Het bestuur vindt het jammer dat de huidige redactie
het verenigingsblad niet meer blijft maken. De dames
gaan vanaf 1 augustus a.s. al hun aandacht alleen aan
de Wijkinfo besteden. Naar aanleiding van een oproep
in de Haagse bladen hebben zich nieuwe redactieleden
voor het verenigingsblad gemeld met ervaring in het
maken van bladen. In het volgende nummer zullen zij
zich aan u voorstellen. In het kader van goede communicatie met de wijkbewoners wordt er ook hard gewerkt aan een nieuwe website.

van
het bestuur
Op de helft van dit jaar is het bestuur van de wijkvereniging veel minder somber. Het financiële plaatje
begint er namelijk minder ongezond uit te zien, dit in
tegenstelling tot vorig jaar om deze tijd toen de vereniging echt in zwaar weer zat.
De ingrijpende maatregelen die het bestuur genomen
heeft, zoals het afstoten van de grote zaal in ons verenigingsgebouw Walboduin en geen betaalde krachten meer (behalve op oproepbasis een conciërge)
beginnen vruchten af te werpen. We prijzen ons gelukkig dat het kantoor nu weer drie ochtenden per week
wordt bemand door vrijwilligers.
Om de kleine zaal goed te kunnen verhuren, heeft deze
een facelift ondergaan met steun van Fonds 1818. Het
is daar nu plezierig vergaderen; verlichting, plafond
en wanden zien er naar behoren uit en de geluidsapparatuur functioneert naar wens. Graag zien wij aanvragen voor vergaderingen van VvE’s en andere clubs
tegemoet. En nu maar hopen dat we geen financiële
tegenslagen meer op ons bordje krijgen.

Op vrijdag 28 juni j.l. is het Piet Vinkplantsoen officieel
geopend. Wat vroeger een verwaarloosd stukje groen
was op de hoek van de Machiel Vrijenhoeklaan en de
Kijkduinsestraat, de toegang tot Kijkduin, is nu omgetoverd tot een mooi stukje natuur met een weelde aan
bloemen en planten. Op een paneel is te lezen waarom
dit het Piet Vinkplantsoen heet. Het bestuur is blij dat,
na een paar jaar aandacht vragen bij de gemeente voor
dit perceeltje, wethouder Karsten Klein geld beschikbaar heeft gesteld om het plantsoen te renoveren. En
er zijn vier vrijwilligers die zich willen inzetten om het
geheel een blijvend verzorgd uiterlijk te geven, dus
zonder blikjes, papier, hinderlijk onkruid enz. We hopen dat de gemeente het grote onderhoud zal blijven
doen.

De vereniging bruist als nooit tevoren met name door
een zeer actieve activiteitencommissie. Nieuw zijn de
fietstochten en de rondwandelingen door natuurgebieden. Er is nu meerdere keren per jaar een uitstapje
en de themaochtenden worden goed bezocht. De commissie weet altijd weer interessante onderwerpen te
vinden. Leden betalen een kleine vergoeding om deel
te nemen. Aan niet-leden wordt een hogere bijdrage
per evenement gevraagd. Uw lidmaatschap van €17,50
heeft u er dan ook zó uit als u aan de activiteiten deelneemt.

Zo ziet u dat het bestuur op vele fronten actief bezig
is. Om zo veel mogelijk draagvlak te hebben is het belangrijk dat de vereniging veel leden heeft. Daarom wil
ik u, de leden van de vereniging, aanmoedigen om mee
te helpen nieuwe leden te werven. U kent vast wel wijkbewoners die het leuk en belangrijk vinden om lid te
worden van onze vereniging. Zij kunnen zich aanmelden via de website walboduin@walboduin.nl.
Hank Hoogwout

Nieuwe redactie verenigingsblad
Na zo’n vier jaar met veel plezier het verenigingsblad te hebben verzorgd, dragen we na dit nummer het stokje over
aan een nieuwe redactie. Behalve van het verenigingsblad voeren we ook de redactie van de Wijkinfo en beide bladen
maken werd ons op den duur wat veel. We zijn daarom erg blij dat Inge Camfferman, Irma Hoogelander en Ellen van
der Loo de redactie van het verenigingsblad van ons gaan overnemen.
Wij verheugen ons op een prettige samenwerking met onze nieuwe collega’s.
Tiny Boekhout & Joke Hammink
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Achter de schermen van de wijkbladen
Zo eens in de zes weken zit de redactie aan tafel bij Drukkerij Pasmans om de drukproef te corrigeren van de
Wijkinfo of het Verenigingsblad. Nu wij het Verenigingsblad in goede andere handen overdragen, leek het ons
een gepast moment in gesprek te gaan met onze collega’s op afstand: Germaine Pasmans en Peter van Iperen.
FOTO: JAN HOFKER

Germaine Pasmans is de dochter van de oprichter
van Drukkerij Pasmans. Vader Pasmans, afkomstig uit
Maastricht, ontmoette tijdens zijn diensttijd zijn toekomstige vrouw in Hoek van Holland. De woonplaats
van moeder Pasmans, Den Haag, was de reden dat het
bedrijf in deze stad werd gevestigd. Het begon allemaal
in 1958 in een oude slagerij in de Schilderswijk. Op enig
moment verhuisde het bedrijf naar Kraayenstein. In
1989 namen Roger en Germaine Pasmans de zaak over
van hun vader. Hun namen verraden de zuidelijke invloed: oma was een Waalse.
Het is eigenlijk toeval dat Germaine in het bedrijf terechtkwam. Zij studeerde Frans, maar er viel iemand uit
op de drukkerij. Germaine zou de opengevallen plaats
tijdelijk waarnemen, maar zij ging nooit meer weg.
Hoewel zij van kinds af aan vertrouwd was met het bedrijf, heeft zij toch de nodige cursussen moeten volgen
om het vak echt in de vingers te krijgen. De taakverdeling was ruwweg: Roger was de drukker, Germaine had
vormgeving en offertes in handen.
Drukkerij Pasmans is van oudsher gespecialiseerd in het
drukken van proefschriften. Dat lijkt reuze saai werk,
maar het leuke eraan is dat de schrijvers soms dagen
over de vloer kwamen en komen om teksten en tabellen te corrigeren. Zelfs Russische proefschriften zijn hier
gedrukt, alleen werd dat elders gecorrigeerd. Het was
arbeidsintensief, handmatig vakwerk. Germaine vertelt
hoe zij soms op de grond lag tussen al die paperassen
om de boel correct te krijgen. Leuk! Dat handmatige
plak- en knipwerk is er niet meer bij sinds de intree van
de computer. Pasmans drukt nog wel wat proefschriften,
maar het aantal is drastisch afgenomen. Ook omdat de
universiteiten van Rotterdam en Delft een eigen huisdrukkerij hebben.
Ondanks de afnemende orderportefeuille is er – gelukkig – nog steeds het nodige te doen. Oude klanten komen met nieuwe opdrachten. En via vroegere klanten
komen nieuwe klanten binnen. Zo kwam bijvoorbeeld
het Bugatti-register bij de drukkerij terecht. Bij Pasmans
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kun je bovendien terecht voor kleine opdrachten zoals
briefpapier en visitekaartjes. En verder, ja daar kijken wij
niet van op, zijn er de wijkkrantjes en personeelsbladen
van grote organisaties.
En wanneer kwam Peter van Iperen eigenlijk om de hoek
kijken?
Dat ging zo. Peter had een glanzende carrière bij AH opgebouwd, maar had ook andere ambities. Op enig moment zag hij een advertentie van de grafische industrie.
In die branche was sinds eind jaren zeventig een groot
tekort aan menskracht. In de advertentie werden leerwerkovereenkomsten aangeboden. Er werden net de
eerste stappen richting digitalisering gezet en Peter had
altijd al iets willen doen met computers. Het een bij het
ander opgeteld deed hem besluiten een poging te wagen. Er was een aantal adressen opgegeven waar je je
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Zwerfkattenproblematiek in regio Haaglanden
De Dierenbescherming Haaglanden doet zijn uiterste
best om het zwerfkattenprobleem in onze regio binnen
de perken te houden. De beste manier is om de zwerfkatten te vangen. Voor de katten die nog te socialiseren
zijn wordt een nieuw thuis gezocht. Verwilderde katten
zijn niet in een gezin te plaatsen.
De dierenarts steriliseert of castreert ze en controleert hun gezondheid. Vervolgens worden ze
teruggeplaatst op de locatie waar
ze zijn gevangen. Doordat de katten ‘geholpen ‘ zijn, zal de zwerfkat-
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tengroep stabiel en rustig blijven. Overlast zoals opengetrokken vuilniszakken en nachtelijk gekrijs zal ook
afnemen.
De Dierenbescherming roept inwoners op tijdig te bellen wanneer zij zwerfkatten in hun buurt signaleren,
zodat voorkomen kan worden dat er nieuwe katjes bij
komen. Elke kat die ‘geholpen’ is betekent per jaar 20
zwerfkatten minder.
Zwerfkatten in Den Haag kunnen gemeld worden bij
Zwerfkat Den Haag, telefoon 070 363 37 44. Meer informatie: www.haaglanden.dierenbescherming.nl
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FOTO: JAN HOFKER

kon melden. Peter stapte op de de fiets, bepaalde vanuit Wassenaar waar zijn moeder woonde een route en
koerste aan op het verst afgelegen adres in Kraayenstein.
Verder kwam hij niet, want op 11 augustus 1986 werd hij
per direct aangenomen door de oude heer Pasmans.
In de begintijd was drukkerij Pasmans een supermodern
bedrijf: offset was de nieuwe techniek. Het merendeel
van de drukkerijen werkte in de vijftiger jaren nog met
lood. Voor zover Germaine bekend is er nog één bedrijfje
in Den Haag dat met lood werkt, eigendom van een oudere dame. Germaine en Peter zeggen in koor: het is net
een museum.
Maar toen Peter werd aangenomen, was het bedrijf bezig
met de omslag naar automatisering, een kolfje naar zijn
hand. Alles was volop aan het veranderen. Je was nog
niet gewend aan het ene of de volgende ontwikkeling
kwam alweer opzetten. Die nieuwe machines waren ook
zeer kapitaalintensief.
Germaine en Peter beginnen enthousiast over die periode te praten en vervallen in geheimtaal: “Weet je nog,
de 4990 bij Willem?”

Drukker Rik Sturmer in actie bij een van de drukmachines.

Mede ingegeven door de wat krimpende orderportefeuille heeft Peter zijn eigen vormgevingsbedrijf opgezet: hij werkt nog wel voor de drukkerij, maar nu als zzper. Omdat dat uiteindelijk een te karige boterham oplevert, heeft hij nu een volgende stap gezet. Hij was al een
tijdje vrijwilliger bij Parnassia en volgt nu een opleiding
als psychiatrisch verpleegkundige. Het is opnieuw leren
en werken tegelijk en soms behoorlijk zwaar, mentaal
gesproken. Sporten is een goed tegenwicht tegen deze
belasting.
Hij is onder meer een marathonloper. Als afscheidscadeau kreeg hij vorig jaar van drukkerij Pasmans een reis
naar New York aangeboden om daar mee te doen aan de
marathon. Helaas gooide orkaan Sandy roet in het eten.
Dit jaar gaat Peter opnieuw naar New York om alsnog
mee te doen aan de marathon.
Maar Peter is ook nog steeds een enthousiast fietser. Hij
memoreert het hoogtepunt van zijn fietscarrière: fietsen
voor Artsen zonder Grenzen van Italië naar Nederland.

Bij de grafische opleiding waren al de eerste Apples in
gebruik: de kleine Appletjes. Voor particulieren was dat
toen allemaal nog niet te betalen. Maar Peter leerde
vooral veel in het bedrijf. De oude heer Pasmans was
een goed en geduldig leermeester. En verder was de omvang van het bedrijf een groot voordeel. Een klein bedrijf
heeft zo zijn nadelen, omdat het je erg kwetsbaar maakt
in tijden dat het tegenzit. Maar aan de andere kant is het
buitengewoon leerzaam, omdat je alles moet kunnen: je
moet voor elkaar kunnen invallen.
Het leuke is ook dat iedereen hier al heel lang werkt.
Germaine heeft zelfs af en toe de neiging om tegen de
medewerkers te zeggen: moet je niet eens ergens anders
gaan werken. Dat helpt niet, iedereen blijft.

Wij prijzen ons gelukkig met deze bijzondere collega’s
op afstand: achter de schermen zijn ze onontbeerlijk!
Tiny Boekhout

Oproep

Te huur aangeboden: tweekamerflat in de Campanulastraat. Huur € 341,09. Servicekosten € 211,54 (inclusief
voorschot gas, verwarming en water). Neem voor informatie contact op met het wijkservicepunt Uitzicht/
Dekkersduin, 070 754 55 66 of wspuitzicht@florence.nl.
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Algemene ledenvergadering
Op 25 april was er de algemene ledenvergadering 2013 van de vereniging. Een korte impressie van wat daar aan de orde is geweest.
Het bestuur is verheugd dat voor het eerst sinds jaren de
financiën van de vereniging weer iets uit de rode cijfers
zijn. Het afgelopen jaar heeft de vereniging, ter overbrugging naar het nieuwe subsidiesysteem, van de gemeente een waarderingssubsidie van € 5000 ontvangen.
De begroting voor
2013 is, zij het met
enige onzekerheden,
in evenwicht. Er is heel
voorzichtig begroot
en flink gesneden in
de uitgaven. Omdat
het subsidiebedrag
is verminderd en het
ledental is terug gelopen tot 840 leden,
zijn ook de inkomsten
lager. Wel is besloten
om de contributie
voor 2014 niet te verhogen.

In haar inleiding zei voorzitter Hank Hoogwout, dat
de vereniging een turbulent jaar achter de rug heeft.
Gelukkig ziet het er naar uit dat we nu in wat rustiger
vaarwater terecht zijn gekomen. Vanwege het gewijzigde subsidiebeleid van de gemeente, dat tot een lager
subsidiebedrag heeft
geleid, heeft het bestuur drastische veranderingen moeten doorvoeren.
De meest ingrijpende
verandering
betreft
Walboduin. Daar heeft
de vereniging nu minder ruimte ter beschikking. Met een opzegtermijn van een half jaar,
heeft men de huur van
de grote zaal kunnen
beëindigen. De vereniging heeft nu nog de
beschikking over de
kleine zaal, het kantoor en het keukentje. De kleine zaal
zal worden opgeknapt en de plateaulift gaat verdwijnen.
Deze laatste werd weinig gebruikt en was vaak in het ongerede, wat tot grote onkosten leidde. Nu komt er een
kleine stoellift.
Verder is er geen vaste conciërge meer, maar een oproepkracht die, wanneer nodig, conciërgewerkzaamheden doet.

Tijdens de rondvraag wordt gesproken over de mogelijkheden om Buurthuis van de Toekomst te worden. Het
bestuur heeft het plan om, als de vereniging weer goed
op de rails staat, zich daar nogmaals over te buigen. Een
knelpunt is echter dat het voor Walboduin moeilijk is
om te voldoen aan de criteria die de gemeente stelt aan
Buurthuizen van de Toekomst.
Nellie Spaans, voorzitter van de Activiteitencommissie,
vertelt desgevraagd wat over de plannen van deze commissie. De commissieleden zijn heel enthousiast en hebben leuke ideeën voor een veelzijdig scala aan activiteiten, van lezingen tot uitstapjes en fiets- en wandeltochten. Elders in dit blad wordt daar verslag van gedaan.

Eind 2012 is in een extra algemene ledenvergadering het
voorstel van het bestuur besproken om wijkvereniging
en wijkberaad te splitsen in twee afzonderlijke organisaties. Voor dit voorstel bleek te weinig draagvlak te zijn bij
de leden van de vereniging en het is daarom ingetrokken. Wel zullen, vanwege het subsidiebeleid van de gemeente, de financiën van wijkvereniging en wijkberaad
worden gesplitst.

Na het zakelijke gedeelte wordt, onder het genot van
een hapje en een drankje, nog geruime tijd nagepraat.
Joke Hammink
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van de activiteitencommissie

boeiende natuur in Meer en Bos. Ook de geschiedenis
van het landgoed kwam aan de orde. Daar kwam nog bij
dat de weergoden de wandelaars gunstig gezind waren:
het was droog, de zon scheen en de temperatuur was
ook lekker.
Het was voor het eerst dat de Activiteitencommissie een
wandeling organiseerde. Gezien het grote aantal deelnemers en hun enthousiasme is dit zeker voor herhaling
vatbaar.

De afgelopen maanden heeft de Activiteitencommissie
veel georganiseerd. Hierbij een korte terugblik op deze
activiteiten en een vooruitblik op wat komen gaat.
Bohemen in het perspectief der eeuwen
Deze themaochtend over de geschiedenis van onze
wijken werd verzorgd door wijkgenoot Henk Lemckert.
Henk Lemckert mag wel de wijkhistoricus worden genoemd. Hij heeft het grootste deel van zijn leven in
Bohemen gewoond en zich verdiept in de historie ervan
en heeft daarover geschreven. Bohemen is een prachtig
gelegen en historisch interessante wijk: vlak achter de
duinen, mooi ruim aangelegd en waardevolle natuurgebieden. Ook historisch is de wijk heel interessant. Zo
is bekend dat de grond van de wijk al vijfduizend jaar
bestaat. Na het begin van de jaartelling is het land door
de graven van Holland in cultuur gebracht. Dankzij het
kadaster is Bohemen meter voor meter
beschreven.
Henk Lemckert vertelde heel boeiend
en met de nodige foto’s over de geschiedenis van de wijk.

Uitstapje naar Kinderdijk
Op een stralende donderdagmorgen in juni vertrok een
bus vol belangstellenden naar de molens van Kinderdijk
op de Alblasserwaard. Daar aangekomen werd overgestapt in een fluisterboot. Deze was echter niet groot
genoeg voor de hele groep, zodat een aantal mensen in
een kleiner bootje moest. Maar dat mocht de pret niet
drukken. De koffie werd langszij overgeheveld en men
amuseerde zich uitstekend.
FOTO: THEA VAN DIJK

Henk Lemckert heeft een boekje over
Bohemen geschreven. Dit is getiteld:
De wijk Bohemen. Het verhaal van een
Haagse woonwijk achter de duinen,
een herinnering aan boerderijen en tuinen en een stukje geschiedenis over de
‘Geest van Gogh’.
Voor de verkrijgbaarheid van dit boekje
zie: www.henklemckert.nl
Koffie serveren tijdens de boottocht.

Wandeling door Meer en Bos
Deze wandeling werd georganiseerd door commissielid Tineke Blok en haar man. Beiden zijn lid van IVN,
Instituut voor natuur, educatie en duurzaamheid. Dit is
een landelijke organisatie die mensen betrekt bij natuur,
milieu en landschap. Belangrijke activiteiten van IVN zijn
de wandelingen onder leiding van een natuurgids. Voor
meer informatie zie: www.ivndenhaag.nl.
Tineke en haar man wisten heel veel te vertellen over de
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De boottocht duurde een uur of twee en ging door de
heerlijke natuur. De unieke verzameling van 19 authentieke windmolens uit de 18e eeuw, ze waren in 1740
klaar voor gebruik, kon vanaf het water heel goed bekeken worden. Deze molens staan sinds 1997 op de
werelderfgoedlijst van Unesco.
Jaarlijks bezoeken veel buitenlands toeristen dit gebied.
Elke nationaliteit kom je er wel tegen.
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Kunst en kitsch
De themaochtend ‘Kunst en kitsch’ werd verzorgd door
de heer Jan den Buiter uit Oudewater. Hij vertelde vol
overgave wat kunst is en wat kitsch. Alle aanwezigen genoten van wat de heer Den Buiter te vertellen had. Hij
bleef maar vertellen, zodat er ingegrepen moest worden
om nog een kopje koffie of thee te schenken.

Bij echt winterweer kan men er schaatsen op de vele
vaarten, waarbij de molentochten van nationale bekendheid zijn.
Na de vaartocht werden, tijdens een heerlijke lunch op
een terras, de ervaringen uitgewisseld. Daarna was er
nog tijd om, op een andere plek, op eigen gelegenheid
de molens wat dichterbij vanaf de dijk te bekijken en een
wandeling te maken.

Na zijn verhaal taxeerde de heer Den Buiter de spullen
die de aanwezigen hiervoor hadden meegebracht. Daar
bleken best wat zaken bij te zijn die waarde hadden.

Tenslotte: vanwege de grote belangstelling heeft de
Activiteitencommissie meer dan 15 mensen moeten
teleurstellen. Daarom: als u met een uitstapje mee wilt,
geef u dan tijdig op.

De Activiteitencommissie

Komende activiteiten
Fietstochten
De volgende fietstocht is gepland op 28 juli.
Aanmelden tot uiterlijk 2 dagen van te voren bij het
secretariaat walboduin@walboduin.nl of bij Johan
Bommelé: johan@boke.demon.nl.
Start vanaf verenigingsgebouw Walboduin 11.00 uur.

Daar wordt eerst een filmpje vertoond, gevolgd door
een rondleiding in de kassen, waar u de verschillende
druivensoorten kunt proeven. Na deze rondleiding is er
in het restaurant ‘De Brasserie’ een uitgebreide lunch.
Daarna kunt u nog in het winkeltje rondkijken.
De bus vertrekt om 10.00 uur vanaf verenigingsgebouw
Walboduin.
De kosten bedragen voor leden: 25.00 euro; voor niet
leden 35.00 euro.
Geeft u tijdig op via walboduin@walboduin.nl, want vol
is vol!

Wandelingen
Zondag 15 september: Wandeling door de duinen met
uitleg over de flora en fauna door natuurgidsen. Duur 2
uur. Verzamelpunt: Muziektent Kijkduin, om 14.00 uur.
Aanmelden is niet nodig

Welkom nieuwe bewoners De Componist
21 september wordt er in samenwerking met de winkeliersvereniging van Winkelhof Waldeck een open huis
georganiseerd voor de bewoners van het nieuwe appartementencomplex De Componist aan de Mozartlaan.
Door middel van een kleine tentoonstelling met o.a.
oude foto’s wordt de nieuwkomers getoond in welke
buurt men is gaan wonen. Tevens wordt er meer bekendheid gegeven aan wijkvereniging/wijkberaad BohemenWaldeck-Kijkduin en Winkelhof Waldeck.
Plaats: Verenigingsgebouw Walboduin. Aanvang 10.30
uur.
De nieuwe bewoners worden via een flyer van wijkvereniging en winkeliersvereniging uitgenodigd.

Zondag 20 oktober: Wandeling door landgoed Ocken
burgh met uitleg over de flora en de geschiedenis
door natuurgidsen. Duur 2 uur. Verzamelpunt: Chalet
Ockenburgh, om 14.00 uur. Aanmelden is niet nodig.
Themaochtenden
In de maanden juli en augustus zijn er geen themaochtenden. Data voor het najaar: 10 september en 8 oktober
De onderwerpen zijn nog niet helemaal bekend. Kijk
hiervoor op www.walboduin.nl en in het volgende nummer van het verenigingsblad.
Uitstapje
Op woensdag 25 september 2013 is er een uitstapje naar
het themapark ‘De Westlandse Druif’.

Voor meer informatie over de activiteiten van de Activiteitencommissie zie www.walboduin.nl
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Walboduin Fietstocht op 15 juni 2013
Op zaterdag 15 juni heeft een kleine maar enthousiaste groep de eerste Walboduin Fietstocht
gereden. De eerste fietstocht stond weliswaar op 18 mei gepland, maar door het slechte weer, dat de avond
daarvoor via de media tot ons gekomen was, meldden de deelnemers zich, op drie na, af. Dat bleek achteraf wat
voorbarig te zijn geweest want die zaterdagmorgen knapte het weer al snel op en was het wel fris maar prima
fietsweer. Jammer dat we toen dus door gebrek aan belangstelling de tocht hebben moeten afblazen.
FOTO: JOHAN BOMMELÉ

Ook nu was de weersverwachting niet echt gunstig.
Windkracht 6 tot 7 werd voorspeld en ook nu meldden
zich vier van de negen deelnemers zich af. Om 10 uur regende het nog hard maar om half elf knapte het weer
op. Wel veel wind, maar rond 11 uur volop zon. Dus voor
we vertrokken ons maar eens goed ingesmeerd met zonnebrandolie.
De fietsroute die ik gepland had heb ik door de harde
wind natuurlijk wel moeten bijstellen.
Tussen het groen van de wijkparken en recreatieparken
van Den Haag zuidwest was de wind wel merkbaar maar
niet hinderlijk, maar eenmaal buiten het stedelijk gebied
richting Schipluiden werd het onaangenaam.
Om Den Haag en omgeving al fietsend beter te leren
kennen wil ik in de routes gebruik maken van weg-
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getjes die niet zo bekend zullen zijn voor de meeste
fietsers. Het was dan ook leuk om te horen dat de fietspaden en weggetjes die we reden voor de deelnemers
veelal nieuw waren. Voor twee deelnemers, die nog niet
zo lang in onze wijken wonen, was de uitspanning in ‘t
Woudt zelfs onbekend.
Ook de terugweg werd in verband met de storm aangepast. We fietsten terug via polderweggetjes van de
Harnaspolder, Den Hoorn en Delft zuidwest en Sion
richting Rijswijk. Daarna fietsten we via recreatiepark
Hoekpolder, Park Steenvoorde en het Haagse Zuiderpark
weer richting Walboduin. Rond 15:00 waren we terug. De
fietstocht was ongeveer 36 kilometer lang en de deelnemers hadden genoten.
Johan Bommelé
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Onkruidvrije banken langs de Beek
Als een prachtig lint, omgeven door groen, kronkelt de
Haagse Beek door onze wijk. Veel wandelaars maken
met plezier gebruik van de paden die langs de Beek lopen, maar even uitrusten was er tot voor kort niet bij. Er
staan wel banken langs de paden, maar die werden overwoekerd door brandnetels en ander onkruid. ‘Dat is toch
zonde’, dacht buurtbewoner Camille Polak, en zij kaartte
dit probleem aan bij de projectgroep Ogen en Oren van
wijkvereniging/wijkberaad Bohemen-Waldeck-Kijkduin.
Deze projectgroep zet zich in voor het vergroten van de
leefbaarheid in onze wijken door problemen te signaleren en een weg te zoeken voor oplossing ervan.

De dienst Groenbeheer van de gemeente was van goede
wil, maar kon het onkruidprobleem niet op korte termijn
aanpakken. ‘Dan doen we het zelf’, besloot Saskia van
Niekerk, lid van Ogen en Oren. Samen met Camille besteedde zij een ochtend aan het wegwerken van al het
onkruid rondom de banken langs de Haagse Beek, tussen de Muurbloemweg en de De Savornin Lohmanlaan.
De dienst Groenbeheer ondersteunde het initiatief door
het benodigde gereedschap in bruikleen te geven. Ook
zorgde de gemeente voor een verfje op de banken.

FOTO: ELLEN VAN DER LOO

Het resultaat mag er zijn. De banken nodigen weer uit
om lekker even te gaan zitten en te genieten van de omgeving.
Camille en Saskia, hartelijk bedankt voor jullie inspanningen.
Wilt u met enkele buurtgenoten het groen in uw buurt
een extra beurtje geven, de dienst Groenbeheer van de
gemeente kan u hierbij ondersteunen. U kunt contact
opnemen via www.denhaag.nl of telefonisch 14 070. De
groenbeheerder van stadsdeel Loosduinen neemt dan
vervolgens contact met u op.
Ellen van der Loo

Camille Polak (links) en Saskia Niekerk aan de slag met het
onkruid.

Na een kort ziekbed is, Emmy de Kievit-Liefkes op 92-jarige leeftijd overleden.
Emmy is jarenlang de trouwe en enthousiaste spil geweest van de contactochtenden van de wijkvereniging.
Daarom werd zij in 1995 benoemd tot erelid. Die benoeming kreeg een speciaal tintje doordat gelijktijdig haar
echtgenoot Gerard dezelfde kwalificatie kreeg in verband met zijn redactiewerk voor het verenigingsblad en
zijn leiding aan de bridgeclubs. Ook nam hij nog enkele
jaren de organisatie van de tennisclub van de wijkvereniging op zich.
Emmy en Gerard waren een buitengewoon innemend en
hecht stel. Dat was ook goed te zien aan de sterke band
met hun zoons en hun gezinnen. Na het overlijden van
Gerard, enige tijd geleden, verzuchtte Emmy regelmatig
dat zij het leven zonder Gerard zo moeilijk vond. Wellicht
ging mede daardoor haar gezondheid achteruit.

Emmy de Kievit
FOTO: JAN HOFKER

18 december 1920 - 22 april 2013

Emmy en Gerard de Kievit als eregasten bij een lunch van de
tennisclub van de wijkvereniging.
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