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• De straat waarin wij wonen...
• Nieuwe redactieleden stellen zich voor

Daarnaast merken we dat de bewoners Walboduin
weer weten te vinden. Men komt met veel vragen,
maar ook om zich op te geven voor de talloze activiteiten die de betreffende commissie organiseert. Heel
fijn dat er zoveel animo voor is. Nu nog even alle bezoekers lid van de vereniging maken, en we kunnen
de toekomst zonnig tegemoet zien.

van
het bestuur
De Nieuwjaarsreceptie, altijd een gezellige middag
in ons verenigingsgebouw, is alweer een paar maanden achter de rug. De bestuursblik richt zich nu op de
Algemene Ledenvergadering op 7 april a.s. Een uitnodiging vindt u elders in het blad.

Het verhuren van onze kleine zaal zit weer in de lift.
Veel VvE’s weten de weg naar Walboduin te vinden.
Heeft u een actieve VvE die een paar keer per jaar vergadert? Schroom niet inlichtingen in te winnen om bij
ons een zaal te huren. Tot ca. 50 personen bent u van
harte welkom.

Inmiddels prijst het bestuur zich gelukkig met een
vaste bezetting op ons kantoor. Na een drukke inwerkperiode, waarbij de dames menig keer verzuchtten dat er wel heel veel informatie te verwerken valt,
vertrouwen we erop dat de organisatie van de werkzaamheden soepel gaat lopen. Immers een goed georganiseerd kantoor kan veel zaken uit handen nemen
en dat werkt veel plezieriger. En het plezier moet je
wel houden in vrijwilligerswerk.

Wellicht zie ik u op onze ledenvergadering waar we na
afloop een drankje met elkaar kunnen drinken. Anders
wens ik u een heel mooi, zacht en droog voorjaar toe.
Hank Hoogwout

OPROEP Versterking

Activiteitencommissie
Tweemaal in de maand, op dinsdag, organiseren
we een interessante bijeenkomst of filmmiddag in
verenigingsgebouw Walboduin, en jaarlijks een of
meer uitstapjes. We zijn op zoek naar actieve en
enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden om
in teamverband mee te organiseren en het activiteitenprogramma samen te stellen. Nieuwe ideeën
zijn van harte welkom!

Heb je ideeën of wil je mee komen helpen?
Laat het ons weten!

Puin na oorlog en stadsvernieuwing

Je kunt contact opnemen met het secretariaat, tel.
070-3972351, een e-mail sturen:
info@walboduin.nl, of natuurlijk ook zelf even langskomen bij Walboduin, adres A. Diepenbrockhof 2,
ingang aan Aaltje Noordewierstraat.
Het secretariaat is geopend op dinsdag, woensdag
en donderdag tussen 9.00-12.00 u.

schiep een natuurgebied vlak bij de stad
maar steeds meer knabbelt diezelfde stad
er stukjes af, o bouwplannen ...
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Bouwplannen Waldeck en Kijkduin
worden niet aangetast. Start van de bouw is voorzien
voor oktober 2016. Verkopende makelaars zijn Frisia en
Nelissen. De ontsluiting van de woningen vindt plaats via
de Machiel Vrijenhoeklaan. Daartoe zal het huidige wandel- en fietspad verbreed worden voor autoverkeer. Tot
deze omweg is besloten in het kader van de veiligheid van
het fietsverkeer Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat in het
bijzonder voor de leerlingen van de International School
of The Hague.

Kijkduin
Het Atlantic Hotel wordt gerenoveerd en uitgebreid en
Deltaplein en winkelcentrum worden vernieuwd. Het
Atlantic Hotel wordt van buiten en binnen gerenoveerd
en fors uitgebreid met 80 luxe vrije sector appartementen
en 90 extra hotelkamers. Ook de voorzieningen, zoals horeca en wellness, worden vernieuwd. Het nieuwe Atlantic
Hotel zal bestaan uit vier torens, verbonden door lagere
gebouwen. Alle appartementen krijgen een mooi uitzicht.
De materialen zullen aansluiten bij de zandkleur in de omgeving. Uitgegaan wordt van start bouw eind 2016.
Maar eerst komt de aanleg van de parkeergarage voor
circa 250 auto’s aan de beurt en daarna de inrichting van
het plein tussen de ingang van het Atlantic Hotel en het
winkelcentrum/boulevard.

Winkelcentrum De Savornin Lohmanplein
Het winkelcentrum wordt gerenoveerd. Het oorspronkelijke ontwerp is van de bekende architect Piet Zanstra en
dateert van 1968. Voorwaarde voor de renovatie was dat
het architectonisch karakter behouden blijft. Het winkelcentrum is het best lopende winkelcentrum in Den Haag,
buiten de binnenstad. De kantoortoren wordt momenteel
omgebouwd tot woontoren met huurwoningen: Bellavista. Het winkelgebied wordt aan alle zijden vergroot.
Albert Heijn wordt uitgebreid. Er komen nieuwe liften,
het parkeerdek wordt vernieuwd en geschikt gemaakt
voor 550 parkeerplaatsen, de laad- en losplaats wordt verplaatst en komt inpandig en er wordt een fietsenkelder
gerealiseerd. De inzamelingsbakken voor papier, flessen
etc. worden uitgebreid van 7 naar 12 bakken. Hier moet
nog wel een plek voor gevonden worden. Het Colijnplein
wordt bebouwd. De bomen zullen, met uitzondering van
drie platanen, behouden blijven. Aan de Treubstraat en
Groen van Prinstererlaan zullen helaas circa 20 bomen
verdwijnen. Doel van de renovatie is ook om het nu wat

Tennispark Waldeck
Op het terrein van het voormalige tennispark worden
130 appartementen gebouwd in 5 blokken van 4 woon
lagen en verder blokjes van woningen van 2- en 4-onder
1 kap. De grootste hoogte van de appartementgebouwen
is 15½ m. Parkeren is gesitueerd onder de appartementen en op eigen terrein. Het plan betreft zowel koop- als
huurwoningen met een woonoppervlak van tussen 85
en 140 m². De koopprijzen liggen tussen de € 300.000,00
(appartement) en € 750.000,00 (2 onder 1 kap). De woningen aan de rand van het terrein zullen aansluiten op de
puinduinen. De tuinen van de woningen worden niet afgescheiden, maar hebben een open karakter. Voor de privacy worden ze verhoogd aangelegd. Bij het bouwproject
is ook een landschapsarchitect betrokken. Duurzaamheid
speelt een grote rol: alle huizen zijn op de zon gericht
en maken gebruik van zonne-energie. De puinduinen
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2015 ingestemd met uitstel van het bouwplan om de
buurt tot 31 mei 2016 de gelegenheid te geven met een
alternatief plan te komen. Voorwaarde is dat het gebouw
een buurtzorgfunctie krijgt.

rommelige karakter van het complex, met name aan de
Treubstraatzijde, rustiger en aantrekkelijker te maken. De
kleurstelling gaat deels uit van het nu gebruikte beton,
maar zal aangevuld worden met wat warmere tinten.
Met de renovatie zal direct na de zomervakantie 2016
gestart worden. De werkzaamheden zullen circa een jaar
duren.

Strandhuisjes Kijkduin
Op het strand van Kijkduin tussen boulevard en de
Zandmotor, worden tussen maart en oktober 20 strandhuisjes neergezet voor de verhuur. De huisjes worden in
hun geheel via een vrachtwagen aangevoerd en op houten palen geplaatst. Schelpen moeten verstuiving van
het zand tegengaan. De huisjes zijn geheel ingericht met
een woonkamer, 2 slaapkamers, een keuken en een badkamer, en geschikt voor 4 volwassen of 2 volwassen en 3
kinderen. Eén huisje is geschikt voor mindervaliden. De
huisjes hebben een water-, riool en elektra-aansluiting.
De huisjes zijn per week, weekend of midweek te huur.
Een beheerder gaat toezicht houden. De huisjes zullen op
geruime afstand van elkaar worden geplaatst en te bereiken via de Machiel Vrijenhoeklaan en de voetpaden naar
het strand. Bagagevervoer vindt plaats via een bolderkar.
Het is de bedoeling dat in 2017 nogmaals 20 huisjes worden neergezet.

Bouw appartementen
Mozartlaan / Robert Stolzplantsoen
Bij wooncomplex De Componist gebouwd in 2013, is
gestart met de bouw van een appartementencomplex
bestaande uit 5 woonlagen met 30 3- en 4-kamer huurwoningen. De woonoppervlakte van de appartementen
is tussen de 85 en 100 m2. De balkons zijn voor het grootste deel op het zuidwesten gesitueerd. De huurprijzen
(vrije zone) zullen circa € 900,00 bedragen. Het eerder
geplande gezondheidscentrum is geschrapt. Er worden
10 parkeerplaatsen op eigen terrein gerealiseerd en 3
invalidenparkeerplaatsen. In de parkeerkelder van De
Componist zijn voor de huurders van het complex 20 parkeerplekken gereserveerd. Langs de toegangsweg zullen
8 bomen geplant worden. De kleurstelling van het complex zal afwijken van dat van De Componist, gebruik zal
worden gemaakt van baksteen in een koperbruine tint.
De oplevering van de woningen is gepland voor begin
2017 en worden verhuurd via o.a. makelaar Frisia.

Sailcenter107 heeft de door de gemeente Den Haag verleende omgevingsvergunning voor de bouw van deze 40
strandhuisjes aangevochten. Sailcenter107 is een zeil- en
kitesurfvereniging met bijna 200 leden aan het strand van
Kijkduin en is van mening dat de komst van 40 strandhuisjes grote gevolgen heeft voor de zeil-, kitesurf- en andere
watersportactiviteiten op het strand. Ook zal een deel van
de strandhuisjes gebouwd worden op het strandgedeelte
dat in gebruik is als botenparking voor bijna 50 catamarans en tevens landingszone voor de zeilers en kitesurfers.
Bij het ter perse gaan van dit blad was de uitspraak van de
rechter nog niet bekend.

Behoud Bethelkerk
Als gevolg van de voorgenomen sloop van de Bethelkerk
en de bouw van een 7-laags appartementencomplex
op de hoek Mozartlaan/Händellaan hebben mevrouw
Desiree Kok en de heer Peter Glerum de actiegroep
Bethel Blijft opgericht. De gemeente heeft in november
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Uitnodiging

Algemene Ledenvergadering 2016
donderdag 7 april 2016 - 19.30 uur

(zaal is open vanaf 19.15 uur)

Verenigingsgebouw Walboduin
Alphons Diepenbrockhof 2 (ingang Aaltje Noordewierstraat)

** Volgens het rooster treedt de vicevoorzitter J.H.A. van
den Muijsenberg af. Deze heeft te kennen gegeven
een laatste termijn van drie jaar, of korter als de situatie zich voor opvolging voordoet, te willen aanblijven.

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Goedkeuring en vaststelling notulen ALV 2015

Het bestuur stelt de vergadering voor als penningmeester te benoemen de heer J.H. Kroon. Hij is een tiental
jaren geleden betrokken geweest bij de vereniging als
adviseur van de toenmalige penningmeester.

4. Ingekomen stukken
5. Goedkeuring en vaststelling Jaarverslag 2015*
6. Financiën - financieel verslag 2015*
7. Bevindingen kascommissie
8. Décharge bestuur en penningmeester

Als lid van het bestuur wordt mevrouw I. Camfferman
voorgesteld voor de portefeuille communicatie, activiteiten, welzijn en cultuur. Mevrouw Camfferman is reeds
enige tijd aspirant-bestuurslid en heeft de website tot
ieders tevredenheid nieuw leven ingeblazen. Zij is de
webredacteur van de site. We kennen haar ook van de
organisatie en presentatie van het 70-jarig jubileum van
de vereniging en als redactielid van het verenigingsblad.

9. Benoeming kascommissie
10. Bestuursverkiezing **
11. Begroting 2016 en vaststelling contributie 2017
12. Rondvraag
13. Sluiting (ca. 21.00 uur)
* de stukken kunnen worden ingezien of afgehaald in
het verenigingsgebouw, of per email worden opgevraagd: info@walboduin.nl

Beide aspirant-leden worden van harte aanbevolen voor
toetreding tot het bestuur.

** toelichting bestuursverkiezing
Het door u gekozen bestuur ziet er vanaf 23 april
2015 als volgt uit:
J.H.M.Hoogwout, voorzitter
J.H.A.van den Muijsenberg, vice-voorzitter
W.Stoffer, penningmeester
J.Hofker, secretaris
I.Lamberts-Sparwer, lid

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 getekend door tenminste
tien leden en door de voorgestelde kandidaat.

In de loop van 2015 hebben er een paar bestuurswisselingen plaatsgevonden, te weten:
De heer Stoffer en mevrouw Lamberts zijn afgetreden,
de heer J.H. Kroon is als aspirant-lid/penningmeester
aangetreden.

BOHEMEN WALDECK KIJKDUIN
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Struikelstenen
Stolpersteine (struikelstenen) zijn gedenktekens op de stoep voor de woningen van mensen die tijdens de
Tweede Wereldoorlog door de nazi’s zijn gedeporteerd en vermoord. Op de steen staat de naam van het slachtoffer, de overlijdensdatum en de naam van het concentratiekamp. Stolpersteine houden de herinnering aan de
vervolgingen in de Tweede Wereldoorlog levend. Ze geven slachtoffers een naam.
de gemeente rekent geen kosten. Ook kan de gemeente
met u meedenken over een goede plek voor de steen en
eventueel helpen bij het plaatsen ervan.
Wordt uw melding geaccepteerd? Dan stelt de gemeente
wel als voorwaarde onder meer dat u de direct omwonenden per brief laat weten dat de Stolperstein er komt.
De gemeente streeft ernaar om de melding binnen 3 weken af te handelen.
Wilt u een Stolperstein plaatsen in de openbare ruimte?
Meld dit dan bij de gemeente.
Op 25 februari jl. werden in aanwezigheid van burgemeester Van Aartsen op verschillende plaatsen in
Scheveningen ‘struikelstenen’ ingemetseld ter nagedachtenis aan gedeporteerde en vermoorde mensen uit
Scheveningen.
Voor zover bij de redactie bekend zijn in Kijkduin nabij de
Noordwijkselaan 9 twee Stolpersteine gelegd.

Het project Stolpersteine is een idee van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig (1947, Berlijn). Hij noemt ze
Stolpersteine omdat je erover struikelt, met je hoofd en
je hart, en je moet buigen om de tekst te kunnen lezen.
Inmiddels zijn er vele duizenden van deze stenen geplaatst in verschillende landen, waaronder Nederland,
Duitsland, Oostenrijk en Hongarije.
De gemeente Den Haag heeft grote waardering voor dit
initiatief. Daarom maakt de gemeente initiatieven voor
het leggen van een Stolperstein vanuit de Haagse bevolking zo makkelijk mogelijk. De procedure is eenvoudig en

BOHEMEN WALDECK KIJKDUIN
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Vrede, herinneringen
aan Anton de Kom
Documentaire, inleiding en discussie
over het leven van Anton de Kom met
documentairemaker Ida Does
Dinsdag 22 maart 14.00-16.00

Voor deze film won filmmaker Ida Does op het Trinidad &
Tobago Filmfestival in 2012 de prijs voor de beste korte
film. Ida Does: ‘In mijn films ben ik op zoek naar het menselijke gezicht en de emotie. Dit historische familieverhaal
zit zowel vol heldendom als tragiek. De prijs zie ik ook als
een eerbetoon aan de nagedachtenis van deze unieke en
dappere Surinamer.’

Verenigingsgebouw Walboduin
Kosten: € 1,00 leden / € 2,00 niet-leden voor thee/koffie;
andere drankjes voor eigen rekening.
Anton de Kom (1898-1945) is onder andere bekend om
zijn baanbrekend boek ‘Wij Slaven van Suriname’ en antikoloniale acties in Suriname. In Nederland sloot hij zich in
de oorlogsjaren aan bij het verzet. Hij werd, in Den Haag,
waar hij inmiddels woonde, opgepakt en stierf eind april
1945 in kamp Neuengamme.

Ida Does, geboren in Paramaribo,
Suriname, heeft een lange loopbaan achter de rug als eindredacteur en journalist voor verschillende
media in Nederland, Suriname en
Aruba. Sinds 2007 is zij zelfstandig
werkzaam als documentaire filmmaker en producent. Voor haar films heeft zij verschillende prijzen gewonnen.

De kinderen van Anton de Kom, allen tachtigers, vertellen
over het leven van hun vader. De film is in het Nederlands.
Ida Does en haar filmcrew filmden ook de plek in
Duitsland, waar De Kom als gevangene van de Nazi’s uiteindelijk stierf. Dat levert indrukwekkende beelden op.

Afscheid van De Marathon

trad er vaak op, de Marathon was hun thuishonk. In
1972 verhuisde de Marathon naar de locatie aan de
Wijndaelerweg. Na vertrek van de eerste uitbaters in de
tweede helft van de jaren negentig kreeg het de naam
van o.a. Dance Parliament, Intenz en O, maar de meeste
mensen bleven De Marathon zeggen.
In het liedje O, o, Den Haag van Harry Jekkers (Harry
Klorkestein) werd de Marathon bezongen:
Ik zou bes’ nog wel een keertje, net as vroegâh, een nachie
willen stappe, op m’n Puch een wijffie hale, en daarna danse in de Marathon.

De Marathon was oorspronkelijk een rolschaatshockeybaan annex dansgelegenheid die eind jaren
40 werd opgezet door de familie Ooms aan het einde
van de De Savornin Lohmanlaan, aan de voet van de
duinen. Discotheek De Marathon was in de jaren zevetig
een begrip in discolievend Den Haag. Golden Earring

BOHEMEN WALDECK KIJKDUIN

Maar al sinds de jaren negentig heeft de Marathon geen
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Afscheid en dank
In het najaar van 2015 hebben de redactieleden Ellen van der Loo en Irma Hoogelander aangegeven om privéredenen per 1 januari 2016 te willen stoppen met het redactiewerk voor het verenigingsblad. Langs deze weg,
Ellen en Irma, bedankt voor jullie bijdrage en inzet!

Even voorstellen!

Sinds kort is de redactie van het verenigingsblad en de wijkinfo uitgebreid met twee
nieuwe leden. Wij stellen ze graag aan u voor!
Margit Parti las dat de
wijkvereniging op zoek
was naar nieuwe redactieleden. In het dagelijks
leven als secretaresse
is zij continu met allerhande teksten bezig.
Het regelen en coördineren van allerlei praktische zaken en het nadenken
over tekst voor de verenigingsbladen zorgen voor veel
afwisseling. De dynamiek van het multitasken vindt zij
heerlijk.
“Ik woon nu acht jaar in Bohemen en vind het, met
Kijkduin als ‘achtertuin’ een heerlijke plek om te wonen.
Bovendien vind ik het een uitdaging om meer betrokken te raken bij wat er zich in mijn woonwijk afspeelt.
Ik weet hoezeer het verenigingsleven afhankelijk is van
de inzet van vrijwilligers en hoop mijn steentje op deze
manier te kunnen bijdragen.”

één klap. De buurtvereniging heeft versterking om iets
te organiseren en zo kan ik gelijk mijn netwerk uitbreiden. Van de activiteitencommissie is het een kleine stap
naar de redactie van Verenigingsblad en WijkInfo. De
eerste indrukken zijn erg positief. Ik krijg vaak de vraag:
is het niet een grote stap om van Nijmegen naar Den
Haag te verhuizen, en ik kan dat volmondig met nee beantwoorden. Het is een erg leuke buurt en er valt genoeg
te doen. En zo dicht bij het strand wonen is een cadeautje. Ik voel me hier al echt thuis.’

En dan nu nog maar voor
de volledigheid een hernieuwde kennismaking
met redactielid, Inge
Camfferman.
‘Ik ben al een tijdje betrokken bij wijkvereniging en
wijkberaad BWK, eerst via
de Activiteitencommissie
en daarna in de redactie van het Verenigingsblad. In
de zomer van 2015 ben ik toegetreden tot het bestuur
als aspirant-lid en zal in de komende ALV voorgedragen worden als volwaardig lid. Ik houd me binnen het
bestuur bezig met communicatie in brede zin, en daarnaast de activiteiten en sinds kort ook met cultuur en
welzijn. Een wijkorganisatie is afhankelijk van de inzet
van vrijwilligers. We zetten ons in voor Den Haag, en
in het bijzonder voor de wijken Bohemen, Waldeck en
Kijkduin. Ik wil daar graag een bijdrage aan leveren.’

Het tweede nieuwe
redactielid is Ron van
Offeren.
‘Ik woon sinds november 2014 in Bohemen
na een verhuizing uit
Nijmegen. Ik las, ook in
de Wijkinfo, dat de activiteitencommissie nieuwe mensen zocht en dacht dat is mooi: twee vliegen in

BOHEMEN WALDECK KIJKDUIN
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Vlooienmarkt in
Walboduin!
Zaterdag 26 maart

Vervanging populieren

11.00-14.00 uur
(inrichten tafels v.a. 10.00 uur)
Verenigingsgebouw Walboduin

Over de gemeentelijke bomenkap bestaan veel misverstanden. Het kappen van een boom, en zeker als het om
meer bomen gaat, roept bij veel mensen emotionele gevoelens op. Populieren groeien snel en het gaat vaak om
grote, voor de omgeving karakteristieke bomen.
Na onderzoek dat de gemeente Den Haag heeft laten
uitvoeren blijkt echter dat zo’n 800 populieren in Den
Haag van zo’n slechte kwaliteit zijn dat ze een gevaar
vormen voor de omgeving. Daarom worden ze gekapt
en vervangen. Het gaat om ongeveer 7.000 populieren
langs straten en lanen van zo’n 40 à 50 jaar oud die in de
eindfase van hun leven zijn gekomen..

Inschrijving t/m 22 maart:
tel: 070-3972351, e-mail: info@walboduin.nl
Kosten € 5,00 per tafel
Toegang bezoekers gratis
Wilt u uw spulletjes die u niet meer gebruikt, maar
die nog wel bruikbaar zijn, zoals speelgoed, boeken, kleding, decoratieve en huishoudelijke artikelen, tegen een klein prijsje verkopen, of bent u nu
juist op zoek naar dat ene vaasje? Kom dan naar de
Vlooienmarkt op 26 maart.
De toegang is gratis voor bezoekers.
Mensen die hun spullen willen verkopen kunnen
voor € 5,00 een tafel huren, en krijgen daarbij een
kopje koffie of thee. De tafels kunnen vanaf 10.00 u
ingericht worden.
Openingstijden secretariaat: dinsdag, woensdag en
donderdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Zie ook: www.walboduin.nl.

Aan de volgende straten in ons woongebied worden in
totaal 33 populieren gekapt:
Machiel Vrijenhoeklaan (1), Beethovenplantsoen (3),
Ockenburghstraat (1), Ericalaan (11), Mozartlaan (10),
Aaltje Noordewierstraat (2), Wijndaelerduin ( 5).
We zullen er alert op zijn dat de lege plekken weer met
nieuwe bomen worden gevuld.

Onderhoud Haagse bossen
De gemeente heeft tot medio maart - het begin van het broedseizoen - onderhoud uitgevoerd aan de bossen in Den
Haag. Een gezond bos bestaat uit verschillende soorten bomen, struiken en kruidachtige planten. Om het bos gezond
te houden, is het belangrijk om bomen in het bos te verwijderen. Het ging om de grote groengebieden in de stadsdelen Escamp, Haagse Hout, Loosduinen en Scheveningen. Paarden hielpen mee met het verslepen van gerooide
bomen en grote takken. Aan de boomstammen waren markeringen aangebracht: een blauwe stip: dit zijn toekomstbomen, bomen die de ruimte krijgen om te groeien; gele stip: deze bomen worden omgezaagd om de toekomstbomen de ruimte te geven, de bomen werden uit het bos afgevoerd; geel kruis: deze bomen werden omgezaagd om de
toekomstbomen de ruimte te geven, de stam van de bomen blijft liggen in het bos.

BOHEMEN WALDECK KIJKDUIN
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van de activiteitencommissie

Activiteiten in Walboduin
Wijkvereniging Bohemen, Waldeck en Kijkduin organiseert jaarlijks verschillende activiteiten. Deze worden, tenzij anders
vermeld, gehouden in verenigingsgebouw Walboduin, Alphons Diepenbrockhof 2 (ingang Aaltje Noordewierstraat).
Alle programmaonderdelen zijn onder voorbehoud.
Kijk voor de actuele gegevens op onze website: www.walboduin.nl/Actueel/Nieuws.

Themaochtenden – elke tweede dinsdag van de maand, aanvang 10.30 uur (zaal open 10.00 uur). Toegangsprijs
(inclusief koffie/thee) is voor leden van de wijkvereniging € 2,50 en voor niet-leden € 4,00.

Film in Walboduin – elke vierde dinsdagmiddag van de maand; aanvang 14.00 uur (zaal open 13.30
uur). Toegangsprijs (inclusief koffie/thee): voor leden van de wijkvereniging € 1,00; voor niet- leden
€ 2,00. De films worden kort ingeleid.

Voor informatie en aanmelden: secretariaat Walboduin, Alphons Diepenbrockhof 2 (ingang aan Aaltje
Noordewierstraat/achterzijde JUMBO), telefoon: 070-3972351, e-mail: info@walboduin.nl, openingstijden secretariaat:
dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Dinsdag 22 maart – 14.00-16.00 u
Vrede, herinneringen aan Anton de Kom
Documentaire – Inleiding en discussie, mmv documentairemaker Ida Does. Zie ook het artikel in dit blad.

Dinsdag 10 mei – 10.30-12.00 u
Creatieve ochtend: maken van kaarten en haakwerk
mmv Lilian Peters
Eigen bijdrage voor materiaal: € 3,-

Zaterdag 26 maart – 11.00-14.00 u
Vlooienmarkt
- tafels te huur voor € 5,00 per tafel incl. koffie/thee
aanmelden t/m 22 maart
- inrichting tafels v.a. 10.00 uur
- gratis toegang voor bezoekers.

Woensdag 25 mei – 9.30-16.00/16.30 u
Uitstapje Leerdam
Verzamelen om 9.15 u bij verenigingsgebouw Walbo
duin. We vertrekken om 9.30 u. Eerst brengen we een
bezoek aan de glasblazerij in Leerdam. Daarna gaan we
aan boord van een luxe boot en varen over de Linge. Aan
boord staat een heerlijk buffet voor u klaar. Zie voor het
programma elders in dit blad.
Max. aantal deelnemers: 40 – Aanmelden t/m 1 mei.
Eigen bijdrage € 30,00 leden en € 40,00 niet-leden.

Dinsdag 5 april – 14.00-18.00 u
Kumpulan Sporen van Smaragd
• Film Sporen van Smaragd
• Voordracht Yvonne Keuls
• Indische hapjes
Eigen bijdrage hapjes: € 5,De bijeenkomst was in februari al volgeboekt.
Aanmelden is niet meer mogelijk.

Dinsdag 14 juni – 14.00-16.00 u
Film: Onder de huid
Naar het boek Under the Skin van Nicci
French

Dinsdag 12 april – 14.00-16.00 u
Excursie Vogelasiel De Wulp
Verzamelen bij Walboduin om 13.30 u, daarna te voet
naar De Wulp in Meer en Bos
Aanmelden t/m 1 april.

Dinsdag 28 juni – 14.00-16.00 u
Film: Diaklankbeeld: Sissi, keizerin van Oostenrijk
mmv Jan van der Schee – Aanmelden t/m 15 juni
De leden van de Activiteitencommissie zijn momenteel druk
bezig om voor de maanden na de zomervakantie weer een aantrekkelijk programma te maken. Ideeën en ondersteuning zijn
van harte welkom! We zien uw reacties graag tegemoet. Neem
daartoe contact op met het secretariaat (zie bij colofon).

Dinsdag 26 april – 14.00-16.00 u
Film: Haar naam was Sarah
Naar het boek van Titiana de Rosnay
Met inleiding.

BOHEMEN WALDECK KIJKDUIN
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De straat waarin wij wonen....
Kijkduinsestraat / Kijkduin
Westkapellelaan tot de Wijkselaan. Later werd achter de
Westkapellelaan verder uitgebreid. De Kijkduinsestraat
was toen veel smaller. Het stratenpatroon was ook anders.
Zo liep de Scheveningselaan over de Kijkduinsestraat
heen. Na de oorlog ontstond een nieuw stratenplan.

Oorspronkelijk liep de Kijkduinsestraat vanaf het centrum van Loosduinen via de huidige Pisuissestraat, naar
de zee. De straat heette vroeger dan ook Strandweg en
tussen 1908 en 1922 Zeestraat. In die periode behoorde
dit deel van Den Haag nog tot de gemeente Loosduinen.
In 1923 werd Loosduinen als zelfstandige gemeente opgeheven en ingelijfd door Den Haag. Toen ontstond er
een probleem, want Den Haag had al een Zeestraat, en
twee Zeestraten was verwarrend. Dus werd de Zeestraat
in Loosduinen Kijkduinsestraat.

In het uitbreidingsplan West van de gemeente uit 1927
werd voorgesteld om villapark Meer en Bosch aan te
sluiten op de bebouwing van de Vogelwijk en Bohemen.
Maar het plan ging niet door omdat men het duingebied
als natuurpark wilde behouden.

De straat scheidt, of misschien beter nog, verbindt de
beide delen van Kijkduin en staat eigenlijk symbool voor
heel Kijkduin. Daarom wordt met de Kijkduinsestraat de
geschiedenis van Kijkduin beschreven.

Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog werd door de
aanleg van de Atlantikwall ongeveer de helft van de bebouwing van Kijkduin gesloopt, waaronder een groot
deel van het villapark. Naast de woningen resteerde na
de oorlog nog slechts een aantal strandtenten en een
Indisch restaurant. Er stond ook nog een hotel: Hotel
Wilhelmina/De Werf.

Aan het eind van de 19e eeuw werd ver buiten Den Haag,
in Kijkduin, een hotel gebouwd, waarmee de badplaats
Kijkduin was geboren. In 1900 bestond Kijkduin uit
drie villa’s, een hotel en een hospitium van de Sophiastichting. Omstreeks 1900 waren Scheveningen en
Kijkduin ongeveer even groot. De groei die Scheveningen
daarna doormaakte, heeft Kijkduin nooit gekend.

In 1956 presenteerde de gemeente een herbouw- en
uitbreidingsplan voor Kijkduin. Het Rijk wees het door F.
van der Sluys gemaakte plan echter af omdat men nog
steeds vond dat het Westduinpark tot aan Kijkduin onbebouwd moest blijven en de bebouwingsdichtheid in
de strook achter de duinen te hoog was.

Tussen 1920 en 1923 werd aan de voet van het duin het
villapark Meer en Bosch aangelegd naar ontwerp van de
architecten Bijvoet en Duiker. De woningen waren deels
geïnspireerd op de ontwerpen van de Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright. De huren bedroegen 600 tot
900 gulden per jaar en werden aangeprezen in de verkoopbrochure Villa-Dorp Kijkduin.

In de loop van de jaren zestig en zeventig is de bebouwing van Kijkduin volgens een aangepast plan van Van

In eerste instantie was er niet zoveel belangstelling voor.
Kijkduin lag toen erg geïsoleerd van de stad en ver van
de laatste bebouwing aan de Pioenweg. Openbaar vervoer was er nauwelijks. Het zijn nu zeer gewilde huizen,
waarvan een aantal nu op de monumentenlijst staat.
Het park van tot villa’s geschakelde huizen telde oorspronkelijk 126 woningen en strekte zich uit van de
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De recreatieve functie van Kijkduin is de laatste jaren
sterk toegenomen. Dit heeft ertoe geleid dat grootse
plannen werden ontwikkeld, die echter een voor een
weer werden afgeblazen. Toch gaat er binnenkort gebouwd worden: renovatie en uitbreiding van het Atlantic
Hotel, parkeren onder het Deltaplein en nieuwbouw van
het winkel- en horecagebied.

der Sluys (1962) tot stand gekomen. De trage ontwikkeling van Kijkduin werd mede veroorzaakt door de
gevolgen van de stormvloed van 1953. De versterking
van de kust met de puinduinen is pas in 1968 voltooid.
In dat jaar werd de Machiel Vrijenhoeklaan doorgetrokken tot aan de camping en werden aan weerszijden
grote parkeerterreinen aangelegd. De door de bouw van
de Atlantikwall ontstane gaten werden opgevuld met
nieuwbouw.

Kijkduin heeft een officieus
wapen van onduidelijke oorsprong. Op het wapen zijn
drie duinen te zien, waar de
kop van de Haagse ooievaar
overheen kijkt.

De kern van Kijkduin bestaat nu uit een winkel- en
horecagebied, een boulevard op de top van het duin, het
Deltaplein, het Atlantic Hotel en de verbrede Kijkduinse
straat met flats. Ten oosten van de Kijkduinsestraat
is een belangrijk deel van het villapark Meer en Bosch
behouden, ten westen slechts enkele huizen aan de
Westkapellelaan.

Inge Camfferman

Uitje Glasblazerij en Boottocht over de Linge
Op woensdag 25 mei gaan we op stap. Eerst rijden we met de
bus naar de glasstad Leerdam en bezoeken daar de Glasblazerij
van het Nationaal Glasmuseum. We kunnen daar zien hoe, met
de mond geblazen, een druppel glas een prachtig voorwerp
wordt.
Na het bezoek aan de Glasblazerij gaan we aan boord van een
luxe boot voor een prachtige tocht over de Linge. Bij vertrek hebben we al gelijk een schitterend uitzicht op de haven, de oude
stadswallen en de “Royal Leerdam” Kristal fabrieken. We passeren de 15e eeuwse basiliek en de stadswallen van Asperen,
varen deels over de Hollandse waterlinie en langs boomgaarden en uiterwaarden. Ook passeren we de plaats Galgenwaerd
waar vroeger criminelen werden berecht en Kasteel Heukelum.
Op de boot staat een heerlijk buffet voor ons klaar, dat we ons
goed zullen laten smaken.
We maken er een gezellige dag van.
Voor tijden en verdere informatie, zie bij Activiteitenprogramma in dit blad.
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Adopteer een ORAC!
In veel wijken van Den Haag staan ondergrondse containers waar u uw huisvuil in kwijt kunt. U kunt als bewoner een container adopteren en meehelpen met het
schoonhouden van de plek rond deze container.

Strandnota
Na consultatie van verschillende belangenorganisaties
is door de gemeente Den Haag de concept Strandnota
2017-2022 opgemaakt. Voor het strandbeleid in en rond
Kijkduin betekent dit het volgende.
Het accent voor het Kijkduinse strand zal liggen op kleinschalig toerisme, Kijkduin als familiebadplaats en kindvriendelijkheid. Voor het strand tussen Kijkduin en het
Westland geldt een rustig strand en een kitesurfparadijs.
De watersport bij de Zandmotor zal worden uitgebreid.
Aan veiligheid zal meer aandacht gegeven worden.
Het exploitatieseizoen voor de strandtenten wordt verlengd naar 31 oktober. Er zullen geen nieuwe strandpaviljoens meer bijkomen. Naast horeca zal ook de verkoop
van badkleding, zonnebrillen en dergelijke mogelijk gemaakt worden.
Met de strandtenthouders zal een kwaliteitsconvenant
worden afgesloten over de dienstverlening, het uiterlijk
en aanzien van de paviljoens, het verwijderen van bedrijfsafval en het beperken van geluidsoverlast.
Het Haagse strand voert al geruime de tijd de Blauwe
Vlag. Dit betekent een hoge strandkwaliteit. De gemeente wil die behouden door het strand intensief te blijven
schoonmaken en door het plaatsen van voldoende afvalbakken en toiletten.

Wanneer u een ondergrondse restafvalcontainer adopteert, dan krijgt u:
• een sleutel om de container vanaf de zijkant open te
maken en verstoppingen te verhelpen.
• een prikker, werkhandschoenen en een bezem om afval dat ernaast staat in de container te stoppen.
• een telefoonnummer waarmee u direct een kapotte
con
tainer of verkeerd aangeboden grofvuil kunt
melden.
Deze meldingen handelt de gemeente dan zo snel mogelijk af.
Als er grofvuil of bouwafval bij de containers ligt, kunt
u een melding maken bij de gemeente via 14070 of het
meldformulier gebruiken.
Een schone omgeving zorgt ervoor dat mensen die omgeving ook graag schoonhouden.
Wilt u een container in uw buurt adopteren? Meld u dan
aan via 14070 of www.denhaag.nl.

Door en Voor Bewoners
Door de wijkvereniging worden het hele jaar door verschillende activiteiten georganiseerd.
Mocht u zelf iets willen organiseren, iets willen komen vertellen, heeft u een hobby die u met anderen wil delen, laat het ons weten. Of
misschien heeft u ideeën voor een wandeling, excursie, fietstocht etc. Misschien weet u veel over geschiedenis, fotografie, architectuur en wilt u
een lezing geven. We kunnen uw bijdrage of idee dan inpassen in het programma.

En misschien wilt u komen mee-organiseren? We kunnen altijd versterking door enthousiaste en actieve vrijwilligers gebruiken.
U kunt u aanmelden via het secretariaat: E-mail: info@walboduin.nl; tel. 070-3972351; of natuurlijk zelf even langskomen bij Walboduin,
A. Diepenbrockhof 2, ingang aan Aaltje Noordewierstraat. Het secretariaat is geopend op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 9.00-12.00 u.
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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@walboduin.nl.

WhatsApp voor een veilige buurt
De gemeente is een WhatsApp-actie
gestart om de veiligheid in de wijken te bevorderen via WhatsAppgroepen. Hiermee wordt bijgedragen
aan de sociale controle en betrokkenheid van de buurtbewoners. Het geeft een gevoel van
veiligheid als je met één druk op de knop een heleboel
mensen kunt bereiken. Wilt u zich ook inzetten voor een
veilige buurt? Begin ook een WhatsApp-groep voor veiligheid met uw buren. Op denhaag.nl/veilig vindt u tips
voor het starten van zo’n groep. Op de politiebureaus
zijn gratis stickers verkrijgbaar. Plak de sticker op uw
raam of deur, dat schrikt af. Voor meer informatie, zie
Den Haag Veilig.

voor de gemeente een topprioriteit. De gemeente stelt
dan ook extra geld (€ 410.000,--) beschikbaar voor het
Initiatievenbudget Duurzaamheid door Haagse wijken.
Zie voor informatie de gemeentelijke website.
Windenergie uit zee
Nederland heeft in Europees verband afspraken gemaakt
over de opwekking van duurzame energie. Windenergie
op land, maar ook op zee lenen zich daar natuurlijk uitstekend voor. Voor de kust van Zuid-Holland worden dan
ook onder meer windmolenparken geplaatst, ook in ons
kustgebied. De opgewekte elektriciteit moet naar het
land worden vervoerd. Daarvoor zijn enkele mogelijke
tracés bedacht, waarvan er een via Kijkduin naar het verdeelstation bij Wateringen kan lopen. Omdat hier toch
veel mitsen en maren aanzitten, volgen uw wijkberaad
en Stichting Bewonersbelangen Kijkduin de ontwikkelingen op de voet.

Aanpassingen Machiel Vrijenhoeklaan
De Machiel Vrijenhoeklaan krijgt aan weerszijden 1 rijstrook in plaats van 2. Het wordt daardoor makkelijker
om de weg over te steken. In de vrijgekomen ruimte
komen bomen. De fietspaden worden iets breder en
komen verder van de rijbaan te liggen. De kruising met
de Muurbloemweg wordt veiliger, vooral voor fietsers
en voetgangers. De kruising Machiel Vrijenhoeklaan/De
Savornin Lohmanlaan wordt een rotonde, waardoor het
kruispunt veiliger wordt. Planning: Vaststelling van het
ontwerp door de gemeenteraad zomer 2016. Start uitvoering vanaf 2017. Zie voor uitgebreidere informatie en
profielen: www.walboduin.nl/wijkberaad.

Haagse Harry
Op donderdag 25 februari werd aan de Grote Markt als
eerbetoon aan Haagse Harry, de creatie van striptekenaar Marnix Rueb, een monument onthuld. Op 1 april

Den Haag maakt duurzame meters
Inwoners van Den Haag kunnen opnieuw subsidie aanvragen voor twee verduurzamende maatregelen aan
de woning. De gemeente heeft geld vrijgemaakt voor
dak- en vloerisolatie en voor de aanleg van groene
daken. En er is een subsidie voor duurzame initiatieven uit de buurt. Het verhogen van de duurzaamheid
en toekomstbestendigheid van Haagse woningen is

BOHEMEN WALDECK KIJKDUIN

2015 eerde de gemeente Den Haag de overleden striptekenaar postuum met de Cultuurprijs van de stad Den
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van longkanker. De Cultuurprijs van de stad Den Haag,
een bedrag van 50.000 euro, besteedden de nabestaanden aan een groot keramieken standbeeld van Haagse
Harry. Eerdere winnaars van de Haagse Cultuurprijs waren de choreograaf Jirí Kylián, kunstenaar Auke de Vries,
cabaretier Paul van Vliet, drummer Cesar Zuiderwijk,
zangeres Anouk en schrijfster Yvonne Keuls.
Hardloopevenementen
Voor de maand april staan er maar liefst drie evenementen op de agenda in onze prachtige nabije omgeving.
Om die reden willen we deze graag met u delen.
Doet u niet mee? Kom dan een kijkje nemen om de
hardlopers aan te moedigen; de lopers waarderen dat
bijzonder!
Zondag 3 april vindt de allereerste ZandmotorRun
plaats. Het gaat om een nieuwe hardloopwedstrijd die
plaatsvindt op de Zandmotor: 5 of 10 kilometer hardlopen over het zand; pittig dus!
Zondag 17 april is de Zierruning Lenteloop. Dit parcours
gaat voornamelijk door de duinen. Start en finish zijn op
de baan van Haag Atletiek.
Zondag 24 april kun je je hart ophalen tijdens de
eerste OCK Run, een loop die je leidt over landgoed
Ockenburgh.
Kijk voor meer informatie en tevens voor een overzicht
van alle lopen in 2016 op www.hardloopkalender.nl.

Meesterspion
Eind februari streek een grote filmploeg neer in Kijkduin.
De boulevard en de duinen vormden het toneel voor een
nieuwe Nederlandse speelfilm met Beau Schneider uit
Den Haag die een van de hoofdrollen vertolkt in deze familiefilm. ‘Meesterspion’ gaat over het tienjarige jongetje Tim, die in de kelder van het hotel van zijn ouders een
sinds 1973 ingevroren spion vindt. De film draait vanaf
oktober in de bioscopen.
Loosduins Museum De Korenschuur en Abdijkerk
Voor de komende periode staan weer een aantal interessante activiteiten op de agenda:
9 april – 11 september: Tentoonstelling ‘Waldeck, van
historische buitenplaats tot woonwijk’.
juli en augustus (Abdijkerk): Orgelconcerten op zondag
van 14.30-16.00 uur, van 15.30-16.00 uur; openstelling
Abdijkerk; mogelijkheid tot bezichtiging van de kerk en
rondleiding.
juli en augustus: Op woensdag- en zaterdagmiddagen
om 14.00 uur rondvaart door natuurgebied Madestein en
naar de historische Druiventuin Sonnehoeck in Kwints
heul met rondleiding aldaar. Organisatie i.s.m. rondvaartbedrijf ‘de Gantel’. Zie ook: www.loosduinsmuseum.nl.

Buitenplaats Ockenburgh
Dit voorjaar staan de volgende activiteiten op het programma:
Maart: Begeleide wandeling ZHL wandelingen Hyacin
tenbos en op 27 maart Paaseieren zoeken.
April: Wandelroutes natuurgebieden het Zuid-Hollands
Landschap; 1 april Open Ock (muziek, toneel, cabaret); 5
en 6 april startplaats Duinenmars; Valkeniersshow.
Mei: 8 mei Moederdag ‘projection mapping’ kunst geprojecteerd op de bomen; 16 mei Dag van het Kasteel;
Mini-triatlon: ren door bos (5), fiets langs het strand (10)
en zwem in zee (250m).
Juni: begin juni Loosduinse Kunstroute (exposities);
midden juni: De langste tafel – dineren in de tuin en
Troubadour muziek met brunch.
Nog niet alle data van deze activiteiten zijn bekend. Zie
voor meer informatie: http://www.buitenplaatsockenburgh.nl/activiteiten/evenementen/
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Afscheidsfeest De Marathon
Zaterdag 16 april is om 19.00 uur de officiële opening
van een avondvullend programma dat tot de kleine uurtjes zal duren, om op waardige wijze afscheid te nemen
van wat voor vele Hagenaars jeugdsentiment betekent.
Lees alles over het afscheid van De Marathon, dé discotheek van de Loosduiners in de jaren 70 op
http://discotheekdemarathon.nl/.
Het evenement is uitverkocht.

→
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→
Vroege Vogelwandelingen
De Haagse Vogelbescherming organiseert op de donderdagen 7, 14, 21 en 28 april Vroege Vogelwandelingen
door de duinen voor natuurliefhebbers, vogelaars en
om de dag goed te beginnen! Tijd: van 6.30 tot 8.00 uur.
Verzamelpunt: Westduinpark ingang, hoek Laan van
Poot/Fuutlaan Den Haag.
De wandeling is gratis voor leden en niet-leden, opgave
vooraf is niet nodig.
The Boss op het Malieveld
14 juni – 18.00 uur is het zo ver:
Bruce Springsteen & The E Street
Band komen naar Den Haag voor
een 3 uur durend concert! De
kaartverkoop is op 12 februari
gestart. Tickets verkrijgbaar v.a.
€ 79,00 via de website van Mojo.

André Kuipers
8 april: 20:15 tot 22:00 uur lezing door André Kuipers in
Bibliotheek Nieuw Waldeck over zijn ervaringen in de
ruimte. Hij vertelt over de verschillende aspecten die zijn
verbonden aan de wereld van de bemande ruimtevaart.
Ben je ook benieuwd hoe een ruimtevaart wordt voorbereid en wat er zich allemaal aan boord afspeelt? Toegang
is gratis, reserveren noodzakelijk. Tel: 070 3538610 of
e-mail: nieuwwaldeck@bibliotheekdenhaag.nl.
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