes. De Posthoorn 
en Den Haag FM hebben aandacht gegeven 
aan deze actie. We hebben niet alleen die 
dag gedupeerde wijkbewoners gesproken, 
daarna kwamen er ook mails binnen van 
andere mensen die onze actie wilden 
steunen. 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag 
(MRDH) is de opdrachtgever van HTM. Deze 
organisatie bepaalt de vervoersrichtlijnen. 
Aan de hand van reizigersaantallen worden 
beslissingen genomen over het schrappen 
van haltes. Wat wij daarop zeggen is: ‘’Waar 
is de menselijke maat?” In Bohemen is als 
wijk met veel ouderen openbaar vervoer 
van groot belang. Daarom gaan we door 
met onze actie, om de zelfstandigheid van 
wijkbewoners te garanderen. Het is heus 
niet altijd vechten tegen de bierkaai, al 
voelt het vaak wel zo. Heel recent hoorden 
we dat er schriftelijke vragen zijn gesteld 
aan het college van B & W over toeganke-
lijkheid van het OV. Met zulke lichtpuntjes 
kunnen we verder.

Wat zouden jullie met dit interview willen 
bereiken?
We willen alle wijkbewoners op de hoogte 
houden van onze acties. Ook doen we 
graag een oproep: we zoeken iemand die 
ons kleine team kan versterken, iemand 
die in staat is publiciteit te genereren of 
andere constructieve ideeën heeft. We 
zoeken steeds naar nieuwe wegen om 
aandacht te krijgen voor deze kwestie. 
Aan onze gedrevenheid zal het niet liggen. 
Voor alles wat met bus 23 te maken heeft, 
kan men mailen naar bus23naarkijkduin@
gmail.com 

Jeannette BiesbroeckWijkbewoners bij een geschrapte halte. Links achteraan Marieke en Marijke.
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‘Ik kies voor mijn tekeningen en schilderijen vaak plekken in mijn 
omgeving, bijvoorbeeld graafwerkzaamheden, een bouwput of 
een renovatieproject. Veel onderwerpen vind ik in Den Haag en 
omgeving waar ik sinds 1993 woon. Maar ik kom ook vaak terug 
in Friesland en Groningen, waar ik ben geboren en getogen. 
Behalve stadsgezichten zul je in mijn werk ook andere thema’s 
aantreffen zoals archeologische opgravingen op historische 
plaatsen. De verhalen en achtergrond van deze plekken zijn 
vaak bijzonder en daar verdiep ik me dan in. Zo heb ik vele uren 
geschilderd bij de opgraving van een middeleeuwse burcht van de 
roemruchte Friese kasteelvrouwe Ats Bonninga.

Kunstenaars in de Wijk

Mia Westerhof: 
Impressies van veranderend straatbeeld 
en verhalen bij opgravingen
Mia Westerhof is kunstenares, afgestudeerd op Academie Minerva in Groningen. 

Ze woont in onze wijk en werkt in de Schilderswijk. In haar atelier, omringd 

door een indrukwekkende hoeveelheid uitgestalde en opgeslagen tekeningen 

en schilderijen, vertelt ze over de thema’s in haar werk. 

Als je al die impressies naast elkaar legt kun je er als het ware 
mijn levensloop in zien. Ik heb grote bewondering voor de impres-
sionisten als Van Gogh en Monet en heb veel plaatsen bezocht 
waar zij hebben geschilderd. Ook Breitner vind ik interessant. 
En dat kun je wel terug zien in mijn werk, qua kleur en de sfeer 
waarmee ik mijn momentopnames vastleg.

Ik heb altijd veel geëxposeerd en veel werk verkocht, maar tegen-
woordig ben ik niet meer aangesloten bij een galerie en verkoop 
af en toe vanuit mijn atelier. De mensen weten mij te vinden, 
hoewel het door de coronaperiode wel wat rustiger is geworden. 

Mia aan het werk in haar atelier in de Schilderswijk

Overzicht opgraving bij Warns 60 x 80 cm, olieverf 2021

Aanleg tramtunnel 130x130 cm, acryl 1997

Van het Haags Gemeente Archief kreeg ik regelmatig de opdracht 
om een veranderde situatie in de stad tekenend vast te leggen. Ik 
kreeg de vrijheid deze plekken zelf te zoeken en te documenteren. 
Hier vlakbij in het oude industriegebied van het Laakkwartier 
heb ik bijzondere plekken gevonden om vast te leggen zoals de 
renovatie van de RAC-hallen en de oude kraan in de Laakhaven. 

Eind jaren ‘90 was er in Den Haag een tentoonstelling van schil-
derijen die ik maakte tijdens de aanleg van de tramtunnel en de 
Koningstunnel. Ook heb ik geschilderd in Amsterdam bij de aanleg 
van Noord-Zuidlijn, in Delft bij het Spoorkwartier en in Groningen 
bij de bouwput van het Forum. Deels deed ik dit in opdracht, 
bijvoorbeeld om een bouwproject te documenteren, maar meestal 
uit eigen interesse voor zo’n plek. 

Forum Groningen, 100x100 cm, acryl, 2014
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De coronaperiode betekende voor mij een omwenteling. Ik ben 
me minder zorgen gaan maken of ik wel genoeg verkoop en 
voldoende bekend word. Die druk is van mijn schouders gevallen, 

Sportcampus Zuidzijde 100x100 cm, olieverf 2017

ik werk nu minder vanuit het hoofd en meer vanuit het hart.
Hoewel ik zelf vooral teken en schilder vanuit de werkelijkheid 
ben ik ook erg nieuwsgierig naar ander werk, abstracter en met 
meer fantasie. Zo ben ik momenteel bezig met de verbeelding van 
verhalen uit de Griekse mythologie zoals de strijd tussen Perseus 
en Medusa. Zoals ik altijd in het onderwijs heb gedaan, probeer ik 
ook nu in mijn atelier andere benaderingen en  technieken uit die 
ik goed kan gebruiken op de dinsdagavonden als ik lesgeef bij de 
Volksuniversiteit.

Ik woon pas drie jaar in deze wijk en heb tot dusver rond Kijkduin 
en Loosduinen nog geen grote onderwerpen gevonden, wel heb 
ik af en toe wat tekeningen gemaakt op ’t strand. Er hangt werk 
van mij bij Offers in Loosduinen en ik heb nu drie keer meegedaan 
aan de groepstentoonstellingen die de Kunstkamer Loosduinen 
organiseert in het Wings gebouw’. 

Ik hoop van harte dat ik binnenkort de kans krijg om te schilderen 
tijdens de renovatie van het Binnenhof, dat zou goed passen bij 
mijn passie voor gebouwen in ontwikkeling, voor hun historie en 
de sporen die archeologen daar wellicht gaan vinden’.

Richard Roemers 

Japanse Duizendknoop blijft kop opsteken

De Japanse duizendknoop 
(Fallopia japonica) is een 
invasieve exoot die je overal in 
Nederland tegenkomt. De plant 
verdringt andere planten. Ook 
veroorzaakt de plant schade aan 
funderingen en rioleringen.

Al enige tijd geleden is begonnen met het 
ruimen van deze planten op de genoemde 
locatie. Voorspeld werd toen al dat het 
zeker niet in één keer zou lukken om 
deze woekeraar te verwijderen. De laatste 
weken was weer volop bedrijvigheid 
waar te nemen om de “nieuwe” planten 
stuk voor stuk uit te steken. Rondom de 
bomen in het gebied is een soort bescher-

mingsconstructie gemaakt om de groei 
daar zoveel mogelijk tegen te gaan. Het 
uitsteken van de Japanse Duizendknoop 
is in de directe omgeving van de bomen 
niet mogelijk zonder de boomwortels te 
beschadigen.
De verwachting is dat men nog wel 
enige tijd bezig zal zijn om dit gebied 
vrij te krijgen van deze exoot.

In het duingebied bij de bocht in de Duinlaan nabij de Zandzeggelaan woekert 

de Japanse Duizendknoop.
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Jarenlang was ik verbonden aan de 
befaamde Balletstudio Pola Lichtendahl, 
een begrip in Den Haag. Ik was daar eerst 
leerling en later docent. In die tijd stu-
deerde ik ook af aan de dansacademie in 
Rotterdam. Nadat Pola was gestopt, besloot 
ik een eigen balletstudio te beginnen. 
Dat was een hele uitdaging, want ik werd 
opeens ondernemer, maar het was ook 
een prachtige kans om mijn eigen stempel 
te gaan drukken. Ik voelde een enorme 
creatieve vrijheid en vroeg me af wat ik 
precies wilde met mijn eigen studio. Ik 
wist het eigenlijk al, maar had het nog niet 
eerder onder woorden hoeven brengen: 
kwaliteit en eigentijdsheid zijn belangrijk 
voor mij. Met eigentijdsheid bedoel ik dat 
ik graag meebeweeg met de trends, niet 
alleen in de wereld, maar ook de trends 
die spontaan ontstaan tijdens mijn lessen. 
En dat dus altijd met de kwaliteit waar ik 
zo aan hecht. De basis is en blijft klassiek 
ballet. Daarnaast bied ik ook andere stijlen 
als urban, modern en jazzballet aan. 

Heb je al leerlingen van jou zien 
doorstromen naar de dansacademie? 
Jazeker! Het mooie is dat deze leerlingen 
veelal bij mij blijven dansen naast hun 
opleiding aan de dansacademie. Hier doen 
ze dingen die niet persé in hun academi-
sche lesprogramma zitten. Zij houden mij 
scherp, want de kwaliteit die ik wil leveren, 
moet blijven aansluiten op hun nieuwe 

vaardigheden. Ze moeten het interessant 
blijven vinden om bij mij les te nemen. Een 
enkeling geeft zelfs nu al les in mijn studio, 
is dat niet mooi? 

Waarom zou je een kind van drie jaar op 
balletles doen? 
Het is altijd goed om iets te doen met 
beweging. Als je, zoals bij ballet, beweegt 
op muziek, komt daar een extra drive bij. Je 
gaat vanzelf door in een bepaald ritme. De 
kinderen krijgen groepsgevoel en discipline 
bijgebracht op een leuke, speelse manier. 
En ballet is natuurlijk ook heel goed voor je 
houding; om die reden deed mijn moeder 
mij ooit op ballet. 

Wat geef je je leerlingen mee? 
Ik hoop van harte dat ik mijn leerlingen 
zelfvertrouwen en zelfbewustzijn bijbreng. 
En natuurlijk het plezier om met elkaar 
een dansvoorstelling neer te zetten, dat 
doen we eens per jaar in het nabij gelegen 
Hofstad Theater, onderdeel van het Hofstad 
Lyceum. Door het samen bezig zijn is er een 
echt community gevoel ontstaan, waaruit 
mooie vriendschappen voortkomen. Dege-

Aan de Monseigneur Nolenslaan in 

Bohemen, in een glazen gebouw dat bij 

het Maris college hoort, huist de Ballet 

Studio Den Haag. Oprichter en eigenaar 

Laura Taal (30) vertelt graag wat je 

daar zoal kunt beleven. Ooit begonnen 

met ballet op haar derde jaar, geeft 

ze nu met hart en ziel les aan peuters 

van die leeftijd en alle leeftijden 

daarboven. Haar start op deze locatie 

was alles behalve makkelijk, al gauw 

kwamen de lockdowns. Met veel 

creativiteit en doorzettingsvermogen 

wist ze haar balletschool draaiende te 

houden; soms in de koude buitenlucht, 

vaak online, en nu weer heerlijk in 

haar ruime, lichte studio. Het nieuwe 

lesjaar is begonnen en er kon in 

september weer een open dag worden 

georganiseerd. 

Laura, wat kun je vertellen over het 
ontstaan van de Ballet Studio?

nen die dat willen en kunnen, begeleiden 
wij naar wedstrijdniveau. Balletwedstrijden 
raken steeds meer ‘in’. 

Kunnen zestigplussers ook bij jou terecht?
Iedereen die graag aan ballet doet, kan 
bij mij terecht, ik hanteer geen leeftijds-
grens. Op woensdagavond hebben we 
een ballet workout voor volwassenen van 
alle leeftijden. De meesten die hier aan 
meedoen, hebben vroeger wel aan ballet 
gedaan, maar er zijn ook beginners die 
het gauw oppikken. Het is nooit te laat om 
aan iets nieuws te beginnen of een oude 
droom nieuw leven in te blazen. We bieden 
voor elk wat wils, het staat allemaal op 
onze website www.deballetstudiodenhaag.
com. Iedereen is welkom voor een gratis 
proefles. 

Wat zijn je doelstellingen per lesjaar? 
Dat iedereen iets leert, maar wel op haar of 
zijn eigen manier en in eigen tempo, en dat 
iedereen hier graag blijft komen vanwege 
de gezellige sfeer. 

Jeannette Biesbroeck

Laura Taal met enkele van haar leerlingen.

http://www.deballetstudiodenhaag.com
http://www.deballetstudiodenhaag.com
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In 2019 was een voorlopig ontwerp gemaakt voor het Deltaplein, 
maar het gebrek aan slagvaardigheid bij de gemeente om het 
voortslepende geschil met de eigenaar van het hotel op te lossen, 
maakte het noodzakelijk om een nieuw plan te maken. Dat is nu 
drie jaar later ter visie gelegd met alle vertraging van dien.

In het vorige ontwerp werd de primaire functie van het Delta-
plein gezien als een duinovergang die kleinschaligheid, intimiteit, 
beslotenheid en beschutting uitstraalt. In het huidige ontwerp is 
de primaire functie een weg van 6 meter breed in het verlengde 
van de Kijkduinsestraat. 
De verbinding tussen het winkelcentrum en de strandroute is 
noodgedwongen ontworpen als trap. Daarnaast is de bereikbaar-
heid van de winkelpromenade (winkelgebied) voor minder-vali-
den/rolstoelgebruikers volstrekt onvoldoende. Vanaf de Kijkduin-
boulevard en het Deltaplein geven alleen trappen toegang tot dit 
winkelgebied.

Jarenlang hebben wij gewezen op de onvoldoende stallingsruimte 
voor scooters. In het eerste ontwerp was geen stallingsruimte 
voorzien. Uiteindelijk komen er circa 40 plaatsen langs het Pieter 
Pauluspad ter hoogte van Hagheduyn. De 40 extra plaatsen in het 
ontwerp aan de Hoek van Holland-kant van de Kijkduinsestraat 
komen wat ons betreft uit de lucht vallen. Naast de 80 vaste 
plaatsen zijn 120 flexibele plaatsen voorzien op het parkeerterrein 
Zandvoortselaan. Of het totaal aantal plaatsen voldoende is, zal 
moeten blijken.

Uit tekeningen bij het ontwerp kan worden afgeleid, dat op het 
Deltaplein, op weg naar de toegang van de ondergrondse fiet-
senstalling, gefietst kan worden. Wij hebben vanaf het begin van 
het ontwerpproces aandacht gevraagd voor het mogelijke conflict 
tussen voetgangers en fietsers op het Deltaplein.

Voorontwerp 
Kijkduin-Bad - Deltaplein & omgeving
Op 14 juni j.l. heeft de Gemeente het concept voorontwerp (VO) van Kijkduin Bad - Deltaplein & omgeving voor inspraak 

vrijgegeven. Het Wijkberaad heeft daarover half juli een uitgebreide zienswijze bij het College van B&W ingediend. Een 

samenvatting van de belangrijkste punten vindt u hieronder.

Visualisatie vanaf zee Bron: Voorontwerp openbare ruimte Kijkduin

Zicht vanuit de Kijkduinsestraat Bron: Voorontwerp openbare ruimte Kijkduin

Tenslotte vragen wij bijzondere aandacht voor de kruisingen van:
- het tweerichtingen fietspad met het trottoir aan de kop van de

Kijkduinsestraat (in huidige situatie een zeer gevaarlijk punt met
hard rijdende wielrenners, dat in de toekomstige situatie niet
beter zal worden);

- de in-en uitrit van Zeehaghe;
- de laad- en losvoorziening onder gebouw Lombarde.

Eric van Baarsel

Bent u op zoek naar zaalruimte voor uw vergadering?
Walboduin, het gebouw van de wijkvereniging Bohemen-Waldeck-Kijkduin, heeft de beschikking over 

een zaal die tot ca. 70 personen kan herbergen. Diverse opstellingen zijn mogelijk zoals carré, theater 

of cabaret. Alle apparatuur is aanwezig waarvan u gratis gebruik kunt maken. U kunt beschikken over 

een conciërge die koffie en thee klaarzet en eventueel na afloop van de vergadering een drankje 

voor u verzorgt.

Het tarief van de zaalhuur start vanaf € 140,00 per dagdeel incl. koffie/thee (tarief 2023),

Voor verdere inlichtingen kunt u het kantoor telefonisch bereiken op dinsdag- en donderdagochtend 

van 09.00 tot 12.00 uur op telefoonnummer 070-3972351 of u kunt via de email info@walboduin.nl 

een offerte aanvragen.

De medewerkers van de wijkvereniging staan garant voor een plezierige vergadering.

Graag zien wij uw reactie tegemoet.
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Er bestaat een programma dat alle door de 
politie geregistreerde ongevallen in Neder-
land in een database opneemt. START, 
Smart Traffic Accident Reporting, publiceert 
o.a. een interactieve kaart van Nederland
over dit onderwerp. Van de Machiel
Vrijenhoeklaan tussen de Kijkduinsestraat
en de De Savornin Lohmanlaan zijn hier
de grafieken van de drie kruispunten
geselecteerd.

Met groen staan de ongevallen met alleen 
materiële schade aangegeven en met rood 
de ongevallen met tenminste 1 gewonde.
Voor de huidige verkeerssituatie zijn de 
ongevallen vanaf de opening in 2019 van 

Tijdens de vergadering van Ogen en Oren op 12 september j.l. is de 

verkeersveiligheid op de Machiel Vrijenhoeklaan ter sprake gekomen. Vooral de 

“nep-rotonde”, ook wel “ovonde” genoemd, op de kruising met de Muurbloemweg/

Duinlaan kreeg de aandacht. 

Verkeersveiligheid Machiel Vrijenhoeklaan

dit vernieuwde weggedeelte van belang. 
Opvallend is dat bij de drie kruispunten 
in 2022 tot 29 september 2022 geen 
ongevallen zijn gemeld.

Bij de Muurbloemweg is het aanzienlijk 
minder druk dan bij de twee andere 
kruispunten. Toch is het aantal ongevallen 
niet  minder. Bij de ongevallen vanaf 2019 
waren daar 2 kwetsbare verkeersdeelne-
mers en 8 niet-kwetsbare verkeersdeelne-
mers (auto’s) betrokken. Qua leeftijd: 
3 jongeren (0-24 jaar), 6 volwassen (25-
64 jaar) en 5 ouderen (vanaf 65 jaar).
Tijdens de vergadering werd natuurlijk 
gespeculeerd over de oorzaken van de 

ongevallen. De snelheden op de Machiel 
Vrijenhoeklaan werden genoemd. Er 
wordt nog te vaak veel te hard gereden. 
En ook het feit dat de kruising wel op een 
rotonde lijkt, maar het niet is, en voet-
gangers, fietsers en auto’s geen voorrang 
hebben bij het kruisen van de Machiel 
Vrijenhoeklaan.
De gemeente gaat proberen de krui-
sing veiliger te maken door geleidelijk 
maatregelen te nemen. Er zijn al 
herhalingsborden geplaatst om te wijzen 
op de maximumsnelheid van 50km/u en 
ook een matrixbord wijst de automobilist 
op een mogelijke snelheidsovertreding. 
Mochten deze onvoldoende helpen dan 
zouden bijvoorbeeld verkeersdrempels, 
zoals op de Laan van Meerdervoort bij de 
Aaltje Noordewierstraat worden overwo-
gen.

Jan Hofker

Kruising Kijkduinsestraat Kruising Muurbloemweg/Duinlaan Kruising De Savornin Lohmanlaan

Werkzaamheden 
fietsenstalling 
Kijkduin
Op 5 september is aannemer Max Bögl begonnen met de 
werkzaamheden aan de fietsenstalling van project EEF. Dit 
gebeurt in opdracht van Gemeente Den Haag. De ondergrondse 
fietsenstalling zal naar verwachting in het 4e kwartaal van 2023 
gereed zijn.

De bouw van de fietsenstalling gaat met enige hinder voor 
de omgeving gepaard. Onderdeel hiervan is dat er tijdelijke 
omleidingen zullen gelden, die u langs het werkterrein leiden. 
Hiernaast ziet u een overzicht van de omleidingen zoals die 
ingesteld worden.
De werkzaamheden hebben ook invloed op de route van 
buslijnen 24 en 26, en in de zomer lijn 23. Die gaan nu via de 
Machiel Vrijenhoeklaan van en naar het eindpunt. Op de Machiel 
Vrijenhoeklaan is een tijdelijke bushalte gemaakt.
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De dienst die zich hier in het bijzonder 
mee bezig hield was de Bijzondere Radio 
Dienst (BRD). De BRD werd in 1947 
opgericht en viel formeel onder de PTT, 
echter in de praktijk kwam het erop neer 
dat men voor de civiele- en militaire 
inlichtingendiensten werkten. Bandopna-
men gingen direct naar de Binnenlandse 
Veiligheidsdienst (BVD) of naar de militaire 
inlichtingendiensten. Als toevallig een bin-
nenlandse illegale zender werd gevonden, 
werd deze informatie doorgespeeld naar 
de Radio Controle Dienst (RCD).

Nabij het kampeerterrein Ockenburg werd 
door de Bijzondere Radiodienst een luis-
terpost gebouwd en vanaf 1959 in gebruik 
genomen. De post luisterde naar de 
naam “Voorburg”, in radiotermen was dat 
“Victor”. De post was gestart in Voorburg, 
vandaar deze naam. De luisterpost op 
Ockenburg bestond uit een nieuw houten 
gebouw. De peilinstallatie stond op een 
stalen poot in dit zogenaamd “Collins” 
gebouw van hout. Een smal tegelpad gaf 
toegang tot het gebouwtje dat ongeveer 
vijf of zes meter hoog was. De ramen 
zaten vrij hoog. Boven stond de peilont-
vanger. Beneden stonden de ontvangers 

om zenders uit te luisteren. De keuze van 
de plaats en een hooggelegen werkruimte 
hadden te maken met de ontvangstcon-
dities. Men had een plek nodig waar zo 
weinig mogelijk storing werd ondervonden 
van bijvoorbeeld verkeer, elektromotoren, 
huishoudelijke apparatuur en zendinstal-
laties. Ook had men op die plek waar-
schijnlijk niet veel last van ongewenste 
bezoekers en konden de antennes worden 
opgehangen. De luisterpost op Ockenburg 
werd bemand door 8 personen, die vlakbij 
de luisterpost in kleine huisjes woonden.

Het was de bedoeling om op Ockenburg 
een volledige peil- en luisterpost te 
vestigen, maar dat is er niet van gekomen. 
Wat op andere locaties feilloos lukte, lukte 

Luisterpost Bijzondere Radiodienst
Studiegroep Historisch Ockenburg
Ten tijde van de Koude Oorlog waren er in Nederland ongeveer vier peil- en luisterstations opgezet om met moderne apparatuur 

te luisteren naar Russische zenders en het kunnen uitpeilen van communistische zendamateurs. Deze uitzendingen waren 

interessant voor de toenmalige inlichtingen- en veiligheidsdienst vanwege de verborgen boodschappen die meegezonden 

werden. Tevens kon men de positie van de Oost-Europese militaire zenders bepalen. De inlichtingendiensten probeerde zo inzicht 

te krijgen in de troepenbewegingen van het Warschaupact. 

op Ockenburg niet. Er bleef een constante 
storing (een miswijzing) bestaan. Het 
gebouw werd vervolgens alleen als 
luisterpost gebruikt. Rond de medio jaren 
’60 verliet de Bijzondere Radiodienst het 
gebouw en verhuisde naar de Waalsdor-
pervlakte. Het gebouw werd vervolgens 
door de Haagse Stichting voor Lichame-
lijke Opvoeding en de Gemeentelijke 
Dienst voor Arbeidsvoorzieningen in 
gebruik genomen.
In 1976 werd de BRD opgeheven. 
Omdat de activiteiten van de dienst 
uiterst geheim waren is er niet veel over 
bekend. Ook nu nog, na bijna 50 jaar, 
is het moeilijk om informatie over deze 
dienst te vinden. Alles wat met de dienst 
maken had, ging met een strikte geheim-
houding gepaard. Dit blijkt mede uit het 
feit dat er bijna geen dossiers over te 
vinden zijn en oud-medewerkers nu nog 
moeite hebben met het doen van hun 
verhaal over de BRD-tijd. De luisterpost 
op Ockenburg is inmiddels afgebroken 
en op de plek staat tegenwoordig een 
sanitairgebouw behorende bij het Vakan-
tiepark Kijkduin.

Gerko van Ojen, Ronald Vrolijk

De peilinstallatie

Luchtfoto van de camping Ockenburgh, met rechtsonder (omcirkeld) de luisterpost van de Bijzondere Radio Dienst
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Het stuk Haagse Beek tussen de Sportlaan 
en de Bosjes Van Pex was tot voor kort een 
armetierig stroompje, met enige moeite te 
vinden achter een groene muur. Er waren 
weinig wandelaars, nauwelijks vogels, geen 
vissen, geen amfibieën, het was eigenlijk 
‘een dooie boel’ volgens de groenbeheer-
ders en ecologen van de Gemeente Den 
Haag 

Dit traject van de Haagse Beek was afgelo-
pen jaar het onderwerp van een groot-
schalige operatie. Het zal de bewoners aan 
de Sportlaan niet zijn ontgaan. Er zijn 257 
bomen gekapt waardoor de bewoners aan 
de Sportlaan opeens een vrij uitzicht heb-
ben op de sportvelden op de andere oever. 
De loop van de beek is grondig aangepakt, 
hier en daar verbreed en uitgediept. De 
paden langs het meanderende water zien 
er nu uitnodigend uit om te gaan wandelen. 

Het project van de gemeente nadert de 
afronding. Op 12 september nodigde 
Joanne Gendronneau, verantwoordelijk voor 
de grote groengebieden van Den Haag, een 
aantal natuur- en wijkvertegenwoordigers, 
waaronder wijkvereniging BWK, uit voor 
een korte rondleiding in het kader van het 
Beheerplatform Groengebieden Loosduinen. 
‘Het project Haagse Beek begon met de 
herinrichting van de Sportlaan een paar 
jaar geleden. Deze kon voor fietsers veiliger 
worden gemaakt. Dat ging toen ten koste 
van de groenzoom, en ter compensatie is 
destijds besloten om de Haagse Beek te 
herstellen. Deze groenzoom was voorheen 
geen aantrekkelijk gebied maar meer een 
soort groene soep’ vertelt Joanne. ‘Er staan 
weliswaar enkele fraaie bomen maar de 
rest van de beplanting had geen hoge 
kwaliteit en was ecologisch niet meer 
aantrekkelijk.’

Met de herinrichting zijn de oevers verbreed 
en diervriendelijk gemaakt, er is nu meer 
licht en de groenbeheerders van de 
gemeente hopen dat het leven terugkeert 

met meer gevarieerde vegetatie, meer rijk-
dom van insecten, vogels en amfibieën. Het 
zal niet van de een op andere dag gebeu-
ren, maar geleidelijk zullen pionierssoorten 
vanuit aangrenzende gebieden dit nieuwe 
stukje natuur herontdekken.’ 
Tijdens onze rondwandeling zien we dat de 
prille nieuwe aanplant op de oevers nog is 
ingepakt in netten om het te beschermen 
tegen gulzige grazers. Het idee is dat er 
uiteindelijk meer variatie ontstaat met 
enkele monumentale bomen en daartussen 
onderbegroeiing en struiken als in een soort 
coulisselandschap. En dan komen vanzelf de 
vogels en insecten weer terug. De ontwik-
keling van flora en fauna in dit gebied zal 
worden gemonitord door vrijwilligers die 

De Haagse Beek bij de Bosjes van Pex: 
‘ooit een armetierig stroompje en een dooie boel’
Eigenlijk is de Haagse Beek onze beroemdste ‘rivier’. In onze wijk loopt hij vanaf 

Schapenatjesduin langs de Machiel Vrijenhoeklaan. Bij Bohemen lijkt het een brede 

vijver en langs de Bosjes van Pex is het een smalle beek van maximaal 2 meter 

breed. Via de Segbroeklaan loopt hij verder - onder het Verbindingskanaal door – via 

duikers richting de Hofvijver. Voor kanoërs valt hier weinig te beleven, er zijn tal van 

lage bruggetjes en smalle doorgangen waar slechts eenden of zwanen onderdoor 

kunnen zwemmen. 

op verschillende plekken in de stad reeds 
actief zijn.
‘Sommige buurtbewoners zullen misschien 
teleurgesteld zijn’ – aldus Joanne – ‘want 
hier en daar is de groene wand verdwenen, 
en er is meer zicht op de sportvelden. Toch 
zijn de meeste omwonenden blij met deze 
herinrichting. De gemeente heeft de buurt 
bij de plannen betrokken. In november 
wordt het laatste deel van de beplanting 
gerealiseerd. De monumentale bomen 
hebben we zoveel mogelijk gespaard met 
bijzondere zorg voor vier iepen die in 2018 
vanaf de overzijde van de Sportlaan naar 
de oever van de beek werden verplant. 
Ze maken het goed en worden nog steeds 
gemonitord.’ 

Tijdens de rondleiding stonden we stil bij 
een prachtige monumentale oude eik die 
werd ontdekt toen beplanting in het kader 
van de herinrichting werd verwijderd. 
Dit exemplaar is zo mooi en statig dat hij 
inmiddels onderdeel van de Haagse monu-
mentale bomen is geworden.

Richard Roemers

Foto’s: Joanne G
endronneau

Een oude statige eik komt nu tot zijn recht. 

Diervriendelijke oevers met prille vegetatie nog ingepakt.
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Een drukke en geanimeerde 
bijeenkomst, met muziek, 
speeches, veel blijken van 
waardering en een uit-
stekende verzorging. Ook 
bestuursleden van BWK en 
oud-bestuursleden van de SBK 
bedankten Mustapha voor 
zijn vriendelijke en betrokken 
samenwerking en wensten 
hem veel genoegen en succes 
in zijn nieuwe werkkring. 
Een nieuwe taak wacht 
op hem in Rotterdam, als 
directeur dienstverlening met 
portefeuille wijken, participa-
tie en stadsarchief. Zijn functie 
in Loosduinen wordt tijdelijk 
waargenomen door Annette 
de Graaf, stadsdeeldirecteur 
van Segbroek.

Afscheid stadsdeeldirecteur Mustapha el Boumeshouli
Op 4 oktober nam stadsdeeldirec teur Mustapha el Boumeshouli (tweede van rechts) in de kas van Villa Ockenburgh 

officieel afscheid van “zijn” Loosduinen. 

Foto: Judith van Aggelen



Wie heden ten dage door de wijk 

Bohemen loopt heeft geen idee dat 

dit gebied ooit een goede handvol 

boerderijen gekend heeft. 

De meest recente sloop van zo’n boerderij 
was die van de Wijndaelerwoning, rond 
1968 (denken we). Dat was de boerderij 
die tegenover de Chinese Muur nog een 
aantal jaren met zijn noordoostelijke punt 
uitstak in de stoep van de Kijkduinsestraat. 
Rond 1910 was er een nettenfabriek in 
deze boerderij gevestigd ten behoeve van 
de Scheveningse haringvisserij. Andere 
boerderijen zijn al veel eerder gesloopt, 
in de jaren 1940. Die boerderijen lagen 
op een rij aan de voorkant van een toen 
nog niet afgegraven strandwal die zich 
nog steeds uitstrekt van Houtrust tot aan 
Kijkduin. Ze droegen arcadisch klinkende 
namen als Daal en Berg, Berg en Dal, 
Groen en Daal, Bohemen, de buitenplaats 
Meer en Bosch, de al eerder genoemde 
Wijndaelerwoning en de als meest 
westelijk gelegen boerderij Blijrust. Al deze 
boerderijen exploiteerden de laaggelegen 
Segbroek strandvlakte, het oorsprongsge-
bied van de Haagse Beek. Op bijgaande 
kaart (1929) staan ze nog allemaal, helaas 
niet alle bij naam genoemd. Daar lagen 
goede weidegronden die ook ’s zomers 

Archeologie in de Wijk
Boerderijen in Bohemen?

Verder lezen:
H. Lemckert, De wijk Bohemen. Eigen
uitgave, 2005, 124 pp. Nog wel eens in
een kringloopwinkel te vinden.

vochtig bleven door uittredend water uit 
de zeeduinen, nu de Westduinen. Van de 
strandwallen met de daarop gelegen lage, 
wat golvende oude duintjes zijn nu nog 
enkele fragmenten over: het Wapendal is 
een verdroogd restantje van dat uitge-
strekte duingebied, maar nog wel met wat 
hei en brem erop. Toen de boerderijen nog 
in bedrijf waren graasden er jongvee en 
schapen op deze schrale duingronden. 

De boerderijen waren relatief klein, met 
stalruimte voor zo’n 10-20 koetjes. Naast 
de boerderij stond meestal een hooiberg 
voor het wintervoer voor het vee. Onge-
twijfeld was er ergens een varkenskot en 
ook zeker een kippenschuur te vinden. 
Kippen konden makkelijk gehouden 
worden, want de vos was uitgeroeid, iets 
heel anders dan tegenwoordig. Helaas is 
geen van deze boerderijen archeologisch 
onderzocht. De gemeentelijke archeologie 
heeft zich daar niet mee bezig gehouden. 
Dat kon ook niet meer want de boerderijen 
waren al verdwenen voordat een gemeen-
telijke archeologische dienst bestond….. 

Gelukkig kon de archeologische werk-
groep ’s-GRAVENhage in 2005 nog net 
een plattegrond van zo’n boerderijtje 
documenteren. Het scheelde maar weinig 
of de fundamenten van dat boerderijtje 

waren verdwenen bij de voorbereidingen 
van Dunea voor de uitbreiding van de 
waterinfiltatie en -winning op het Gebied 
Solleveld. Zo’n slordige hoop stenen kon 
wel geruimd worden….. Dankzij ingrijpen 
van de toenmalige archeologische dienst 
van Den Haag konden de vrijwilligers de 
fundamenten van de voormalige duin-
boerderij optekenen. In de slag om de 
residentie hebben zich nog Duitse soldaten 
verschanst in dit boerderijtje. Toen we de 
fundamenten (9 x 21,5 m) van opgesla-
gen struikgewas ontdeden, kwamen de 
inslagen van Nederlandse mortieren als 
ronde, puntig toelopende granaattrechters 
tevoorschijn. De ruïne heeft tussen de 
wereldoorlogen ook nog een zilvervos-
boerderij gehuisvest, maar daarna is het 
gebouwtje door zijn knieën gezakt. Na 
onderzoek zijn de funderingen weer netjes 
toegedekt met anti-worteldoek en zand. 
Een eenzame kastanjeboom, geplant door 
de boer voor WO II houdt nog de wacht. 

Twee boerderijen lagen aan weerszijden 
schuin achter het Dalton-schoolgebouw. 
Links (als je voor de Daltonschool staat, in 
wat nu het Daltonplantsoen is, stond boer-
derij Bohemen, en ongeveer recht achter 
de rechtervleugel van het Dalton gebouw 
stond boerderij Groen en Daal. Recent was 
nog een spoor ervan te zien in een bouw-
put achter een huis aan de Dovenetelweg: 
een dikke laag humeuze zandgrond in 
de wand van de bouwput, maar helaas 
vrijwel zonder zichtbare vondsten. 

Sporen uit het niet eens zo heel lang 
verleden kunnen zomaar verdwijnen. Niet 
voor niets geldt tegenwoordig de ver-
plichting archeologisch onderzoek te laten 
doen wanneer een bouwplan een zekere 
afmeting heeft. Dan moet dat plan ook 
nog de diepte in gaan. Bovendien moet 
er ook aanleiding zijn een vooronderzoek 
te doen. Een goed voorbeeld was de 
opgraving onder het gebouw de Compo-
nist. Daar bestonden sterke vermoedens 
van aanwezigheid van archeologische 
sporen. En dat klopte. Volgende keer gaat 
het over de archeologie van het oude dorp 
Loosduinen, net buiten onze wijken, maar 
wel een oude en belangrijke plaats en vlak 
in de buurt. 

Bert van der Valk

Stadskaart uit 1929
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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 Wilma den Heijer wilma@heijer.eu 06-42757642
M  Saskia van Niekerk saskiavanniekerk20@gmail.com 06-14409240
N vacant
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

 Verslag van de vergadering van12 september 2022

– Naast de vaste leden van O & O zijn er
ook nieuwe gezichten. Sandra Gilbert
zal per 1 oktober officieel Jan Bouter
vervangen als wijkagent voor Kijkduin en
Bohemen. Onze vaste contactpersoon van
het stadsdeelkantoor, Dave Smit, wordt
bij het wegbeheer geassisteerd door
Ronald Zwarts, en webmaster Jeroen van
Hulzen kwam kennismaken met O&O.

– Jos Cuppens, vertegenwoordiger van
gebied C, heeft een uitgebreid overzicht
gestuurd van ongevallen op de Machiel
Vrijenhoeklaan, met nadruk op het kruis-
punt met de Muurbloemweg/Duinlaan
(zie pagina 11).

– Vanaf de Muurbloemweg en de Palestri-
naweg is het uitzicht op het verkeer op
de Laan van Meerdervoort slecht door de
flauwe bocht in de weg en dicht bij het
kruispunt geparkeerde auto’s. Daar wordt
gekeken naar mogelijke verbeteringen.

– In de Landréstraat is door de nieuwe
inrichting en het eenrichtingverkeer de
doorstroming van de auto’s een voortdu-
rende bron van irritatie. Voorgesteld wordt
om de rijrichting in de Julius Röntgenstraat
om te draaien, zodat meer auto’s een
kortere weg naar de Mozartlaan krijgen.

– Het zebrapad bij de kruising van de
Mozartlaan met de Aaltje Noordewier-

straaat krijgt nieuwe attentieborden en 
ledverlichting in het wegdek. 

– Op diverse plaatsen zijn losliggende stoep-
tegels gesignaleerd.

– De uitrit van de Duinvallei wordt bij een
scherpe bocht gekruist door een voet-/
fietspad. Gevraagd wordt om met hekjes
fietsers en wandelaars te attenderen op de
risico’s.

Over 3 maanden staat de volgende bijeen-
komst gepland. Intussen kunnen klachten 
gemeld worden op tel. 14070 of op de app 
van Buiten Beter (e-mail: info@buitenbeter.nl 
Telefoon: +31 88 770 85 70).

Jan Hofker

Een greep uit de punten die aan de orde zijn gekomen:
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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 10 februari 2023 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 waar-
schijnlijk 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 keuzemo-
gelijkheden 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

In de huidige tijd is te begrijpen dat de 
energietransitie het belangrijkste onder-
werp was op deze avond. Hoe ga je zuinig 
en verstandig met energie om en hoe 
zorg je er voor dat het gebruik van energie 
betaalbaar blijft. Daar zijn steeds meer 
technische oplossingen voor en gemeen-
telijke en rijkssubsidies kunnen in veel 
gevallen uitkomst bieden. 
De heer Kramer legde aan de hand van 
een uitgebreide PowerPoint-presentatie de 
mogelijkheden uit.

Natuurlijk zijn er grote verschillen tussen 
de VvE’s en dat leverde zinvolle discussies 
op. Maar toch zal iedere VvE zijn eigen 
keuzes moeten maken. De avond leverde 

Bijeenkomst Verenigingen 
van Eigenaren
Wijkberaad Bohemen, Waldeck en Kijkduin was in het verleden gewend om een 

jaarlijkse voorlichtingsavond te geven voor besturen en/of technische commissies 

van VvE’s. Corona gooide de vorige twee jaren roet in het eten en wij waren ditmaal 

blij een bijeenkomst te kunnen organiseren voordat een nieuwe besmettingsgolf het 

weer onmogelijk maakt.

de aanwezigen voldoende informatie op 
om met de eigen achterban te overleggen.

Heeft u belangstelling voor de Power-
Point-presentatie? Via onze website 
www.walboduin/actueel/nieuws kunt u 
deze bekijken.

Welkom nieuwe leden!

Op 3 oktober gaf Hans-Jurgen Kramer, projectleider Duurzame VvE’s van de 

gemeentelijke Dienst Stedelijke Ontwikkeling een uitgebreide toelichting. 

E.v. Duijvenbode
M. Votel
J. Groenhuizen
W. Cools
J. Schmidt

S. Wagenaar
A.v. Leeuwen
L.v.d. Doll
A. Kropff
M. Bessels
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