van
het bestuur
mocht ik diverse vrienden en vriendinnen begroeten
die veelal wel in de wijk wonen maar normaal niet in
Walboduin komen. Vond het wel leuk maar verbond
er geen enkele reden aan, naïef als ik kennelijk ben. U
leest hierover verder in het blad.

Vorig jaar om deze tijd schreef ik een stukje over goe
de voornemens, ieder lid werft een nieuw lid voor de
vereniging, een streefgetal voor het aantal leden was
1000. Natuurlijk veel te hoog gegrepen. Maar toch
ben ik een beetje bedroefd. Het ledental daalt, on
danks dat de werkgroep ledenwerving met een leuk
bonboekje is uitgekomen om het werven een stukje
makkelijker te maken.
Als we deze dalende trend niet doorbreken, ziet het er
somber uit voor de wijkvereniging. Niet alleen dat er
minder evenementen kunnen plaatsvinden, maar ook
de locatie Walboduin loopt gevaar! Het kantoor met
de vrijwillige administratieve ondersteuners is de spin
in het web van zowel de wijkvereniging als het wijkbe
raad. Het zou toch jammer zijn als dit teloor zou gaan.
U als lid draagt ook bij tot het in standhouden van dit
kantoor en de zaal. Dus helpt u ons alstublieft bij het
werven van een nieuw, enthousiast lid. Voor € 17,50
per jaar als contributie hoeft men het waarschijnlijk
niet te laten.

Er staan ons nogal wat veranderingen te wachten op
het vrijwilligersvlak. Dit jaar stappen er een aantal
mensen op. Enerzijds omdat ze vinden dat het stokje
overgegeven moet worden, anderzijds omdat er een
betaalde baan aan zit te komen. Zo zijn er diverse
redenen waarom we een soort noodkreet uiten voor
vrijwilligers die de opengevallen plekken kunnen
bemensen. In dit blad vindt u een lijstje met diverse
vacatures. Een wijkvereniging is eigenlijk constant in
beweging, nooit een saai moment!
De Algemene Ledenvergadering is dit jaar een maand
eerder dan gebruikelijk. Dit komt doordat de feest
dagen een beetje ongelukkig vallen. Vandaar ook de
oproep tot bijwonen van de vergadering al in het eer
ste nummer van het verenigingsblad.

De Nieuwjaarsreceptie was weer een gezellige ge
beurtenis, met een wel heel ongebruikelijke start. Ik
kan u bekennen dat ik even de kluts kwijt was! Ineens

Hank Hoogwout

Meer en Bos, februari
het is nog koud
een wit kleed onder de bomen
maar niet van sneeuw
de eerste bloemen:
voorbode van de lente!
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Uitnodiging
Algemene Ledenvergadering 2015
   * De Jaarverslagen kunt u vinden op onze website
www.wijkverenigingbwk.nl.

Datum: donderdag 23 april 2015
Aanvang: 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.15 uur
Plaats:
Verenigingsgebouw Walboduin, Alphons
Diepenbrockhof 2 (achterkant JUMBO)

** Het financieel verslag kan worden afgehaald in het
verenigingsgebouw, of per email opgevraagd worden:
info@wijkverenigingbwk.nl

AGENDA
1. Opening
2. Mededelingen
3. Goedkeuring en vaststelling notulen ALV
15 mei 2014
4. Ingekomen stukken
5. Goedkeuring en vaststelling Jaarverslag 2014*
6. Financiën - financieel verslag 2014 **
7. Bevindingen kascommissie
8. Décharge bestuur en penningmeester
9. Benoeming kascommissie
10. Bestuursverkiezing ***
11. Begroting 2015 en vaststelling contributie
12. Rondvraag
13. Sluiting (ca. 21.00 uur)

*** Toelichting bestuursverkiezing hieronder.
Het door u gekozen bestuur ziet er vanaf 10 mei
2014 als volgt uit:
	- J.H.M. Hoogwout, voorzitter
	- J.H.A. van den Muijsenberg, vicevoorzitter
	- W. Stoffer, penningmeester
	- J. Hofker, secretaris
	- I. Lamberts-Sparwer, lid
Volgens het rooster treedt de voorzitter J.H.M.Hoogwout af.
Ze heeft te kennen gegeven een laatste termijn van drie jaar,
of korter als de situatie zich voor opvolging voordoet, te wil
len aanblijven.
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 tegenkandidaten dient tenminste drie
maal vierentwintig uur voor aanvang van de vergadering in
het bezit te zijn van het bestuur. De voordracht moet zijn ge
tekend door tenminste tien leden en door de voorgestelde
kandidaat.

Na de vergadering is er gelegenheid informeel van ge
dachten te wisselen met elkaar en met het bestuur onder
het genot van een hapje en een drankje.

Steun uw wijk!
Wijkvereniging en Wijkberaad Bohemen, Waldeck en Kijkduin vragen uw steun om zich te kunnen blijven inzetten
voor de belangen van de bewoners. Het bestuur roept wijkbewoners op een kleine donatie te doen of lid te worden
van de wijkvereniging.
Wilt u een donatie doen? Wij denken aan een bijdrage van bijvoorbeeld € 10,-. Maar minder of meer is natuurlijk
ook welkom. Donaties kunt u overmaken op banknummer NL 92 INGB 0000 6277 00 t.n.v. Wijkvereniging Bohemen,
Waldeck en Kijkduin, onder vermelding van Donatie.
En wilt u lid worden? Het lidmaatschap kost € 17,50 per jaar en geeft kortingen op de verschillende activiteiten.
Aanmeldingen als lid via e-mail: ledenadministratie@wijkverenigingbwk.nl.
Wilt u nadere informatie over de Wijkvereniging of het Wijkberaad, kom dan eens langs. Wij zijn geopend op dinsdag-,
woensdag- of donderdagmorgen tussen 9 en 12 uur. Adres: Alphons Diepenbrockhof 2 (ingang achterzijde JUMBO).
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Landgoed Ockenburgh in beweging
Aan het jarenlange getouwtrek over de bestemming en financiering van de plannen van buitenplaats en Chalet
Ockenburgh lijkt een eind te komen. Na het vertrek van de jeugdherberg uit de villa was de toekomst van het
gebouw decennia lang onzeker en vele plannen sneuvelden. De verschillende initiatiefnemers van plan B, die
zich in een stichting hebben verenigd, hebben hun schouders er onder gezet en een te realiseren plan gemaakt.
Wethouder Wijsmuller lijkt positief.
Restauratie
De villa, een rijksmonument, wordt gerestaureerd en
gerenoveerd, en uitgebreid met een kleinschalige hotel
vleugel voor 22 kamers en een aantal zalen. De binnen
tuin krijgt weer zijn oorspronkelijke staat terug. Ook de
oorspronkelijke baroktuin zal in ere worden hersteld, en
een nieuwe functie krijgen als (educatieve) productietuin.

Realisatie
De plannen zijn financieel haalbaar en doorgerekend. Er
zijn voldoende bereidwillige (historische erfgoed) fond
sen, waarmee een groot deel van de restauratie en reno
vatie van het historische landhuis gefinancierd kunnen
worden. Er hebben zich voor de nieuwbouw investeer
ders en ondernemers gemeld. Een bank wil voor cofinan
ciering zorgen. En bewoners zijn bereid tot sponsoring
of adoptie van onderdelen van de plannen.

Chalet
Chalet Ockenburgh, dat de gemoederen lange tijd heeft
beziggehouden, krijgt een opknapbeurt, waarna het in
gebruik genomen zal worden als bouwinformatiecen
trum en dagcafé. Aan de achterkant zal scouting De
Rimboejagers zich vestigen.
Het oude bijgebouw van het Chalet zal worden afge
broken. Ideeën zijn er om hier een scouting-hut neer te
zetten en/of een informatiecentrum van DUNEA en het
Loosduins Museum, met onderwerpen als de Zandmotor
en de Atlantikwall.

Historie
Ockenburgh kent een bewogen geschiedenis. Het ge
bied werd in de bronstijd al bewoond. Het landgoed zo
als we het nu kennen werd rond 1650 ingericht door de
dichter en medicus Jacob Westerbaen. Tijdens de Eerste
Wereldoorlog waren er meer dan 1000 Belgische militai
ren in geïnterneerd en vanaf 1944 werden door de Duitse
bezetter V2-raketten vanaf
het landgoed afgeschoten
op Londen. In de jaren ze
ventig en tachtig van de
vorige eeuw was het land
huis in gebruik als jeugd
herberg.

Beheerderswoning
Tijdens de restauratiewerkzaamheden zal de beheer
derswoning gebruikt worden door de scouting. Ook
wordt bekeken of de huidige bewoner er als opzichter

Jacobus Westerbaen
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Vacatures

kan blijven wonen. Na de restauratie zal bewoning
opnieuw ingevuld worden. Gedacht wordt aan een
beheerderswoning voor de hotelmanager of de tuin
opzichter of inrichting als groepsaccommodatie bij het
hotel of stilte- of meditatieplek.

Wijkvereniging en het Wijkberaad Bohemen, Waldeck
en Kijkduin zijn vrijwilligersorganisaties en zijn op
zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Het in een werkproces blijven houdt mensen actief en vergroot hun
kansen op de arbeidsmarkt.

Evenementen
Na de herbestemming zal er een jaarprogramma wor
den ontwikkeld voor culturele, sociaal-maatschappelij
ke, educatieve, sportieve en natuurlijke evenementen,
voor jong en oud. Het is de bedoeling dat betrokken
burgers hier een invulling aan gaan geven.

We zoeken mensen voor de volgende vacatures:
Coördinator activiteiten en gastvrouwen/-heren
De coördinator activiteiten zorgt voor invulling en uitvoe
ring van het activiteitenprogramma, zoals de themaoch
tenden, lezingen, filmmiddagen en de uitstapjes. Voor
de coördinatie en organisatie zijn wij op zoek naar een
actieve vrijwilliger. Daarnaast zoeken wij vrijwilligers die
zich als gastvrouw of –heer willen inzetten tijdens de ac
tiviteiten.

Werkgelegenheid
De uitvoering van de plannen biedt mogelijkheden
voor het ontwikkelen van een banenplan voor bijvoor
beeld werkloze Hagenaars in de bouwsector en/of een
leerling bouwplaats, werk voor jongeren in de horeca
en voor gepensioneerden die mee willen blijven doen
en bijvoorbeeld als coach kunnen fungeren in tuin, bos
of tijdens de bouw.

Administratieve ondersteuning
De werkzaamheden betreffen verschillende adminis
tratieve werkzaamheden. Het kantoor van het gebouw
Walboduin is geopend op dinsdag, woensdag en donder
dag van 09.00 tot 12.00 uur. Voor deze ochtenden zoeken
wij een invalkracht die onder meer bij vakanties het kan
toor kan runnen.

Gemeentelijke investering
De gemeente is momenteel bezig met een grondige re
novatie van het landgoed. Hiervoor is 1,6 miljoen euro
gereserveerd. De oprijlaan krijgt weer de historische
allure, er komen klassieke verlichtingsmasten langs de
oprijlaan, de wandel- en fietspaden worden opgeknapt
en vernieuwd en de bomenstructuur en bosbeplanting
aangepakt. Hierdoor ontstaan mooiere doorkijkjes en
de oude zichtlijnen worden hierdoor hersteld. Ook ko
men nieuwe bankjes en extra afvalbakken. Tot slot zal
het ruiterpad een betere plek krijgen. Afronding van de
werkzaamheden is gepland het 2e kwartaal 2015.
De gemeentelijke inzet en die van de initiatiefnemers
van Plan B vullen elkaar mooi aan.

Notulist
Wij zoeken een ervaren notulist voor de verslaglegging en
uitwerking van twee avondvergaderingen per maand en
eenmaal per jaar het bewonersoverleg van het Wijkberaad
en de algemene ledenvergadering van de Wijkvereniging.
De vergaderingen duren maximaal 2 uur per keer.
Redactieleden Wijkinfo
Voor het wijkberaadsblad, de WijkInfo, wordt gezocht
naar redactieleden die viermaal per jaar het blad samen
stellen.

Informatie
• ‘Plan B’ voor Buitenplaats Ockenburgh is in te zien of
te downloaden via www.buitenplaatsockenburgh.nl
• Persbericht Gemeente Den Haag: http://www.den
haag.nl/home/bewoners/to/Gemeente-Den-Haaggeeft-Plan-B-voor-Ockenburgh-een-kans.htm

De werkzaamheden vinden plaats vanuit gebouw Walbo
duin, Alphons Diepenbrockhof 2.
Wilt u zich als vrijwilliger beschikbaar stellen voor deze
functies, belt u dan met ons kantoor tel 070-3972357
of stuur een e-mail naar: info@wijkverenigingbwk.nl of
info@wijkberaadbwk.nl.

Inge Camfferman
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Koninklijke onderscheiding voor Hank Hoogwout
Donderdag 8 januari, tijdens de Nieuwjaarsbijeen
komst in het verenigingsgebouw Walboduin, ontving
de voorzitter van de wijkvereniging en het wijkberaad Bohemen-Waldeck-Kijkduin, Hank Hoogwout,
een Koninklijke onderscheiding uit handen van locoburgemeester en wethouder Ingrid van Engelshoven.
Voor vijftig jaar inzet als vrijwilligster voor verschillende organisaties werd zij benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje-Nassau.
De verrassing was groot. Hank Hoogwout wist van niets.
Iedereen had het geheim gehouden. Wel viel haar de
aanwezigheid van vrienden en andere bekenden op
die voordien nooit op de Nieuwjaarsreceptie van de
Wijkvereniging/het Wijkberaad waren. Totdat de wet
houder het woord nam en de ceremonie werd ingezet.
Mensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben ge
maakt voor de samenleving ontvangen een dergelijk
‘lintje’. De onderscheiding bestaat uit een kruis aan een
lint, dat op borsthoogte gedragen wordt. Vrouwen dra
gen het lint in de vorm van een strik.

de spreuk is eigenlijk al veel ouder. Hij werd al door
Willem van Oranje gebruikt toen hij het huis van OranjeNassau overerfde met het prinsdom Orange. Vandaar de
Franse titel. In de tijd van de Republiek viel de spreuk in
ongenade.
De spreuk past goed bij Hank Hoogwout. Ik zal hand
haven, dat betekent een enorm uithoudingsvermogen
om zo lang actief te zijn in het vrijwilligerswerk.

Op het kruis staat de spreuk Je maintiendrai (Ik zal hand
haven), de Nederlandse wapenspreuk sinds 1815. Maar,

Inge Camfferman

Oprichting
Stichting Wijkberaad Bohemen, Waldeck en Kijkduin
Op 29 december 2014 is de Stichting Wijkberaad
Bohemen, Waldeck en Kijkduin opgericht. Met de oprich
ting van de stichting is nu een helder onderscheid ont
staan tussen de Wijkvereniging en het Wijkberaad. Met
de oprichting van de stichting anticipeert het bestuur op
het gemeentelijke beleid ten aanzien van bewonersor
ganisaties en het Beleidskader Subsidiesystematiek.

Verkeer en Vervoer, Welzijn en Milieu. Daarnaast is er ook
de wijkvereniging met leden waarvoor verschillende ac
tiviteiten worden georganiseerd waaraan de leden kun
nen deelnemen.
Op 1 maart 2015 zijn ten behoeve van beide organisaties
nieuwe websites live gegaan. Op beide websites kunt u
alle informatie over de organisaties en de activiteiten te
rugvinden. Zie hiertoe elders in dit blad.

Het Wijkberaad Bohemen, Waldeck en Kijkduin is door
de gemeente aangesteld om de belangen van de bewo
ners van de wijken Bohemen, (Oud-)Waldeck en Kijkduin
te behartigen op het gebied van Ruimtelijke Ordening,

BOHEMEN WALDECK KIJKDUIN
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Winkelcentrum SAV vernieuwt
Kops laat weten dat allereerst de kantoortoren op de
hoek van de Thorbeckelaan wordt aangepakt. In deze
toren, die de naam Bellavista zal krijgen, komen 116 luxe
appartementen.
De onderste lagen zijn bestemd voor commerciële acti
viteiten. Daarbij denkt men niet aan winkels, maar be
drijven op het gebied van zorg- of dienstverlening, bijv.
een gezondheidscentrum, tandarts, advocatenkantoor
of iets dergelijks.
De huidige Dierenkliniek Thorbeckelaan wordt afgebro
ken en hiervoor komt een compleet vernieuwde, mo
derne kliniek in de plaats. Tijdens de verbouwing heeft
de kliniek een tijdelijk onderkomen op het parkeerdak.

Het begon bij de vernieuwing van schoenwinkel Nikki.
Vervolgens verhuisde de Kaasspecialist naar een nieuwe
plek in het winkelcentrum. Nu is ook het kantoor van de
ABN Amro Bank verplaatst naar een geheel vernieuwde
locatie. Er is de afgelopen maanden veel veranderd in
het Winkelcentrum De Savornin Lohmanplein (SAV). Wat
staat er nog meer te gebeuren?
Voorzitter van de winkeliersvereniging Lex de Bruyn

De verbouwing van de toren zal ongeveer een jaar in
beslag nemen. Daarna wordt het winkelgebied verder
aangepakt. Definitieve plannen daarvoor zijn nu nog
niet bekend.

Vogelasiel De Wulp uit as herrezen
De verbouwing van Vogelasiel De Wulp in Meer en
Bos heeft haar eindfase bereikt. Begin 2014 besloot
de gemeente dat het vogelasiel in ieder geval nog
tien jaar mag blijven zitten. In november 2014 werd
gestart met de werkzaamheden.
Er is jarenlang onzekerheid geweest over verhuizing en
nieuwbouw. Locaties als de Uithof en Wijndaelerweg wer
den genoemd. Door al die onzekerheid ontstond er veel
achterstallig onderhoud en werden er iedere keer stukjes
aan het gebouw aan- of bijgeplakt. Het dak was verrot en
de ruimtes konden niet meer schoon gehouden worden.
Jaarlijks worden zo’n 7.000 vogels opgevangen in De
Wulp, waarvoor drie professionele vogelverzorgers en
zestig vrijwilligers zich inzetten. Zij kunnen altijd een
beroep doen op een groot aantal dierenartsen in Den
Haag. Ongeveer zestig procent van de binnengebrachte
vogels kan uiteindelijk weer losgelaten worden in de
vrije natuur.
Tijdens de verbouwing draaide het asiel op minimale
kracht. De opvang en verzorging van de dieren gebeur

Het vogelasiel is onderdeel van de Haagse Vogel
bescherming en verzorgt in het wild levende vogels die
in de problemen zijn gekomen, bijvoorbeeld door het
verkeer, of door katten en honden, visdraad en haak, ra
men, vergif en mishandeling, of door olievervuiling langs
de kust. Ook vleermuizen, eekhoorns en andere in het
wild levende dieren krijgen hulp. En buiten de openings
tijden van de Egelopvang vangt het asiel ook egels op.
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de vanuit een container en portocabin en de volières wa
ren alleen via de achterdeur bereikbaar. Dit alles vroeg
veel van het improvisatietalent en uithoudingsvermo
gen van de medewerkers.
Maar de vaart tijdens de verbouwing zat er goed in, wat
de moed er in hield. Na de sloop werden onder meer
nieuwe muren gemetseld, vloeren gestort, nieuwe bas
sins aangelegd, leidingen gelegd, isolatie aangebracht
en vloeren en wanden afgewerkt. En beetje bij beetje ver
rees een geheel nieuw gebouw als een feniks uit zijn as.
Addertje onder het gras was nog wel de luchtvochtig
heid waardoor het beton langzamer droogde dan ge
wenst. En het was ook nog even spannend of de vergun
ning voor de dakopbouw op tijd zou komen. Het verlos
sende bericht kwam op 28 januari waarna gestart kon
worden met de bouw.
De dakopbouw betekent een belangrijke uitbreiding
voor De Wulp. De ruimte wordt, naast kantine, ingericht
voor educatieve activiteiten. Asielmedewerkers kunnen
hier straks lessen verzorgen voor groepen. Een belang
rijke meerwaarde voor het asiel en een leerzaam uitje
voor scholen en andere belangstellenden.

Het vogelasiel is financieel afhankelijk van
donaties en giften. U kunt donateur worden door een
bedrag over te maken op
IBAN: NL83 INGB 0005 0926 75
t.n.v. Vogelasiel de Wulp.
Het komt de vogels allemaal ten goede.
op de eerste zondag van de maand tussen 13.00 en 16.00
uur. Er zijn dan rondleidingen en er wordt van alles ver
teld over de op dat moment aanwezige vogels.
Vogelasiel De Wulp is dagelijks geopend tussen 09.00 en
17.00 uur en tussen 1 april en1 oktober ook tussen 19.00
en 21.00 uur. Adres: Heliotrooplaan 15, Tel.: 070-3231568
E-mail: vogelasieldewulp@gmail.com
Internet: www.vogelasieldewulp.nl.
Inge Camfferman

Tijdens de verbouwing kwamen de vaste open dagen te
vervallen. Nu De Wulp weer is geopend en in een gloed
nieuw jasje is gestoken, is een hernieuwde kennisma
king meer dan de moeite waard. De open middagen zijn

Nieuwe websites!

Samen muziek maken!

Na een ontwikkelingsperiode zijn per 1 maart 2015 de
nieuwe sites van de Wijkvereniging en het Wijkberaad
online. In verband met de splitsing van de Wijkvereniging
en het Wijkberaad Bohemen, Waldeck en Kijkduin, een
eis van de gemeente om verstrengeling tegen te gaan,
zijn er twee websites gemaakt. Ook de e-mailadressen
zijn gewijzigd.

Wijkbewoner Job te Pas roept wijkbewoners die een
muziekinstrument kunnen bespelen op om samen
eens voor de Wijkvereniging, verzorgingshuizen en
dergelijke een muziekuitvoering te verzorgen.
Ideeën zijn muziek uit de bekende bundel ‘Kun je
nog zingen, zing dan mee’. Job te Pas speelt zelf
neusfluit, een soort ocarina, bij ouderen wellicht
nog bekend uit het witte. Het kunnen lezen van
bladmuziek zou prettig zijn, maar is niet echt nodig.

Wijkvereniging Bohemen, Waldeck en Kijkduin
www.wijkverenigingbwk.nl
info@wijkverenigingbwk.nl
Ledenadministratie: ledenadministratie@wijkverenigingbwk.nl

Aanmelden bij:
Job te Pas: telefoon 070-3235245
e-mail: psychos@casema.nl

Wijkberaad Bohemen, Waldeck en Kijkduin
www.wijkberaadbwk.nl
info@wijkberaadbwk.nl
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Uitnodiging
70-jarige wijkvereniging
Bohemen- Waldeck-Kijkduin
viert feest!
Op 10 mei 2015 bestaat wijkvereniging Bohemen-Waldeck-Kijkduin 70 jaar. Het bestuur van de vereniging
nodigt de leden van de wijkvereniging en de wijkbewoners uit voor de feestelijkheden op zaterdag 9 mei in
gebouw Walboduin.
Als onderdeel van de feestelijke activiteiten schrijft
het bestuur een fotowedstrijd uit. Het thema van de
fotowedstrijd is Hoe beleef ik mijn wijk! De foto’s zullen
worden beoordeeld door een deskundige jury. De inzen
dingen worden tentoongesteld tijdens het feestelijke
programma op zaterdagmiddag 9 mei. Op die middag
zullen ook de prijswinnaars bekend worden gemaakt.

Wijkvereniging Bohemen-Waldeck-Kijkduin kent een
lange geschiedenis. Op 10 mei 1945, onmiddellijk na de
bevrijding, werd in de nieuwe wijk Bohemen een wijk
vereniging opgericht met als voornaamste doel het or
ganiseren van feestelijkheden ter gelegenheid van die
heugelijke bevrijding.
Na de fusie met (Oud) Waldeck en Kijkduin werd op 30
december 1996 de naam veranderd in wijkvereniging
Bohemen, Waldeck en Kijkduin. De vereniging werd in
de jaren daarna uitgebreid met een wijkberaad en kreeg
daarmee de taak de belangen van de bewoners te verte
genwoordigen. Belangrijk onderdeel van het wijkberaad
is het project ‘Ogen en oren’, dat zich met groot succes
richt op de leefbaarheid en veiligheid in de wijken. Vanuit
de wijkvereniging worden voor leden en wijkbewoners
door het hele jaar verschillende activiteiten georgani
seerd. En een aardige bijkomstigheid is dat wijkvereni
ging BWK de oudste wijkvereniging van Den Haag is.

Het programma is momenteel nog in ontwikkeling, maar
in grote lijnen zal het er als volgt uitzien:
• Aanvang 14.00 uur, inloop v.a. 13.30 uur
• Welkom door de voorzitter mevrouw Hank Hoogwout
• Toespraken en persoonlijke herinneringen
• Muziekoptreden
• Het internationale karakter van de wijken
• Bekendmaking winnaar fotowedstrijd en uitreiking
van de prijs
• Aanvang receptie 17.00 u
• Afsluiting 19.00 uur.

Fotowedstrijd Hoe beleef ik mijn wijk!
Wilt u meedoen aan de fotowedstrijd?
Dan kunt u uw afgedrukte foto in kleur of zwart-wit in de formaten A5, A4 of A3 met een korte omschrijving
sturen aan het secretariaat van wijkvereniging/wijkberaad BWK tot 17 april a.s. U dient zelf inwoner te zijn van
een van de wijken en het onderwerp van de foto dient te zijn uw beleving van een van de wijken Bohemen,
Waldeck of Kijkduin.
Het secretariaat van wijkvereniging/wijkberaad BWK is gevestigd aan het Alphons Diepenbrockhof 2, 25551 KE
Den Haag en is geopend op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 10.00 en 13.00 uur.

BOHEMEN WALDECK KIJKDUIN
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Weetjes & ideetjes
In deze rubriek melden we nieuwtjes en aankondigingen die voor onze wijk interessant zijn. De in deze rubriek
vermelde activiteiten worden niet door de vereniging georganiseerd en vallen dus buiten de verantwoordelijkheid van de wijkvereniging. Wilt u ook iets laten opnemen in deze rubriek?
Geef het door via info@wijkverenigingbwk.nl.
kinderen op zich willen nemen, omdat ze thuis proble
men hebben. De opvang is tijdelijk en kan variëren van
enkele maanden tot anderhalf jaar. Daarnaast is er be
hoefte aan ouders voor de opvang in het weekend én
voor in de vakantieperiodes. De kinderen hebben vaak
veel meegemaakt, zoals huiselijk geweld, verwaarlozing
of mishandeling. Zij kampen dan ook vaak met pittige
gedragsproblemen. Wat zij nodig hebben zijn structuur
en duidelijke regels. Wie meer wil weten kan contact
opnemen met Rick van der Burg van Jeugdformaat, tel.
06 290 03 091 of e-mail r.vanderburg@jeugdformaat.nl.
Groen in Den Haag
Den Haag investeert structureel extra geld in groen. Dit
staat in het Meerjaren Onderhoudsplan Groen van de ge
meente. Parken en bossen krijgen een flinke opknapbeurt.
Met bewoners gaat de gemeente wijkbeheerplannen ma
ken om het buurtgroen te onderhouden. Den Haag loopt
voorop op het gebied van de zorg voor bomen. Om kennis
en kunde continu actueel te houden, is Den Haag voorzit
ter van de Intergemeentelijke Studiegroep Bomen van de
G20 en actief betrokken bij het oprichten van een lande
lijk kennisnetwerk voor bomen.

Vogelherkenningscursus
Op woensdag 15 april start de Haagse Vogelbescherming
weer met haar vogelherkenningscursus onder leiding
van Eduard Opperman. De cursus wordt afgesloten met
een ochtendexcursie op 26 april om het geleerde in prak
tijk te brengen. Wanneer: 15 april, 20.00, ca. 22.15 uur.
Waar: Milieu Service Punt Zuiderpark, Anna Polakweg 7
(ingang Zuiderpark Vreeswijkstraat). Kosten: € 19,- incl.
documentatie
Inschrijving: stort dit bedrag op rekening NL57 INGB
0002 7184 86 t.n.v. Haagse Vogelbescherming, afd.
Excursies, Den Haag onder vermelding van cursus. Meer
informatie: hvbexcursies@live.nl of tel. 070-3672585 /
06-19418122.

Korting voor vrijwilligers en mantelzorgers
Den Haag kent vele duizenden vrijwilligers en mantel
zorgers. Als u daar één van bent, en dit nog niet wist:
met de Kortingspas voor vrijwilligers en mantelzorgers
kunt u profiteren van al
lerlei aantrekkelijke kor
tingen en vrijkaarten. Zo
krijgt u bijvoorbeeld bij
Pathé op vertoon van uw
Kortingspas korting op de
filmvoorstellingen. U kunt de Kortingspas aanvragen bij
PEP Den Haag: www.denhaagdoet.nl/kortingspas-aan
vragen. De pas wordt naar het door u opgegeven adres
gestuurd. Meer weten? Bel met PEP Den Haag, tel. (070)
302 44 44 of kijk op www.denhaagdoet.nl.

Gezinshuisouders gezocht
Jeugdformaat, de organisa
tie voor jeugd- en opvoed
hulp in Haaglanden, vangt
kinderen die tijdelijk niet
thuis kunnen wonen, bij
voorkeur op in een gezin.
Voor deze kinderen zoekt
zij mensen met een des
kundige achtergrond die
de zorg voor één tot vier

BOHEMEN WALDECK KIJKDUIN
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Kids voor Animals
De jeugdclub van de Dieren
bescher
ming, Kids for
Animals, organiseert maandelijks educatieve activiteiten
voor of met dieren voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. De
Dierenbescherming wil door middel van jeugdeducatie
de aandacht en kennis van dieren bevorderen. Kids for
Animals leert kin
deren spelender
wijs wat dieren
nodig hebben,
wat ze wel en niet
fijn vinden en hoe
je het beste voor
je dier zorgt. Zie
voor
informa
tie: Dierenbescherming Haaglanden, tel. 070-3924289/
070-3383074,
daphne.vandenBerg@haaglanden.dierenbescherming.nl,
www.haaglanden.dierenbescherming.nl.

Lezingen Museon
In het Museon wordt elke dinsdagmiddag een lezing ge
geven over zeer uiteenlopende onderwerpen. Sommige
lezingen hebben een specifiek Haags thema.
Zo kunt u bijvoor
beeld op 14 april de
lezing Struinen door
het Statenkwartier; een
architectonische speurtocht door een Haagse
wijk bijwonen.
Op 5 mei geeft architect Hans Gelderblom de lezing Het
‘Sperrgebiet’ als horizon; over belevenissen toen en over
het stadsbeeld nu. De ‘Atlantikwall’ en het ’Sperrgebiet’
hadden grote gevolgen voor de opbouw van de stad.
Gelderblom bespreekt de ideeën en de resultaten van
de wederopbouw in Den Haag aan de hand van ‘Twee
Herbouwplannen voor ’s-Gravenhage’, door architect
Dudok.
Op 12 mei kunt u de documentaire Binckhorst, de film: portretten van bewoners en bedrijven van 2008 t/m 2014 zien.
De lezingen beginnen om 13.30, de toegangsprijs is € 5.
Voor meer informatie zie www.museon.nl.

Help de bijen
De achteruitgang van bepaalde bijensoorten hangt sa
men met de achteruitgang van de bloemen waar ze hun
voedsel vandaan halen. U kunt de bijen helpen door in
tuin of op balkon bloemensoorten als klaver, klokjes en
korenbloemen in te zaaien.

Duinenmars 2015
De 64ste duinenmars zal worden gehouden op zaterdag
11 en zondag 12 april 2015. U kunt een van de dagen of
beide dagen wandelen. De mars gaat van start op het
parkeerterrein aan de Machiel Vrijenhoeklaan. De kosten
bedragen € 3,-/€ 3,50 (zonder /met medaille) bij voorin
schrijving, een euro meer bij inschrijving op het startter
rein. Voor meer informatie zie www.duinenmars.nl.

Gezocht: paddenoverzetters!
Als kikkers en salamanders zich aan het eind van de
winter op het liefdespad begeven, wordt de idylle vaak
wreed verstoord door het snelverkeer. Vandaar dat ie
der jaar tal van vrijwilligers actief zijn als paddenover
zetter. Wilt u meedoen? Neem dan contact op met de
Dierenbescherming Den Haag, tel. 070-3924289 of kijk
op www.haaglanden.dierenbescherming.nl.

Huisarts en fysiotherapeut
in Dekkersduin
In het vernieuwde woonzorgcentrum
Dekkersduin in de Campanulastraat is nu ook een huis
artsenpraktijk gevestigd. De huisartsen zijn er niet al
leen voor de bewoners, maar ook voor de buurtgeno
ten. Voorlopig is er drie maal per week een spreekuur.
De voorziening is gestart in samenwerking met Akelei
Huisartsenzorg in de Akeleistraat.
Ook de fysiotherapeuten van M&O Fysiotherapie en
de wijk(huis)verpleegkundigen van Florence houden
spreekuur in Dekkersduin. Zo wil het woonzorgcentrum
de zorgfunctie voor de wijk versterken.

Feestelijkheden Winkelhof Waldeck
De komende periode organiseert de winkeliersvereni
ging Winkelhof Waldeck op de zaterdag verschillende
activiteiten:
• 4 april - Paasactie
• 16 mei - Braderie
• 30 mei - Muziekoptreden Haagse Federatie
• 20 juni - Kinderdag met o.a. wedstrijd Straattekenen,
padvinderij , poffertjeskraam etc.
• 19 sept - Muziekoptreden Haagse Federatie

BOHEMEN WALDECK KIJKDUIN
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Loosduinse Hoofdplein renewed?
Kinderpsycholoog en oud-ambtenaar bij de gemeente Den Haag drs. Job te Pas heeft een alternatief plan
bedacht voor het Loosduinse Hoofdplein. Als dit plan wordt goedgekeurd door de Commissie Loosduinen en
B & W zal dit volgens hem een boost betekenen voor Loosduinen.
Hij vindt het gebied nu een toppunt
van droefenis: een fout geplaatste ki
osk, fout geplaatste zitbanken zowel
ten opzichte van elkaar als de zon en
er valt dagelijks weinig te beleven. Dan
staat er ook nog een lelijke trog waar
permanent vuil water door loopt, waar
in geplast wordt en waarmee geregeld
kinderen hun handen wassen en van
drinken. En er is één miezerig terrasje
voor verstokte rokers.
Het plan van Job te Pas laat een ander
beeld zien: een grote ring van zitban
ken en in het midden twee verplaats
bare halfpipes, waar sportieve jongeren hun kunsten
kunnen showen. Dat trekt bezoekers en applaus. En ver
der kunnen er concerten en theatervoorstellingen gege
ven worden. De kramen van de weekmarkt komen dan
in een cirkel te staan. En er zijn twee terrassen gepland.
Een idee over de financiering van bijvoorbeeld de half
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pipes heeft Te Pas ook al. Bijvoorbeeld via een subsidie
van de schaatsbaan De Uithof, of adoptie door gebrui
kers en bewoners. Om vervuiling met spuitbussen tegen
te gaan zou iedere drie maanden getalenteerde graf
fiti artiesten gelegenheid kunnen worden gegeven om
voorstellen te doen voor beschildering van halfpipes.
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van de activiteitencommissie

Activteiten in Walboduin
Wijkvereniging Bohemen-Waldeck-Kijkduin organiseert elke maand activiteiten in verenigingsgebouw
Walboduin, Alphons Diepenbrockhof 2 (ingang Aaltje Noordewierstraat/achterzijde JUMBO).
Themaochtenden
De themaochtenden worden elke tweede dinsdag van de maand gehouden.
Aanvang 10.30 uur; zaal open 10.00 uur. Toegangsprijs: voor leden van de wijkvereniging € 2,50; voor nietleden € 4,00 (inclusief koffie/thee).
Filmmiddagen
De filmmiddagen worden elke vierde dinsdagmiddag van de maand georganiseerd in verenigingsgebouw
Walboduin. Aanvang 14.00 uur; zaal open 13.30 u. Toegangsprijs: voor leden van de wijkvereniging € 1,00;
voor niet- leden € 2,00 (inclusief koffie/thee). De films worden kort ingeleid.

Terugblik

volg op de presentatie Haagse Primeurs van 2013. Ook
in dit vervolg kwamen weer verrassende Haagse onder
werpen aan de orde.

Repair Café - Op 12 juli en 13 december was het Repair
Café te gast in wijkgebouw Walboduin en werd druk
bezocht. De mensen van
het Repair Café werden niet
alleen hartelijk verwelkomd
door het team van de activi
teitencommissie van Walbo
duin maar ook verrast door
de zelfgebakken cakejes die
een regelmatige bezoekster
van Walboduin voor de reparateurs had meegenomen.
Twee geslaagde ochtenden.

Project Bangladesh - Donderdag 19 maart stond een pro
ject in Bangladesh centraal. Ria Schmitz vertelde over
haar werk voor een project in Bangladesh. In Nederland
werkt zij met kinderen met een lichamelijk en of geeste
lijke beperking. Dit is ook haar doelgroep in Bangladesh
in een behandelcentrum voor lichamelijke of meervou
dig gehandicapte kinderen. Enkele weken per jaar zet zij
zich in als vrijwilligster en fysiotherapeute op het plat
teland van Bangladesh.

Verhalenvangers – Vanaf 13 januari organiseerde Jessie
van Vlodrop op vijf opeenvolgende dinsdagochtenden
weer de Verhalenvangers. Tijdens de lessen is de eigen
herinnering steeds het startpunt en het neerzetten van
een goed verhaal het doel.
Theosofia Theos-Sophia / Verbindende brug – Op 10 febru
ari hield Saskia Campert een inleiding over de boeiende
wereld van de theosofie en gaf verrassende antwoorden
op tal van levensvragen.
Haagse Primeurs - Op dinsdag 10 maart verzorgde
Annemargriet Vaartjes een lezing in het kader van
Haagse Primeurs, deel 2, over een chique stad met grote
aantrekkingskracht. De lezing met projectie was een ver
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Filmmiddagen – Op 27 januari en 24 februari werd er met
veel belangstelling gekeken naar de Italiaanse films La
Strada uit 1954 van regisseur Fellini en Brutti, Sporchi e
Cattivi uit 1976 van regisseur Ettore Scola.
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Komende activiteiten
Dinsdag 14 april - Kumpulan Indische ochtend
Het woord Kumpulan betekent letterlijk vergadering of
bijeenkomst van de desahoofden met de wedono’s (in
landse districtshoofden) en de regent. In Indische krin
gen heeft Kumpulan inmiddels de betekenis gekregen
van een gezellig (familie)samenzijn. Deze ochtend staat
in het teken van de Indische geschiedenis.
Dinsdag 12 mei - Verhalen van Godfried Bomans
Verhalenvertelster Ineke de
Jager leest verhalen voor van
Godfried Bomans. Godfried
Bomans was vele jaren de
meest gelezen schrijver van
Nederland. Zijn werk ken
merkt zich door een groot
gevoel voor humor en een
onslijtbare ironie.

Dinsdag 9 juni - Excursie Bieschbosch/Ark van Noach
Uitstapje naar de Biesbosch en de Ark van Noach in
Dordrecht. Vertrek van de bus vanaf Verenigingsgebouw
Walboduin om 10.30 uur.
Kosten: voor leden € 25,00 ; voor niet-leden € 40,00 (in
clusief lunch).
Aanmelden uiterlijk 15 mei 2015 bij het secretariaat.
Filmmiddag op elke laatste dinsdag van de maand
Op de komende dinsdagmiddagen worden de volgende
films vertoond, met een korte inleiding:
31 maart De Tweeling (2002, naar de bestseller van
Tessa de Loo)
28 april
Ciske de Rat (1955, Wolfgang Staudte)
26 mei
Sunset Boulevard (1950, Billy Wilder).

Zaterdag 30 mei - Repair Café
Op zaterdag 30 mei komt het Repair Café weer naar
Walboduin. U kunt dan met hulp van deskundige vrijwil
ligers uw kapotte spullen laten repareren.
Meer informatie over het Repair Café: www.repaircafe.nl.

Markt bij officiële opening
Florence Dekkersduin op 16 april
Vanaf juli 2014 is het nieuwe Dekkersduin in gebruik genomen.
Inmiddels zijn vrijwel alle seniorenappartementen verhuurd en heb
ben ook de bewoners van de groepswoningen hun intrek genomen.
Ook wijkbewoners weten Dekkersduin goed te vinden voor het res
taurant, de beautysalon, Tai chi, de huisarts, fysio, enzovoorts.
Na een start met de nodige opleverperikelen en andere zaken die om een oplossing vroegen, komt nu het moment
van de officiële opening dichterbij. Deze zal zijn op 16 april aanstaande.
Na het officiële openingsmoment om 14.00 uur kunnen genodigden en wijkbewoners vertoeven op de gezellige
markt die dan in de Campanulastraat wordt georganiseerd. Uiteraard is er ook muziek en een hapje en een drankje.
Kortom, een feest met voor elk wat wils, u bent van harte welkom!

Heeft u belangstelling voor een kraam op de markt in de Campanulastraat op 16 april? Neem dan contact op met
Irma Hoogelander, 070 - 754 54 09 of irma.hoogelander@florence.nl

BOHEMEN WALDECK KIJKDUIN
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Vernieuwing Kijkduin

Een deel van de plannen is in vergevorderde staat. Naar
verwachting gaan de werkzaamheden dit jaar nog van
start. Plannen waren er al jaren, maar door de economi
sche crisis kwamen de ontwikkelingen stil te liggen. Eind
2018 moet het totale project klaar zijn. Dat betekent
werkzaamheden gedurende vier zomerseizoenen.
Het winkelcentrum wordt in fases gesloopt en opnieuw
gebouwd, met er boven ruim 200 appartementen in
meerdere lagen. Op de plek van het Deltaplein komt
onder de bebouwing een parkeergarage. De winkels en
horeca blijven open via noodvoorzieningen.
Het Atlantic Hotel krijgt een opknapbeurt en wordt uit
gebreid met negentig nieuwe hotelkamers, dertig short
stay appartementen, vijftig woningen en een ruime con

gresruimte. Tijdens de verbouwing en nieuwbouw blijft
het hotel open voor gasten en publiek.
De International School of The Hague wordt uitge
breid op de plek van discotheek De Marathon aan
Wijndaelerweg. Daarnaast zijn er plannen voor 62 wo
ningen met parkeerplaatsen.
Voor het busplatform wordt nog naar een nieuwe plek
gezocht.
Kijkduin heeft door de jaren heen de sfeer van een klei
ne familiebadplaats gehad. Het is de bedoeling dat die
sfeer behouden blijft. Maar met enig heimwee kijken we
misschien toch naar het Kijkduin in vroeger tijden?
Inge Camfferman

Open dag in Uitzicht en Dekkersduin
Zaterdag 21 maart 2015, van 11.00 tot 16.00 uur
Op deze Landelijke Open Dag van Zorg en Welzijn ontvangen Uitzicht en Dekkersduin u graag!
Een greep uit het programma in beide locaties
* Rondleidingen
* Optreden van straatorkest
* Gezondheidstestjes (o.a. bloeddruk, botmeting)
* Een loterij
* Verkoop van leuke cadeau artikelen
* Een proeverij
* Stoelmassages
* Demonstratie/workshops Tai chi
* Kraam met informatie over wonen in Dekkersduin

BOHEMEN WALDECK KIJKDUIN

en Uitzicht, activiteiten & evenementen voor wijkbewoners, vrijwilligerswerk, thuiszorg, alarmering
* In Dekkersduin -> Een val risicotest en informatie over
Gerofitness door M&O Fysiotherapie
* En nog veel meer … !
Florence woonzorgcentrum Uitzicht,
Zonnebloemstraat 383
Florence woonzorgcentrum Dekkersduin,
Campanulastraat 6
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Bestuur
Wijkvereniging - Wijkberaad
• Voorzitter
Hank Hoogwout
325 66 73
• Vice-voorzitter
Herman van den Muijsenberg
511 42 80
• Secretaris
Jan Hofker
368 44 11
• Penningmeester
William Stoffer
323 64 66
bankrekening:
NL 92 INGB 0000 6277 00,
t.n.v. wijkvereniging
Bohemen-Waldeck-Kijkduin
• Lid
Ingrid Lamberts-Sparwer
397 23 51

Contactpersonen

Dit verenigingsblad is bestemd voor
de leden van de wijkvereniging
Bohemen, Waldeck, Kijkduin. Zij
ontvangen daarnaast, evenals
alle andere inwoners van de
genoemde wijken, ook de Wijkinfo
van het wijkberaad. Beide uitgaven
verschijnen vier keer per jaar.

• Activiteitencommissie
Nellie Spaans
397 23 51
• Walboduinbridge
Coördinatie clubs en cursussen:
Virginie van Engen
virginie.v.engen@casema.nl
448 04 31
www.walboduinbridge.nl

Kopij voor het volgende nummer
van het verenigingsblad kan tot
1 juni 2015 worden aangeleverd.
De kopij kan per e-mail worden
verzonden naar
info@wijkverenigingbwk.nl
of per post naar het secretariaat,
Alphons Diepenbrockhof 2,
2551 KE Den Haag.

• Fotoclub Retouche
Ruud Gratama
397 66 16
www.fotoclubretouche.nl
• Walboduinkoor
Ellen van der Loo
323 31 49
evanderloo@planet.nl

De redactie behoudt zich het recht
voor om ingezonden berichten te
weigeren, in te korten of tekstueel
te wijzigen.

• Tennis
Jan Hofker
368 44 11

Secretariaat en
ledenadministratie
Bureausecretaresses:
Gerdine Jaarsma, Nellie Spaans,
José Hogenkamp
Verenigingsgebouw Walboduin
A. Diepenbrockhof 2
2551 KE Den Haag
Geopend: dinsdag, woensdag en
donderdag van 9 tot 12 uur
Tel. 397 23 51
info@wijkverenigingbwk.nl
(NB Het emailadres van Walboduin is
gewijzigd)

Redactie
Redactie:

Welkom
nieuwe leden

Inge
Camfferman

• mevrouw D. Buytelaar
• mevrouw W.A. van der Kemp
Irma
Hoogelander

• de heer en mevrouw te Pas
• mevrouw A.M. van den Berg
• mevrouw R. Munnikes
• de heer en mevrouw C.F.
Timmermans

Ledenadministratie
José Hogenkamp,
ledenadministratie@verenigingbwk.nl

• mevrouw C. Havermans

Voor meer informatie over
Wijkvereniging/Wijkberaad zie:
www.wijkverenigingbwk.nl
www.wijkberaadbwk.nl

• mevrouw E.Scholtens

De email-adressen
info@walboduin.nl en
walboduin@walboduin.nl
komen te vervallen

Colofon

Ellen
van der Loo

• de heer G. Sorel
• de heer G.C.J. IJzerdoorn
Vormgeving en druk:
Pasmans Drukkerij, Den Haag

• mevrouw H. Zorn - de Ruijter
• de heer H.M. Schrover

Oplage:
1.000 exemplaren

• de heer P.H. van der Nat
• mevrouw E.H.R. Lancel-Meun

Foto omslag:
Inge Camfferman
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