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De beste kijk op uw wijk
 Van 
het bestuur

Eindelijk worden de dagen weer 
iets langer, vooral einde middag. 
Maar toch ook in de vroege 
ochtend hoor ik, lopend in het 
bos, weer de vogels vrolijk zingen 
en voor mijn gevoel kondigt dit 
de lente aan. Ook de krokussen en 
sneeuwklokken doen hun best het 

hoofd boven water te krijgen.

Over klokken gesproken. De noodklok luidt over de 
toekomst van de Bethelkerk en de stichting Amadeus. 
Gelukkig wordt er veel publiciteit gegeven aan het feit 
dat de stichting in feite op straat staat. Het bestuur van 
de wijkvereniging/wijkberaad staat met drie man sterk 
het bestuur van Amadeus bij met veel overleg en onder-
zoek naar mogelijkheden.

Een lid van de commissie ROWM, Johan Bommelé, is 
druk bezig de straatnaamborden te inventariseren op 
leesbaarheid, plaats van de borden en het ontbreken 
daarvan. Eigenlijk is dit toch het werk van de gemeente, 
maar wij krijgen veel klachten over dit onderwerp 
zodat we met een lijst aan onvolkomenheden naar het 
stadsdeelkantoor zullen gaan en de medewerkers op hun 
verantwoordelijkheid zullen wijzen.

Op donderdag 30 maart a.s. houden we weer de 
Algemene Ledenvergadering in Walboduin, waarbij het 
bestuur rekening en verantwoording zal afleggen in 
zowel financieel opzicht als het gevoerde beleid. We 
hopen dan ook dat we u op die avond mogen begroeten. 
Agenda en jaarverslag staan achterin het blad in het 
verenigingskatern.
Indien daar behoefte aan bestaat is er, onder het genot 
van een drankje, gelegenheid tot het stellen van vragen 
aan de bestuursleden.

Na de verschillende nieuwjaarsrecepties gaan we ons 
weer richten op zaken die van belang zijn voor het 
welzijn en de leef0mstandigheden van de bewoners van 
onze wijken. Diverse bouwprojecten zijn in aantocht (zie 
werk-in-de-wijk) en het vergroenen van de wijken staat 
op de rol. We zullen alles namens u goed in de gaten 
houden. Zijn er toch onvolkomenheden, dan weet u ons 
vast wel te vinden via de mail info@walboduin.nl of via 
één van de vrijwilligers van de projectgroep Ogen & Oren.

In de maanden mei en juni zal er volop aandacht besteed 
worden aan het 100-jarig bestaan van de Commissie 
Loosduinen. Er wordt gewerkt aan een draaiboek voor 
alle evenementen waar jong en oud aan mee kunnen 
doen.

Het bestuur wenst u een goed, gezond en succesvol 
jaar toe.

Hank Hoogwout

Lezingen 
in Walboduin op de 
woensdagmiddagen

22 maart 2023 - 14.00 uur
door Johan Bommelé
We volgen filmisch de aanleg 
en ontwikkeling van de zand-
motor vanaf 2011 gedurende 
11 jaar.

19 april 2023 - 14.00 uur
Wordt nog ingevuld.

Toegang voor leden van de 
wijkvereniging is gratis.
Niet-leden betalen een kleine 
bijdrage, inclusief koffie/thee/
fris van € 2,00 per persoon.
Graag even uw deelname aan-
melden via de Walboduin site: 
info@walboduin.nl

Stadsspeld voor Jan Hofker
Tijdens een druk bezochte nieuwjaarsreceptie van de 

wijkvereniging/wijkberaad Bohemen-Waldeck-Kijkduin werd 

Jan Hofker in het zonnetje gezet.

Het college van B&W van Den Haag heeft Jan namelijk de stadsspeld 
toegekend. Kavita Parbhudayal, de wethouder van werk, wijken en 
dienstverlening, heeft de speld bij Jan tijdens de receptie opgespeld.

Jan Hofker heeft een groot 
aantal jaren in het bestuur 
gezeten met de porte-
feuille van secretaris. Daar-
naast is hij tot op heden de 
beheerder van Walboduin, 
het onderkomen van de 
wijkvereniging. Tevens 
heeft hij nog steeds zitting 
in de werkgroep Ruim-
telijke Ordening, Welzijn 
en Milieu, waarin hij zich 
veel bezig houdt met de 
diverse nieuwbouwprojec-

ten waarbij hij altijd oog heeft voor de belangen van de bewoners en de 
leefomgeving. 
Ook is hij medeoprichter van de projectgroep Ogen & Oren, een project-
groep waarvan de deelnemers met een speciale blik naar hun buurt 
kijken, waarbij het vergroten van de leefbaarheid in de wijken het doel 
is. De projectgroep wordt vaak als voorbeeld genoemd in diverse andere 
wijken.

Jan is niet iemand die graag op de voorgrond treedt. De uitreiking van 
deze speld was dan ook een grote verrassing voor hem en een bekroning 
voor het vele werk dat hij heeft verricht.

Foto: Johan Bommelé

Geld verdienen 
met de

Onze Wijkinfo heeft ruimte 
voor meer advertenties 

We zoeken daarom een enthousi-
aste medewerker die voor ons op 
provisiebasis reclame gaat werven. 

Heb jij belangstelling om onderne-
mers en verenigingen binnen onze 
wijk te benaderen en ervaring op 
te doen als advertentiewerver voor 
de Wijkinfo? 

Voor elke advertentie die jij bin-
nenbrengt verdien je 10% van de 
opbrengst. Onze tarieven variëren 
van 115 euro per jaar tot 1170 euro 
voor een hele pagina 4 x per jaar. 
We zullen je uiteraard duidelijke 
instructies meegeven. 

Wil je meer weten, neem dan 
contact op met ons secretariaat 
(zie contactgegevens hiernaast).

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

Bethelkerk
Diverse nieuwsmedia hebben al uitgebreid 
bericht over de onverteerbare manier 
waarop de Stichting Amadeus uit haar 
onderkomen in de Bethelkerk is gezet. 
De jarenlange inspanningen van veel wijk-
bewoners en politici om in de voormalige 
kerk naast de beoogde woningen een flo-
rerend buurtcentrum mogelijk te maken, 
worden gedwarsboomd door de nieuwe 
eigenaar van het pand. Deze wil er een 
presbyteriaal hervormde kerkgemeente in 
huisvesten. 
Voor Amadeus is deze gang van zaken 
volstrekt onaanvaardbaar.

Bestuursleden van Amadeus voor de gesloten 
deur.

Nieuwe stadsdeeldirecteur
Na het vertrek van Mustapha el 
Boumeshouli, als stadsdeeldirecteur van 
Loosduinen, is die functie tijdelijk waarge-
nomen door Annette de Graaf, naast haar 
werk als stadsdeeldirecteur van Segbroek. 
Per 16 januari is Corinne den Heijer 
directeur in ons stadsdeel. Zij heeft al een 
jarenlange ervaring bij de gemeente opge-
daan, o.a. als accounthouder Veiligheid.Wij 
wensen haar succes in haar nieuwe baan.

Kijkduin-Bad
De nieuwbouw van het winkel- en 
horecacentrum vordert in een hoog tempo. 
De hoogste punten van de gebouwen zijn 
inmiddels bereikt en de totale oplevering 
wordt in de zomer van 2024 verwacht.

Inmiddels is het Deltaplein, tussen het 
winkelcentrum en het hotel, veranderd 
in een grote bouwput. Daar komt de EeF, 
de entree van de twee garages en de 
ondergrondse fietsenstalling. Het uitge-
graven zand is volgens voorschrift van 
het Hoogheemraadschap in de zeewering 
gebleven en gestort op enkele plaatsen 
aan weerszijden van het Pieter Pauluspad. 
Een deel zal later weer gebruikt worden 
om het Deltaplein vorm te geven. Nog 
onduidelijk is wanneer renovatie en 
uitbreiding van het hotel gaan gebeuren.
In juni beginnen de werkzaamheden aan 
de boulevard, waar ook de vervanger 
van de oude speelboot en de vuurtoren 
worden geplaatst.

HCO-gebouw
Op de hoek van de Zandvoortselaan en 
de Katwijkselaan in Kijkduin staat een 
gebouw dat oorspronkelijk voor een van 
de scholen voor voortgezet onderwijs van 
het Haags Genootschap bestemd was 
en later werd gebruikt door het Haags 
Centrum voor Onderwijsadvies. 
Het HCO werd recent onderdeel van de 
Bazalt Groep en verhuisde eind 2022 naar 
een nieuw pand aan de Burgemeester 
Patijnlaan.
Die verhuizing en het leeghalen van het 
gebouw leidde tot veel onrust bij omwo-
nenden, omdat lang onbekend was wat er 
mee zou gebeuren. Het gerucht dat er een 
asielzoekerscentrum zou komen werd aan-
vankelijk niet bevestigd of ontkend door 
de gemeente. Pas bij een voor de buurt 
georganiseerde bijeenkomst op 1 decem-

ber bij voetbalvereniging Quick, werd 
bekendgemaakt dat het de bedoeling is 
om een uit Oekraïne gevlucht dansgezel-
schap van ca. 90 personen te huisvesten. 
De groep verblijft nu nog in het voormalige 
gebouw van het Koninklijk Conservatorium, 
dat een andere bestemming krijgt. Op 
zichzelf al een geruststelling ten opzichte 
van de eerdere vermoedens.  
Na afloop van de bijeenkomst bleken de 
aanwezigen zich in grote meerderheid te 
kunnen vinden in deze nieuwe tijdelijke 
bestemming van het HCO-gebouw. Spon-
taan werd ook hulp toegezegd. We heten 
het dansgezelschap uit Oekraïne van harte 
welkom in Kijkduin.

Het HCO-gebouw

Als toelichting voor de gewijzigde 
bestemming van het pand werd gezegd 
dat het hier om een zogenaamde kruimel-
regeling ging. Bij vragen uit de zaal 
bleek niemand te weten wat die regeling 
precies inhield. 
Ter verduidelijking het volgende. In het 
omgevingsrecht is een lijst van 11 situ-
aties opgenomen waarbij B&W van een 
gemeente mag afwijken van de normale 
procedure voor de verlening van een 
omgevingsvergunning. Een instemming 
van de gemeenteraad is hierbij niet nodig. 
Het gaat meestal om kleine ruimtelijke 
zaken, zoals de bouw van een schuurtje, 
of plaatsing van een dakkapel. Het grote 
voordeel is de korte proceduretijd. In 
plaats van de uitgebreide procedure van 
6-9 maanden kan een kruimelvergunning 
in 8 á 14 weken worden afgerond. Die 
extra 6 weken kunnen nodig zijn voor een 
beperkte bezwaarprocedure. 
Eén van die 11 situaties gaat niet over 
bouw of verbouw, maar over een bestem-
mingswijziging, zoals bij het HCO-gebouw. 
Gezien de noodzaak om snel te handelen 
is hier voor de kruimelregeling gekozen. 
In dit geval is de vergunning voor één 
jaar aangevraagd. Na dit jaar is haast niet 
meer geboden en verwacht mag worden 
dat, als een verlenging dan nog nodig 
is, een normale procedure gevolgd zal 
worden.Corinne den Heijer
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Wat hebben jullie in die week en de tijd daarna kunnen doen voor 
eenzame ouderen in Den Haag? 
Eenzame ouderen konden zich aanmelden – of laten aanmelden 
door anderen – voor een traject waarbij wij hen in verbinding bren-
gen met elkaar en met bestaande activiteiten in hun eigen buurt. Al 
die mensen werden door ons persoonlijk bezocht ter kennismaking. 
Ook ontvingen zij een tasje vol nuttige informatie, een bloeiende 
plant en een handgeschreven uitnodiging voor een gezamenlijk 
diner bij de Participatiekeuken. Dat werkte goed. Er ontstonden 
leuke contacten en wij konden inventariseren waar de behoeftes 
liggen qua activiteiten. Het is voor mensen vaak moeilijk om te 
zeggen dat ze zich eenzaam voelen, daarom is onze persoonlijke 
aanpak zo belangrijk. Als we merken dat iemand wel graag deel-
neemt aan een activiteit in de buurt maar het te spannend vindt 
om daar alleen op af te stappen, gaan we de eerste keer mee. 

Bij ‘activiteiten’ denk je al gauw aan actief bewegen. Hoe zit dat 
met mensen die minder mobiel zijn? 
Onder activiteiten vallen sociale, educatieve, culturele en sportieve 
activiteiten, dus ook bijvoorbeeld een gezamenlijke koffie-ochtend 
of een creatieve bezigheid. Je hoeft zeker niet opeens met een 

Samen werken aan 
een sociaal en vitaal 
Den Haag
Senioren en mantelzorgers in beweging brengen op welke 

manier dan ook. Dat is wat de vitaliteitsbegeleiders van Sportief 

Plus beogen. Eén van hun doelstellingen is het aanpakken 

van eenzaamheid onder senioren door ze achter hun voordeur 

vandaan te halen. Vitaliteitsbegeleider Dieke van Paassen 

vertelt erover naar aanleiding van de jaarlijks terugkerende 

nationale Week tegen Eenzaamheid, afgelopen najaar.

stappenteller de duinen in te trekken. Er hoeft niets, we wijzen 
de weg naar al het bestaande aanbod dat Den Haag rijk is. We 
helpen mensen op weg naar een socialer en vitaler leven. Er is van 
alles mogelijk, vaak dicht bij huis, maar je moet het wel weten te 
vinden en daar helpen wij bij. Ook organiseren we vitaliteitsdagen. 
Op zo’n dag kunnen senioren gratis een aantal gezondheidschecks 
ondergaan en meedoen aan verschillende beweegworkshops. 
Het lokale aanbod van activiteiten wordt die dag getoond door 
partnerorganisaties die dan aanwezig zijn. Tevens organiseren we 
informatiebijeenkomsten in series van acht bijeenkomsten waarin 
allerlei aspecten van sociaal en vitaal ouder worden aan bod 
komen. We geven tips over valpreventie, veiligheid, gezond eten, 
ontspanning en slapen, bewegen in de mate van het mogelijke en 
nog veel meer. 

Hoe komt men te weten waar en wanneer die vitaliteitsdagen en 
informatiebijeenkomsten plaatsvinden?
Wij verspreiden flyers, huis aan huis, in openbare ruimtes zoals 
bibliotheken en buurthuizen, en op drukbezochte plekken als 
markten. Ook verschijnt er altijd een aankondiging in huis-aan-
huiskrant De Posthoorn en op de websites van Sportief Plus en De 
Vitaliteitsbegeleiders. 

Hoe kunnen ouderen die niet in jullie traject zitten de weg vinden 
binnen het grote activiteiten-aanbod dat er is?
Dat kan soms best lastig zijn. Er is zoveel en mensen ervaren het 
vaak als een oerwoud van organisaties en activiteiten. Allereerst 
kunnen zij contact met ons opnemen, zodat wij ze op weg kunnen 
helpen. Daarnaast kunnen ze bij de servicepunten van Wijkz terecht 
en bij de buurthuizen. Degenen die digitaal vaardig zijn, kunnen 
eens kijken op de site van Haagse Senioren of op de Sociale Kaart 
van Den Haag. Ook mantelzorgers kunnen bij ons terecht voor 
advies. Als mantelzorger kun je je soms eenzaam en onbegrepen 
voelen, daarom is het zo fijn mensen te ontmoeten – tijdens een 
wandeling of bij de koffie - die in dezelfde situatie verkeren. 
Dergelijke bijeenkomsten worden georganiseerd door Mantelkring. 
Tenslotte noem ik graag nog Haags Ontmoeten. Zij hebben locaties 
door de hele stad waar mensen zich vrijblijvend kunnen aansluiten 
bij activiteiten om nieuwe sociale contacten op de doen. Het is 
maar een kleine greep uit het grote aanbod. Onze taak is nu juist 
om iedereen die zich bij ons meldt de weg te wijzen naar wat voor 
die persoon geschikt zou kunnen zijn. 

Wat is jullie definitie van senioren? 
Dat is voor ons geen vastomlijnd begrip met een leeftijdsgrens. 
Iedereen die zich senior voelt, valt binnen de doelgroep. 

Waarom heb je voor dit werk gekozen? 
Ik word er blij van dat ik mensen mag helpen gelukkiger en vitaler 
te worden en dat ik hiermee een bijdrage kan leveren aan een 
gezondere maatschappij. 

Heb je nog een tip voor iedereen die behoefte heeft aan meer 
sociale contacten? 
Blijf vooral niet stilzitten! Loop eens bij een buurthuis binnen voor 
een kopje koffie, sluit je aan bij een wandelclub of vraag ons om 
hulp. Wij zijn op werkdagen te bereiken op nummer 06 28541791 
(Dieke) en, specifiek werkzaam in stadsdeel Loosduinen, Stephan 
Stam: 06 28541894, of per e-mail: info@sportiefplus.nl.

Jeannette Biesbroeck

Vitaliteitsbegeleider Dieke van Paassen
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Wie denkt dat de bijeenkomst dan ook 
gehalveerd werd qua tijdsbeslag kwam 
bedrogen uit. Twee onderwerpen kwamen 
wel aan bod: de ontwikkeling van het 
gebied van de voormalige KPN telefooncen-
trale aan de Mgr. Nolenslaan en een pro-
jectgebied van het nieuwe Nationaal Park 
Hollandse Duinen (NPHD): Groot Solleveld/
Nieuw Madestein. 

Als eerste deed projectmanager Erik Bakker 
zorgvuldig uit de doeken wat Staedion 
met de plek van het voormalige KPN 
gebouw van plan is. Het plan past in de 
ambitie van de gemeente om Den Haag te 
verdichten en tegelijk ook te vergroenen. 
Het schetsmatig ontworpen gebouw gaat 4 
tot 5 verdiepingen tellen. Het zal gebouwd 
worden voor de doelgroep “senioren”. 
Zoals tegenwoordig gebruikelijk is, moeten 
parkeerplaatsen op het perceel zelf gerea-
liseerd worden. Dat zal waarschijnlijk gaan 
gebeuren middels een parkeerdak met 
daarop een openbaar toegankelijke binnen-
tuin. De heer Bakker beantwoordde nogal 
wat vragen uit de zaal. Recent werd bekend 
dat de bouw nog wel enige tijd op zich laat 
wachten. Inmiddels is in december 2022 
en januari 2023 het KPN gebouw gesloopt 
en wordt het terrein geëgaliseerd en krijgt 
tijdelijk groen een plek. 

Na een korte pauze trad Bart van Engeldorp 
(Dunea) aan voor een presentatie van de 
ontwerpschets van de projectsite Groot 
Solleveld/Nieuw Madestein van NPHD. 
Samen met de eveneens aanwezige Irene 

Mulder (gemeente Den Haag-DSO) vormen 
zij het trekkersduo dat die ontwerpschets 
heeft vormgegeven. Daarbij is tevens een 
professioneel landschapsarchitecten bureau 
betrokken. Vanaf februari 2022 is een dege-
lijk vormgevingsproces afgewerkt waarbij 
veel stakeholders uit het gebied en ook 
uit de omgeving zijn betrokken geweest, 
waaronder bewonersorganisaties van 
Kraaijestein, Kom Loosduinen en ook BWK. 
De ontwerpschets heeft daarbij de nodige 
ontwikkeling gekend. Inmiddels is de schets 
voorlopig goedgekeurd door het college 
van B&W en is ook door de raad gegaan. De 
kern van de ontwikkeling is dat het stads-
randgebied waar nog een paar duizend 
bewoners bij komen in de komende vijf tot 
tien jaar sterk verstedelijkt gaat worden, en 
dat vlak bij een aantal hoog-kwalificerende 
(want Natura2000) gebieden. Hoe kan die 
verdichting plaatsvinden en tegelijk de 
kwaliteit van de natuurgebieden overeind 
gehouden worden? Daar gaat dit project 
over. Het proces wordt komend jaar doorge-
zet. We hebben nu de tussenstand binnen. 
U kunt erop vertrouwen dat we als BWK 
met de andere bewonersorganisaties de 
vinger aan de pols zullen houden om ervoor 
te zorgen dat de ontwikkelingen de goede 
kant op gaan. 

Ongemerkt gingen de twee uren voorbij; 
het was maar goed dat er geen vier voor-
drachten waren. Met wat napraten werd de 
bijeenkomst besloten. 

Bert van der Valk

Bewoners Informatie Avond 
17 november 2022
Terwijl de winterkou ging inzetten, druppelden belangstellende wijkbewoners de 

zaal van ons onderkomen binnen, nog onwetend van de dingen die komen gingen. 

Kort voor de bijeenkomst kregen we de mededeling dat twee van de vier sprekers 

zich afmeldden. 

Foto: Jan H
ofker

Halfpipe 
Tussen de ingang van sportclub Quick 

en Haagse Beek heeft tot enkele jaren 

geleden een zogenaamde halfpipe gestaan. 

Die werd gebruikt door inline-skaters, 

skateboarders en diverse soorten fietsers.

Voorbeeld van een halfpipe.

Die halfpipe moest plaatsmaken voor de 
aanpassingen van de groenstrook, maar de 
gemeente deed de toezegging dat er in de 
buurt een andere voorziening zou komen. 
Tot nog toe is dat niet gebeurd, terwijl er wel 
vraag naar was. Zo’n halfpipe heeft beperkte 
mogelijkheden en is meer geschikt voor de 
oudere en meer ervaren jeugd. Voor die groep 
zijn meer voorzieningen in de stad, en zelfs in 
andere steden, en voor de echte liefhebbers is 
een grotere afstand niet zo’n groot probleem. 

Citaat uit de nota Skatevoorzieningen Den 
Haag: Beginnende skaters hebben vaak de 

behoefte aan een vlakke ondergrond op een 

beperkte afstand van hun huis, waar zij veilig 

kunnen oefenen. Een stuk asfalt, bijvoorbeeld 

in de vorm van een playground, kan volstaan. 

Als de skater verder gevorderd is, ontstaat de 

behoefte om te oefenen op kleine, niet te uitda-

gende voorzieningen. Een dergelijke voorziening 

zal kleinschalig moeten zijn, met eenvoudige 

skate-elementen.

Voorbeeld van een voorziening met eenvoudige 
skate-elementen.

Voor zover wij hebben kunnen nagaan, is er 
aan een eenvoudige voorziening, vooral voor 
de jongere jeugd, in onze buurt de meeste 
behoefte. Probleem is echter een geschikte 
plaats. In het overleg met het stadsdeelkan-
toor zijn diverse mogelijkheden genoemd, 
maar de meeste zijn te klein, liggen te dicht 
bij woningen, of in beschermd groen. Een 
voorzichtige suggestie is de middenberm 
van de De Savornin Lohmanlaan, achter het 
tankstation.
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ik werk in een degelijke stijl en natuurlijke 
vormgeving zoals Deens design, of Art deco, 
dat spreekt me aan. 

Kun je iets laten zien?
Dit kistje bijvoorbeeld is van palissander-
hout, gemaakt van een stuk dat ik heb 
gekregen. Het wordt veel voor het interieur 
van jachten gebruikt. De uitdaging was hier 
om al die facetten in het deksel te maken 
en al die ribbeltjes op de zijkant. Precisie-
werk waarbij de nerven steeds passend 
doorlopen op elke zijde. 

Dit is natuurlijk een onbetaalbaar doosje 
geworden, maar zo kan ik laten zien wat 
ik in huis heb en wat ik leuk vind. Het zou 
interessant kunnen zijn voor juweliers, als 
sieradendoosje. 
En dit kistje gebruik ik thuis, heb ik gemaakt 
van palissander met esdoorn. De vormge-
ving is geïnspireerd door het dek van een 
jacht, waar vaak planken van teak worden 
gebruikt, met zwart rubber ertussen voor de 
afdichting. Het liefst maak ik unieke stuk-
ken, maar zo’n kistje zou ik op bestelling in 
serie kunnen maken. 

Wat zou je ideale opdracht zijn?
Een ideale opdracht? Een mooi op maat 
gemaakt audiomeubel voor iemand maken. 
Of een trapkast. Maar ook het houten interi-
eur van een huis totaal renoveren met een 
interessante vormgeving. Ik kan in principe 
voor een project alle disciplines combine-
ren. Maar wat altijd leuk blijft zijn die kleine 
objecten zoals mijn kostbare kistjes.

Richard Roemers

Wanneer ben je dit bedrijf gestart? 
Vorig jaar februari ben ik hier begonnen. 
Daarvoor werkte ik ruim zes jaar voor een 
grote jachtwerf in Aalsmeer aan het inte-
rieur van kostbare jachten voor steenrijke 
klanten zoals Russische oligarchen. Op zo’n 
werf krijg je de moeilijkste en meest uit-
dagende klussen. Alles moet op zo’n jacht 
perfect passen met minimale foutmarges, 
terwijl er geen rechte lijnen zijn te vinden. 
En met klanten die super-veeleisend en 
niet snel tevreden zijn. Een mooi vak, 
maar ik had veel reistijd, zat elke dag 2,5 
uur in de auto en miste een hoop van het 
gezinsleven. Daarom nam ik het besluit om 
voor mezelf te beginnen. Nu kan ik mijn tijd 
weer zelf indelen, ik woon hier dichtbij en 
stap gewoon op de fiets. Maar het was een 
moeilijke overstap, moeilijker dan ik had 
gedacht.

Wat maakt het lastig?
Ik zou hier graag grotere zaagmachines en 
werkbanken neerzetten zodat ik sneller 
kan werken en voor lagere kosten grotere 
series kan maken. Maar dat is een flinke 
investering, dat moet ik eerst bij elkaar 
sparen. Ik moet dus hard op zoek naar meer 
klanten, klanten die bereid zijn om voor 
duurzaam en arbeidsintensief maatwerk 
te betalen. Tot nu toe vond ik een aantal 
klussen via Werkspot, of via mond-op-mond 
reclame. Dit was nauwelijks voldoende om 
een bestaansminimum op te bouwen. Vaak 
schrikken mensen van de prijzen, immers 
een op maat gemaakte kast is arbeidsinten-
sief en bovendien zijn de laatste jaren de 
materiaalprijzen verdrievoudigd. Ik werk nu 
aan een website en een Instagram account 
om mijn naamsbekendheid te vergroten en 
meer opdrachten te krijgen. 

Kunstenaars in de Wijk

Gijs Kruijt 
houtsmid 
In het voormalige schoolgebouw aan 
de Cornelie van Zantenstraat werken 
verschillende kunstenaars en creatieve 
ondernemers. Een van hen is Gijs Kruijt, 
meubelmaker, timmerman of, zoals hij 
zichzelf liever noemt: hout smid. In zijn 
ruime en geordende atelier werkt deze 
startende ondernemer aan uiteenlopende 
projecten zoals sieradenkistjes, op maat 
gemaakte kasten en andere bijzondere 
meubelstukken. Precisie en duurzame 
materialen typeren zijn werk.

Kan je bedrijf op deze locatie blijven?
Gelukkig betaal ik weinig huur voor deze 
werkplaats. Maar we zitten hier tijdelijk, fei-
telijk als antikrakers. Als de gemeente ons 
vraagt te vertrekken dan moet ik binnen 
twee weken alles inpakken en een nieuwe 
plek vinden. Dat is wel iets om rekening 
mee te houden als ik hier grote en zware 
machines wil neerzetten. De plannen voor 
hoogbouw op deze locatie zijn nu van tafel, 
maar er kan zich zomaar weer een nieuwe 
projectontwikkelaar aandienen. Hopelijk 
heeft de gemeente dan elders een oplos-
sing voor creatieve startende ondernemers 
zoals wij.

Waar heb jij het vak van meubelmaker 
geleerd? 
Ik ben na mijn middelbare school ooit 
begonnen als gitaarbouwer in Antwerpen, 
daar werkte ik aan klassieke gitaren, enorm 
perfectionistisch werk, eigenlijk is het nooit 
echt af. Later ben ik opgeleid als meubel-
maker aan het hout- en meubileercollege 
in Rotterdam. Maar in een meubelfabriek of 
op zo’n scheepswerf, daar leer je uiteindelijk 
pas echt het vak. 

Wat voor opdrachten zoek je?
Ik kan eigenlijk elk interieurwerk doen, 
maar ik wil graag kasten op maat maken, 
of kleinere meubelstukken. Bij voorkeur 
gebruik ik - als het nieuw moet zijn - hout 
dat in de buurt is gerooid en gezaagd. Maar 
ook resthout, afvalhout of gebruikt hout 
komt goed van pas. Op de jachtwerf waar 
ik werkte werd veel weggegooid als er 
maar een halve plaat nodig was. Mijn halve 
houtvoorraad komt daar vandaan. En zo kan 
ik toch duurzaam werken met houtsoorten 
van over de hele wereld. Het liefst maak 
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Zoals aan de data te zien is, begon de 
aanleg van het villadorp nog onder de 
hoede van de gemeente Loosduinen. Na 
de inlijving van het gebied door Den Haag 
werd de band met het vroegere dorp nog 
gememoreerd doordat tot in de jaren ’50 
achter de straatnamen op de borden (L) 
stond.

Villa behorend tot het op de architectuur van 
Frank Lloyd Wright geïnspireerde landhuis, 
Rijksmonument. Foto Wikipedia. 

De waardering voor het bijzondere archi-
tectonische karakter van de villa’s werd van 
overheidswege nog op een andere manier 
bevestigd, doordat zowel de gemeente Den 
Haag, als door het Rijk diverse huizen tot 
monument werden verklaard.

Villa van het cottage-type, Rijksmonument. 
Foto Wikipedia.

Honderd jaar 
Loosduinen bij Den Haag
In 1923 is door burgemeester en wethou-
ders van de gemeente Loosduinen het 
besluit genomen om zich aan te sluiten 
bij Den Haag. Natuurlijk werd een bruids-
schat aangeboden met o.a. de aanleg van 
riolering, verbetering van wegen en het 
openbaar vervoer. Er zijn allerlei gesprekken 
gevoerd en zaken vastgelegd, maar officieel 
hield Loosduinen op als zelfstandig dorp te 
bestaan op 1 juli 1923.
Om toch nog invloed op het voormalige 
dorp te behouden, werd bij Koninklijk 

besluit de Commissie Loosduinen ingesteld. 
Een commissie die gevraagd en ongevraagd 
zwaarwegende adviezen aan B&W van Den 
Haag kan geven. De Commissie Loosduinen 
bestond in eerste instantie uit leden van 
de veilingvereniging, de kerk, tuinders en 
andere notabelen. Langzamerhand is de 
samenstelling van de CL veranderd. De tuin-
bouw is grotendeels uit Loosduinen verdwe-
nen, de bevolking groeide, er ontstonden 
wijken, die uit hun bewonersorganisaties de 
leden van de CL afvaardigden. In Den Haag 
is de CL uniek: geen enkel ander stadsdeel 
heeft een soortgelijke instelling.

Het Loosduins Museum besteedt middels 
de tentoonstelling “Loosduinen, 100 jaar 
bij Den Haag” aandacht aan deze eeuw 
Loosduinse geschiedenis. In woord en beeld 
wordt geschetst hoe het was, hoe het lang-
zaam veranderde, wat Loosduinen nog over 
heeft van haar verleden en hoe het nu is.
Officieel werd op 21 januari 2023 de 
tentoonstelling geopend door burgemeester 
Jan van Zanen. Dit is het jaar dat een eeuw 
geleden Loosduinen de zelfstandigheid 
opgaf en dat de Commissie Loosduinen 100 
jaar bestaat. 
Bij de opening overhandigde de burge-
meester aan voorzitter Pjer Wijsman een 
kopie van de originele oorkonde uit 1816 
van de officiële erkenning van het wapen 
van Loosduinen.

Er komt natuurlijk een uitgebreid feestpro-
gramma in Loosduinen en een bezoek aan 
het museum hoort hier vanzelfsprekend bij.

Jan Hofker

 Twee eeuwvieringen 100100
Honderd jaar 
villapark Kijkduin
Dit jaar is het een eeuw geleden, dat 
de bouw van villapark “Meer en Bos” in 
Kijkduin is voltooid. Van de 126 oorspron-
kelijke huizen zijn er, na de sloop in WO II 
voor de aanleg van de Atlantikwall, slechts 
56 bewaard gebleven. In het gebied ten 
noordoosten van de Kijkduinsestraat staan 
de meeste van deze woningen. Door het 
uitzonderlijke karakter heeft de gemeente 
in 1989 het aangewezen tot beschermd 
stadsgezicht.

Gesloopte en bestaande huizen. Donkere lijn: 
tankgracht. Bron: geschiedeniskijkduin.nl

Tekst uit Wikipedia: 
De wijk werd tussen 1921-1923 gebouwd 
door het Haagse bouwbureau Joh. D. van 
der Houwen en bestond uit 126 huur- en 
koopwoningen. De woningen zijn ontwor-
pen door de architecten Jan Duiker en Ber-
nard Bijvoet en bestonden uit diverse 
typen: cottage vrijstaand en twee-onder-
één-kap met rieten dak en bungalow vrij-
staand en drie-onder-één-kap met maas-
dak van rode of grijze leien. Door de 
veranda›s en overstekende daken is bij een 
aantal huizen de invloed van Frank Lloyd 
Wright onmiskenbaar. De woningen in deze 
villawijk waren bedoeld als huisvesting 
voor de middenklasse zoals gemeente- en 
rijksambtenaren. 
Vanwege de afgelegen ligging ten opzichte 
van het centrum van Den Haag was het 
destijds lastig om de woningen te verkopen 
en te verhuren. In de woorden van Remco 
Campert werd de wijk in de jaren twintig 
en dertig ‘een enclave van kunstenaars’. De 
dichter J.C. Bloem woonde van 1937-1940 
in het huis Duinlaan 143, samen met Jan 
Campert, journalist, zijn zoontje Remco en 
toenmalige echtgenote, de dichteres Clara 
Eggink. De Duitse Dada-kunstenaar Kurt 
Schwitters woonde en werkte in de jaren 
twintig langere tijd in Villapark Meer 
en Bosch, ten huize van de Hongaarse 
kunstenaar Lajos d’Ébneth. 
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Minibiebs zijn er in vele 
soorten, maten en verschij-
ningsvormen, van uitgeholde 
boomstammen tot oude 
koelkasten en telefoon-
cellen, liefst waterdicht en 
stormbestendig en met of 
zonder spelregels. De meest 
populaire versie lijkt het 
model ‘vogelhuisje’ te zijn. De 
minibieb zou volgens Todd Bol 
een ontmoetingsplaats voor 

Minibiebs overal te vinden 
Minibiebs, ook wel bibilotheekkastjes genoemd, lijken als paddenstoelen uit de grond 

te schieten, overal ter wereld en ook in onze wijk. Bedenker van dit fenomeen was 

Amerikaan Todd Bol (1956 – 2018), die een grote liefde voor lezen had en anderen 

wilde aanzetten tot meer lezen. Het concept, dat bekend werd als Little Free Library, 

past goed in deze tijd van delen en duurzaamheid: iedereen mag gratis een boek uit 

de minibieb halen en er desgewenst zelf een boek inzetten. 

boekenliefhebbers kunnen 
worden en voor meer verbin-
ding in de wijk zorgen. Een 
winterse rondgang door onze 
wijk leert dat de minibiebs 
zeker in een behoefte voor-
zien. Passanten staan even 
stil om te kijken of komen 
speciaal aanlopen, fietsen 
of rijden om een boek te 
brengen of te halen. “Ik stap 
nog al eens af om een boek 
te brengen”, zegt een dame 

die in de vrieskou twee boeken uit haar fiet-
stas haalt, “en ik krijg weleens de vraag of ik 
een lijstje met minibiebs kan doorgeven aan 
kennissen die ook wat boeken over hebben.” 
Eigenaars van minibiebs hebben het kastje 
veelal voor hun verjaardag gekregen (tip voor 
jarige boekenliefhebbers!) of zelf getimmerd 
van schroothout, zoals ook het oorspronkelijke 
idee was. Soms zit er een bijzonder verhaal 
aan vast. Zo ontving een wijkbewoonster op 
een dag een brief van een notaris met de 
mededeling dat iemand haar zeven verhuis-
dozen vol boeken had nagelaten voor haar 
minibieb. Het waren kwaliteitsboeken. Ze 
vond het heel bijzonder, al had ze wel graag 
geweten hoe de erflater – die ze niet kende 
- nou precies bij háár terecht kwam, maar de 
notaris mocht of kon daar niets over zeggen. 
Sommige minibieb-beheerders zien toe op 
het genre boeken dat in hun bieb belandt, 
anderen laten de marktwerking van geven en 
nemen zijn gang gaan. De corona-lockdowns 

hebben de populariteit van minibiebs extra 
aangewakkerd. Een dame vertelt: “De loop 
kwam er flink in, ik kreeg zelfs vaste ‘klan-
ten’. Eén meneer komt elke vrijdag een boek 
halen of brengen. Veel mensen tikken even 
op het raam als ze een boek hebben gepakt 
en dan steken ze hun hand op. Soms leggen 
mensen uit dankbaarheid iets lekkers bij de 
boeken. Ik geniet enorm van dat kastje, ik 
heb er meer binding met mijn omgeving 
door gekregen.”

Jeannette Biesbroeck

Een greep uit 
de ‘minibiebs’ 
in onze wijk
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Een verborgen 
museum 

Passie 
voor clowns 
Wie kon vermoeden dat er ergens in 

onze wijk op een bovenverdieping 

een uniek museum is ingericht. Een 

museum dat het echt verdient om 

bezocht te worden, maar waarvan 

slechts familieleden, vrienden en 

enkele wijkbewoners de locatie 

kennen. Met een heel bijzondere 

collectie over de geschiedenis 

van circusclowns in al hun 

verschijningsvormen en met al hun 

attributen. Wijkinfo ging op bezoek 

en kreeg in dit levenswerk van Jan 

van Veldhoven een uitgebreide 

rondleiding. 

In de woonkamer van Jan krijg ik eerst 
een boeiend verhaal over de historie van 
de clown. ‘Als kind ging ik vaak met mijn 
ouders naar het circus Strassburger in 
Scheveningen. Daar traden clowns op, dat 
vond ik altijd spannend. Ik heb nooit het 
plan gehad om er zelf een te worden - ik 
werkte als onderwijzer - maar de fasci-
natie is altijd gebleven. Ik geef af en toe 
lezingen en heb dankzij mijn passie voor 
clowns een zeer grote collectie verzameld 
waarvoor ik op de bovenverdieping van 
mijn huis een museum heb ingericht’.

‘Ik ben in de geschiedenis van clowns 
gedoken. Al meer dan 2000 jaar geleden 
waren er in Azië narren die keizers, konin-
gen, sjahs en maharadja’s adviseerden en 
vermaakten. In Europa zien we aan het 
einde van de middeleeuwen de opkomst 
van volksnarren. Ze reisden rond en gaven 
voorstellingen op straat. Ze jutten het 
publiek op en vertelden hen de waarheid 
over hoe ze werden uitgebuit door de adel 
en de geestelijkheid’. 

‘Vanaf de 17e eeuw verschenen in steden 
in Frankrijk en België rondreizende 
Italiaanse gemaskerde acteurs met vaste 
rollen als ‘Arlechino’ en ‘Pierrot’. En ook 
zij zetten de hoge heren voor joker met 
vileine spot en lieten de mensen lachen 
om hun zotheid. Onze circusclown met z’n 
witte gezicht komt eigenlijk daar vandaan. 
En zelfs onze huidige cabaretiers. Ik kan je 
nog zoveel meer vertellen over de historie 
van de clown, over hoe de clown uitein-
delijk in het circus terecht kwam en wie 
als hun belangrijkste voorgangers worden 
gezien: de vader van het moderne circus 
- Phlilip Astley in Londen en de beroemde 
Grimaldi, zijn tijdgenoot die komische 
sketches schreef. En niet te vergeten de 
ceremoniemeester van circus Renz en zijn 
allereerste clown August die met te grote 
schoenen, een te grote jas en een rode 
neus de circuspiste binnen struikelde’. 

Na deze inleiding klimmen we via een 
steile trap omhoog naar de bovenverdie-
ping waar Jan zijn museum heeft ingericht. 

Boven aan de trap is de entree met een 
bonte verzameling van schilderijen en 
vitrinekasten, maar de echte verrassing 
komt pas als Jan de zware rode gordijnen 
opzijschuift en we zijn wonderlijke wereld 
van de clownerie betreden. 

Naast talloze schilderijen en prenten zie ik 
beelden, miniaturen, maskers, speeldozen, 
affiches, boeken, pruiken, poppen, muziek-
instrumenten, een bronzen klokkenspel, 
historische foto’s van beroemde clowns, 
een ingerichte verkleedkamer met alle 
benodigdheden voor de grimage, een heel 
rek met clownskostuums. Alles zorgvuldig 
geëtaleerd in vitrinekasten, of aan panelen 
bevestigd. Steeds als Jan iets verrijdt op 

Foto’s: Richard Roem
ers
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wieltjes of langs een rails opzij schuift, komt 
er weer een nieuw paneel tevoorschijn 
met nog meer objecten. Elke vierkante 
meter wand- en vloeroppervlak is ingenieus 
benut. Ik wordt rondgeleid door een soort 
doolhof met coulissen en bij elk stuk in 
zijn collectie heeft Jan een verhaal voor de 
bezoeker. Ik kom hier ogen te kort.

‘Dat er zo weinig mensen komen kijken 
vind ik natuurlijk vreselijk jammer! Dit is 
mijn levenswerk, al mijn passie, mijn tijd 
en mijn energie heb ik hierin gestopt . Ik 
ben nu bijna tachtig en ik denk al na over 
wat er later met deze bijzondere collectie 

gebeurt. Ik zou het vreselijk vinden als het 
ergens ongezien wordt opgeslagen in een 
depot. Wie interesse heeft in clownerie is 
natuurlijk van harte welkom. Ik kan hier 
elke keer maximaal drie mensen tegelijker-
tijd ontvangen. Bel me voor een afspraak 
en ik laat mijn museum graag zien! 

Dit bijzondere museum in onze wijk 
verdient beslist meer bezoekers. Bel 
Jan op 070 3232819 of 06 82635242 
om een afspraak te maken.

Richard Roemers

In 2021 stelde het Wijkberaad Bohemen-
Waldeck-Kijkduin (BWK) een van het stads-
deel Loosduinen ontvangen wijkbudget ter 
beschikking aan de Stichting Bewoners-
belangen Kijkduin (SBK) om de openbare 
ruimte van Kijkduin te verbeteren. De 
bewoners zijn toen via een prijsvraag 
opgeroepen om hun verbeterideeën in te 
dienen. Ruim 150 ideeën zijn ingediend 
en aan de hand van een aantal geformu-
leerde criteria is bepaald welke ideeën 
als prijswinnaar uit de bus kwamen. De 
prijswinnaars waren: meer prullenbakken, 
meer bloemen en bollen en meer banken 
in Kijkduin.
In 2022 is gewerkt aan de uitvoering van 
de prijswinnende ideeën. In samenwer-
king met het stadsdeel Loosduinen is 
een plan gemaakt voor de plaatsing van 
nieuwe banken en prullenbakken en het 
planten van bollen. Het idee was om de 
uitverkoren locaties in een nieuwsbrief 
aan de bewoners voor te leggen, maar 
de voorbereidingen van de locatiebepa-

lingen verliepen niet volgens plan. Zo kon 
het gebeuren dat er al nieuwe banken 
werden geplaatst vóór het verschijnen van 
de nieuwsbrief. Dat is jammer maar soms 
gaat het zo. Gezien deze gang van zaken 
is besloten om geen nieuwsbrief meer te 
doen uitgaan.
Voor de plaatsbepaling van nieuwe banken 
is gekeken waar langs belangrijke looprou-
tes banken ontbraken. Zo is de keuze 
gevallen op de Kijkduinsestraat, Hoek van 
Hollandlaan, Duinlaan en Meer en Boslaan. 

Bij deze nieuwe banken zal ook een 
prullenbak worden geplaatst. Extra 
bakken voor hondenpoep zijn voorzien 
langs favoriete uitlaatroutes als Duinlaan, 
Domburglaan en Westkapellepad.

De door het stadsdeel Loosduinen 
geïnitieerde mozaïekbank, die door 
bewoners onder regie van BIK (Buren in 
Kijkduin) zal worden ontworpen en uit-
gevoerd, zal een plaats krijgen in Nieuw 
Kijkduin nabij het Balkon aan Zee. Dat 
zal pas geschieden nadat de bouwwerk-
zaamheden rondom het Deltaplein zijn 
afgerond.
Omdat bollen van de gemeente niet 
geplant mogen worden in ecologische 
zones zoals langs de Haagse Beek, is 
de keuze gevallen op locaties bij de 
Zandzeggelaan, Machiel Vrijenhoeklaan, 
Hoek van Hollandlaan, Pyrolalaan en 
Scheveningselaan-Noordwijkselaan. De 
bollen zijn al geplant. In het voorjaar 
zullen hier en daar nog bloemen wor-
den gezaaid.

Eric van Baarsel

Afronding prijsvraag wijkbudget Kijkduin



14 | februari 2023 | WIJKinfo

Impressie 
Nieuwjaarsreceptie 

12 januari 2023

Leden van de wijkvereniging BWK en 
bewoners van onze mooie wijken, welkom 
in ons verenigingsgebouw Walboduin.
Zoals u heeft gezien, zijn veranderin-
gen onontkoombaar. Zo worden we nu 
omringd door sportieve mensen die de 
sportschool bezoeken en zal onze ingang 
eind 2023 worden verplaatst naar de 
zijkant van het gebouw in verband met 
uitbreiding van Jumbo. Het is bijzonder 
verheugend dat wij - na twee jaar - weer 
fysiek bijeen zijn voor onze Nieuwjaarsre-
ceptie, hetgeen niet zo vanzelfsprekend is 
als we voorheen dachten. Mijn Nieuwjaar-
spraatje moet nu dus ruim 2 jaar inhalen, 
2x 10 minuten + 10 minuten vanmiddag, 
wat zou betekenen dat ik een half uur aan 
het woord zou zijn. Laat ik u geruststel-
len: dat gebeurt dus niet. De hapjes en 
de drankjes zijn te lekker om lang uit te 
stellen. 
Dus hierbij een beknopte samenvatting 

van de werkzaamheden van wijkberaad 
en wijkvereniging.

Invloed van corona
Ik weet niet hoe het met u gesteld is, 
maar voor ons als bestuur, is er een tijd 
vóór corona en een tijd ná corona. Waar 
je dit aan merkt is dat je niet alles meer 
automatisch doet, zoals een bijeenkomst 
als deze regelen, het herstarten 
van vergaderingen zonder zoom, wel een 
verademing trouwens. Maar het bestuur 
en de sub-groepen hebben de draad 
weer vol vertrouwen opgepakt. 

Wijkinfo
De redactie van de WijkInfo heeft met 
ongekend enthousiasme elke keer weer 
een mooi blad in elkaar gezet. Veel 
complimenten krijgen we hiervoor. Nu het 
inwonerstal van onze wijken is gestegen 
van 9.500 huisadressen in 2015/2016 

naar een huidig 10.250 adressen, bleek 
het nodig een nieuwe bezorgdienst aan 
te trekken. Deze organisatie, genaamd 
“Zeker Verspreid” en geleid door een jong 
energiek persoon, geeft ons alle vertrou-
wen in een correcte bezorging vanaf nu. 
Als de naam doet wat hij zegt te doen, 
gaan we met een goed gevoel dit jaar in.

De projectgroep Ogen & Oren 
4x per jaar komt de werkgroep bijeen om 
zaken te bespreken met betrekking tot 
welzijn, leefomgeving, klachten enz. De 
belangstelling hiervoor is groeiend. Frits 
IJzendoorn heeft zijn voorzitterstaak na 
een aantal jaren neergelegd, maar blijft 
actief in zijn wijk. Hartelijk dank Frits, 
voor je vele werk! We zijn nu op zoek 
naar een nieuwe voorzitter. Het bestuur 
is de leden dankbaar dat zij zich willen 
inzetten voor de continuïteit van de 
werkgroep. Het wordt op prijs gesteld dat 
Dave Smit, de weg- en strand beheer-
der van het stadsdeelkantoor, meestal 
aanwezig is bij de vergaderingen. Het 
zou fijn zijn als ook een groenbeheerder 
de bijeenkomsten zou kunnen bijwonen, 

Nadat de aanwezigen van een drankje waren voorzien en geanimeerd met elkaar 

in gesprek waren, nam voorzitter Hank Hoogwout het woord om een aantal zaken 

van het afgelopen jaar de revue te laten passeren.
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om de vele vragen over het groen direct 
te kunnen beantwoorden. Dat geeft de 
deelnemers het gevoel dat hun werk 
wordt gewaardeerd.

De commissie Ruimtelijke Ordening, 
Welzijn en Milieu, kortweg ROWM
Zoals u elk kwartaal in de WijkInfo kunt 
lezen, geeft de rubriek werk-in-de-wijk 
samengesteld door Jan Hofker een goed 
overzicht van de stand van zaken van de 
bouw- en groenprojecten. Actuele ontwik-
kelingen kunt u vinden op onze website 
www.walboduin.nl.

Wijkvereniging
De wijkvereniging telt op dit moment 540 
leden. Zoals overal heeft corona tot stag-

natie van projecten geleid. In 2020 werden 
tijdens de Nieuwjaarsreceptie maande-
lijkse lezingen aangekondigd, die door de 
toen geldende maatregelen helaas onmo-
gelijk werden. We beseffen dat bewoners 
het druk hebben met werk, kinderen her 
en der naar toe brengen, oppassen, enz. 
waardoor er voor verenigingsactiviteiten in 
welke vorm dan ook weinig tijd en plaats 
meer is. Het toenemend aantal vroeg-ge-
pensioneerden dat in onze wijken komt 
wonen, zou een positieve wending kunnen 
betekenen. We blijven optimistisch.
Over 2 jaar bestaat de vereniging 80 jaar! 
Om deze mijlpaal te bereiken zal er een 
andere modus gevonden moeten worden 
om de leden “waar voor hun geld” te 
geven. Om meer beweging in de vereni-

ging te brengen zijn alle ideeën welkom. 
als u suggesties heeft dan horen wij dit 
graag en zullen er samen met u aan gaan 
werken. 

Tot slot
Onze wijken Bohemen, Waldeck en 
Kijkduin zijn volop in beweging en wij 
proberen dat in goede banen te leiden met 
ondersteuning van vrijwilligers, bewoners 
en leden. 
Daarom, geachte aanwezigen, roep ik u 
op lid te worden van de wijkvereniging en 
daarmee het wijkberaad waar mogelijk te 
ondersteunen. 

   Graag wens ik u namens het 
bestuur een gezond en actief 2023!

Schaatskoorts op de Koeweide
Daar waar doorgaans de honden lekker mogen uitrennen op landgoed Ockenburg 

konden afgelopen december de buurtbewoners de schaatsen onderbinden. De 

ijsmeesters van het landgoed hadden goed werk afgeleverd. Een stevige en redelijk 

gladde ijsvloer bedekte de Koeweide, met aan de westkant van de plas weliswaar 

enkele wakken, scheuren en zwakke plekken. Eindelijk kon op deze prachtige 

natuur-ijsbaan weer worden geschaatst. Vooral op zondag 18 december was het 

een drukte van belang.

De parkeerplaats van Ockenburg is deze 
dag overvol. Zelfs langs de rand van de 
Koeweide staan auto’s dicht op elkaar 
geparkeerd. Op het ijs veel ouders met 
jonge kinderen, onzeker glijdend op 
dubbele ijzertjes, vallend en opstaand 
met dikke pret. Om de eerste kunstjes 

te leren, steunen sommige op een mee-
gebracht Ikea-krukje. Ik zie vaders druk in 
de weer met hun kroost op de slee. Ouders 
en kinderen die niet kunnen of willen 
schaatsen, schuiven gezellig in snowboots, 
rubber laarsjes en bergschoenen over het 
ijs of staan in groepjes te kletsen. 

Serlijk showen enkele ervaren 
kunstschaats-meisjes hun pirouettes 
en andere kunstjes. Een groep jongens 
schiet er behendig tussen door op 
hockeyschaatsen, gewapend met stick, 
jagend op hun puck. De plas is net niet 
groot genoeg voor de echte veteranen 
om op hun noren flinke snelheid te 
maken. Wel opgepast voor scheuren 
of brokken ijs die op de ijsvloer zijn 
vastgevroren en die je vakkundig moet 
vermijden.

Het is lekker koud. Mutsen, wanten, 
sjaals en ski-jacks in alle soorten en 
kleuren zijn deze dag onmisbare acces-
soires. Een grijze bewolkte winterlucht 
hangt boven de stad, maar niemand 
die de zon mist. Het is gewoon genie-
ten! En de hele buurt lijkt uitgelopen 
en uitgelaten. 

Ik hoor veel Haags en Hollands, maar 
ook opvallend veel Engels, Oekraïens 
en Russisch om me heen. Zowel expats 
als vluchtelingen die in ons stadsdeel 
zijn neergestreken lijken aangesto-
ken door onze zo typisch Hollandse 
schaatskoorts. 

Morgen gaat het weer dooien helaas 
en kunnen de schaatsen weer in het 
vet. …. Misschien opnieuw een jaar, 
misschien wel twee of drie, wachten 
totdat we eindelijk weer mogen.

Richard Roemers



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

Gerard Kulker gerardkulker@gmail.com 06-22240083

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 Wilma den Heijer a.i. wilma@heijer.eu 06-42757642

O Nettie Baak nettie.baak@gmail.com 06-37648263

P Peter Lincewicz wap.lincewicz@gmail.com 06-53361011

R Gees Hoenderken geeshoenderken@hotmail.com 070-3684904

S Hans Out ht.out@outlook.com 06-43605931
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Verschijningsdata en deadlines
WijkInfo 2, 3 en 4

WijkInfo 2
Deadline inleveren kopij: 1 mei 2023
Verschijnt laatste week mei 2023

WijkInfo 3
Deadline inleveren kopij: 7 augustus 2023  
Verschijnt 1e week september 2023

WijkInfo 4
Deadline inleveren kopij: 23 oktober 2023  
Verschijnt 1e week december 2023

De wijkvereniging/wijkberaad Bohemen-Waldeck-Kijkduin (BWK) zet zich onder 
meer in voor het leefbaar houden van uw woonomgeving. Dat wordt gedaan met 
een zeer beperkt aantal mensen die uw stem laten horen in diverse overlegorganen 
van de gemeente. Ergernissen of klachten worden 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 met uw lidmaatschap ons de verzekering dat we door kunnen gaan met de 
activiteiten van de vereniging en het wijkberaad. Dus, WORD LID!!                                                             

Steun uw wijkvereniging WORD 
LID!
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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 
1 mei 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 —

Vereniging
Volgens de statuten heeft de Wijkver-
eniging ten doel de behartiging van de 
gemeenschappelijke belangen van en 
de versteviging van de band tussen de 
leden uit de wijken Bohemen, Waldeck 
en Kijkduin. Dat gebeurt door het orga-
niseren van verenigingsactiviteiten en 
door deelname aan activiteiten gericht 
op samenlevingsopbouw. Daarnaast richt 
het wijkberaad zich meer op specifieke 
projecten.

Stichting Bewonersbelangen Kijkduin
Sinds de besluitvorming begon over het 
Masterplan Kijkduin, is er een goede 
samenwerking geweest met de Stichting 
Bewonersbelangen Kijkduin. De betrok-
kenheid van het deskundige bestuur 
van de SBK met de ontwikkelingen in 
Kijkduin-Bad, is door Wijkvereniging en 
Wijkberaad BWK zeer gewaardeerd. Ook 
de Gemeente was die mening toegedaan 
en heeft de voorzitter van de SBK, dhr. Eric 
van Baarsel, de stadsspeld toegekend.
Nu er geen grote beslissingen meer 
hoeven te worden genomen over Kijk-
duin-Bad, heeft het bestuur van SBK beslo-

ten om de activiteiten van de stichting per 
1 januari 2022 te staken. Wel blijven Eric 
van Baarsel en Arthur van Rijswijk
BWK ondersteunen voor wat betreft 
Kijkduin-Bad. Het oude bestuur van SBK, 
maar ook vertrekkend wijkagent Jan 
Bouters, werd tijdens een bijeenkomst 
na de Algemene ledenvergadering in de 
bloemetjes gezet.
Op onze website blijft de website van SBK 
nog staan voor diegenen die bijvoorbeeld 
de nieuwsbrieven willen raadplegen. 

Algemene ledenvergadering (ALV)
De afname van het aantal Corona-besmet-
tingen maakte het houden van de ALV in 
een meer gebruikelijke periode mogelijk, 
namelijk op 12 mei. De notulen treft u 
aan op onze website: www.walboduin.nl/
wijkvereniging/verslagen.

Activiteiten
Langzamerhand konden na de winter de 
activiteiten in ons gebouw Walboduin 
weer opgepakt worden. De cursussen 
kunstgeschiedenis, enkele lezingen, 
een bewoners-informatieavond en een 
vergadering voor voorzitters van VvE’s over 
duurzaamheid, konden doorgaan.
Ook de buitenruimte krijgt veel aandacht. 
π De bijna 20 vrijwilligers van Ogen en 

Oren signaleren, en melden bij betrokken 
instanties, zaken die naar hun mening 
aandacht behoeven. Vier keer per jaar 
komen zij bij elkaar om ervaringen uit te 
wisselen en zo nodig om steun te vragen. 

π Het bestuur en de leden van de com-
missie Ruimtelijke Ordening, Welzijn en 
Milieu (ROWM), hielden zich met een 
groot aantal onderwerpen bezig. Hieron-
der enkele voorbeelden. Meer informatie 
is te vinden in de Wijkinfo’s.

π Voor wijkoverstijgende zaken in het 
stadsdeel Loosduinen is BWK vertegen-
woordigd in de Commissie Loosduinen, 
de werkgroep Ruimtelijke Ordening en 
Verkeer en de werkgroep Welzijn en 
Beheer van de CL.

π De voormalige Bethelkerk is een school-
voorbeeld van participatie. Wijkbewoners 
hebben met succes sloop en vervanging 
door een flatgebouw tegengehouden. 
Met behulp van veel vrijwilligers is een 
deel van het gebouw al gerenoveerd 
ten behoeve van Amadeus, een organi-
satie die culturele en maatschappelijke 
activiteiten mogelijk maakt. Tot grote 
schrik en woede blijkt het gebouw eind 
2022 verkocht te zijn aan een nieuwe 
investeerder die er een kerkgenootschap 

Concept jaarverslag 2022 
van de Wijkvereniging Bohemen-Waldeck-Kijkduin 

V.l.n.r.: Hank Hoogwout, voorzitter - Herman van den Muijsenberg, vicevoorzitter - Cornelia 
van der Wacht, secretaris, Henk Maasland, penningmeester a.i - Bert van der Valk, lid

Bestuur
Op 29 december 2014 is het Wijkberaad, op verzoek van de Gemeente omgezet in een aparte 
stichting. Ondanks deze administratieve scheiding blijven vereniging en beraad in hoge mate 
met elkaar verweven. Het Wijkberaad blijft een onderdeel van de Wijkvereniging, onder één 
bestuur. Het bestuur wordt op de jaarlijkse algemene vergadering van de Wijkvereniging 
gekozen.
Op de Algemene Ledenvergadering van 12 mei 2022 trad secretaris ad interim Jan Hofker 
af. In zijn functie werd Cornelia van der Wacht benoemd. Aan het eind van het verslagjaar 
bestond het bestuur uit:

Afscheid wijkagent Jan Bouters na de ALV van 
12 mei.

Welkom 
nieuwe leden!
F. v.d. Pluijm
A. v. Paassen
fam. Michels-Hoek 
fam. Laan

http://www.walboduin.nl/wijkvereniging/verslagen
http://www.walboduin.nl/wijkvereniging/verslagen
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in wil vestigen en Amadeus, ondanks 
een huurovereenkomst, er zonder pardon 
heeft uitgezet. 

Zo zou de Bethelkerk moeten worden.

π Den Haag vangt grote groepen vluch-
telingen op, o.a. uit Oekraïne. In het 
voormalige patershuis aan de Treublaan 
is al een grote groep gehuisvest, vooral 
bestaande uit vrouwen en kinderen. Het 
wijkberaad heeft hen een bedrag toege-
zegd voor de aanschaf van koffiezetappa-
raten voor in de gangen. 

 In het voormalige gebouw van het Haags 
Centrum voor Onderwijsadvies aan de 
Zandvoortselaaan wil de Gemeente nog 
een groep plaatsen voor in ieder geval 
een jaar. Deze mensen vormen een 
dansgezelschap van ca. 90 personen, die 
tijdelijk in het oude conservatoriumge-
bouw woonden.

π Middin, een zorgverlenende instantie in 
Kijkduin voor cliënten met beperkingen, 
wil de oude huisvesting vervangen 
door onderkomens die voldoen aan 
hedendaagse eisen. Dat ondersteunen 
wij van harte. Alleen de plaatsing van de 
gebouwen en de verschillen in hoogte 
stuiten op bezwaren bij enkele groepen 
omwonenden. Het wijkberaad staat 
hierin de omwonenden bij.

π In het werkgebied van BWK liggen veel 

groengebieden, die bescherming en 
onderhoud verdienen, zoals de Westdui-
nen, Solleveld, Meer en Bos en Wapen-
dal. BWK houdt daarbij de vinger aan de 
pols.

 De reconstructie van de Sportlaan heeft 
ook geleid tot een kwaliteitsverbetering 
van de Haagse Beek en de aangrenzende 
groenzone in de bosjes van Pex. De 
oeverbeplanting is klaar en in de winter 
van 2022/2023 worden honderden 
bomen en struiken aangeplant.

π Naar aanleiding van opmerkingen bij 
een vergadering van Ogen en Oren is 
een onderzoek gedaan naar het aantal 
verkeersongelukken op de kruispunten 
van de Machiel Vrijenhoeklaan tussen 
de Kijkduinsestraat en de De Savornin 
Lohmanlaan. In de periode vlak na de 
reconstructie van deze weg waren er 
relatief veel ongelukken. Echter in 2022 
werden er geen ongevallen geregistreerd.

Publiciteit 
Via de website (www.walboduin.nl) en 
de 4 maal per jaar verschijnende Wijkinfo 
(oplage ca. 10.250) wordt het werk van de 
vereniging onder de aandacht gebracht. 
Samen met onze webmaster Jeroen van 
Hulzen oriënteren we ons op de mogelijk-
heden van social media, ter aanvuling op 
de website.

Agenda  

Algemene 
Ledenvergadering

2023

 Datum: donderdag 30 maart 2023
 Aanvang: 19.30 uur. De zaal is open vanaf 
  19.00 uur
 Plaats: Verenigingsgebouw Walboduin, 
  Alphons Diepenbrockhof 2 
  (achterkant Jumbo)

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Goedkeuring en vaststelling notulen ALV 

2022
 4. Ingekomen stukken
 5. Goedkeuring en vaststelling Jaarverslag 

2022
 6. Financiën - financieel verslag 2022
 7. Bevindingen kascommissie
 8. Décharge bestuur en penningmeester
 9. Benoeming kascommissie
10. Bestuursverkiezing 
11. Begroting 2023 en vaststelling contribu-

tie 2024
12. Rondvraag
13. Sluiting (21.00 uur)

Het jaarverslag kunt u vanaf medio maart 
2023 vinden op onze website www.
walboduin.nl. Het financieel verslag kan 
worden afgehaald in het verenigingsge-
bouw, of per email opgevraagd info@
walboduin.nl vanaf medio maart 2023
Het door u gekozen bestuur ziet er vanaf 30 
mei 2022 als volgt uit:
- J.H.M.Hoogwout, voorzitter  
- J.H.A.van den Muijsenberg, vice-voorzitter 
- H.Maasland, penningmeester 
- C.van der Wacht, secretaris
- L.van der Valk, lid

Volgens het rooster treden de heren 
Maasland en van der Valk dit jaar af.
Beide heren zijn herkiesbaar. 

Ingevolge artikel 9 van de statuten 
geschiedt de benoeming van bestuursleden 
door de algemene vergadering uit één of 
meer voordrachten. Tot het maken van 
voordrachten zijn zowel het bestuur als 
tien leden van de vereniging bevoegd. Een 
voordracht van kandidaten dient tenminste 
drie maal vierentwintig uur voor aanvang 
van de vergadering in het bezit te zijn 
van het bestuur. De voordracht moet zijn 
getekend door tenminste tien leden en door 
de voorgestelde kandidaat. 

Lezingenserie over de kunst van “la douce France”

in Walboduin - Voorjaar 2023
6 donderdagmiddagen van 14.30 tot ± 16.45 uur

We gaan een zestal “momenten” uit de rijke kunstgeschiedenis nader bekijken: 
23 februari  De Gotiek: geboorte van een soort ‘Nationale Stijl’. De grote kathedralen.
 2 maart Kastelen langs de Loire: het Franse ‘dal der koningen’. 
 9 maart De ‘Zonnekoning’ Lodewijk XIV: ‘als God in Frankrijk’.
16 maart  Napoleon: in de voetsporen van de Romeinse keizers.
23 maart  Het Impressionisme: de vluchtigheid van ‘een indruk’.
30 maart  De ‘Belle Époque’: schone schijn vlak vóór de Grote Oorlog

Locatie: wijkgebouw Walboduin. A, Diepenbrockhof 2, 2551 KE Den Haag.
Kosten: € 80 p.p. voor zes lezingen. Het is mogelijk om tussentijds in te stromen of losse 
lessen bij te wonen à € 15 per les.

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

RONDE VAN FRANKRIJK

http://www.walboduin.nl
http://www.walboduin.nl/
http://www.walboduin.nl/
mailto:info@walboduin.nl
mailto:info@walboduin.nl
mailto:mjhuijbers@gmail.com
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