horen, namelijk een begroting die er een stuk gezonder uitziet dan we een half jaar geleden voor mogelijk
hadden gehouden.

van
het bestuur

Kabinet en gemeenten willen dat veel werk door vrijwilligers gedaan wordt, omdat het te kostbaar wordt
om overal betaalde krachten voor in te zetten. De cultuuromslag die dat met zich meebrengt begint langzaam ook in verenigingen zoals de onze door te werken.
Een volgende uitdaging voor het bestuur is om het
voor vrijwilligers aantrekkelijk te maken om in een
gezellige omgeving te werken. Hopelijk werkt dat aanstekelijk op potentiële vrijwilligers. Iedereen zullen we
met open armen ontvangen.
Nu we de zaal weer kunnen verhuren, zullen we graag
gebruik maken van enthousiaste gastheren en gastvrouwen. Mocht u nog twijfel hebben of u de handen
uit de mouwen wilt steken voor onze wijk en voor het
honk: het is echt een gezellige club mensen, en een
dagdeel in de zoveel weken moet toch te doen zijn??
Het bestuur gaat in ieder geval met een enorm positief
gevoel het voorjaar in.
We zien u graag op de Algemene Ledenvergadering,
waar we na afloop een toast op Walboduin zullen uitbrengen.
Hank Hoogwout

Iets later dan u gewend bent, valt het eerste nummer
van het verenigingsblad van dit jaar bij u op de mat.
Dit komt o.a. omdat de Algemene Ledenvergadering
door de opeenvolgende feestdagen en vakanties een
paar weken vroeger is dan voorgaande jaren. De redactie zou in tijdnood zijn gekomen als er vóór april twee
nummers van het verenigingsblad en een Wijkinfo gemaakt zouden moeten worden.
Dit eerste blad begint met een enorm plezierige mededeling. De vereniging blijft verenigingsgebouw
Walboduin huren, weliswaar in afgeslankte vorm.
Details kunt u onderaan deze bladzijde lezen.
In mijn nieuwjaarspraatje zei ik al dat we problemen,
die op het bestuurlijke pad komen, zien als uitdaging
die we graag aangaan. Eén van die uitdagingen was
het proberen om ons kantoor in Walboduin in stand
te houden; een adres dat zo langzamerhand iedereen
wel weet te vinden. De euforie bij het bestuur is groot
nu dat gelukt is. Eindelijk kunnen we op de Algemene
Ledenvergadering weer eens een positief geluid laten

Doorstart verenigingsgebouw Walboduin
Na de uiterst sombere vooruitzichten voor het voortbestaan van verenigingsgebouw Walboduin, kan er nu gemeld worden dat de vereniging blijft zitten waar ze zit.
De huur van Walboduin kon in 2013 niet meer opgebracht worden, zodat er naarstig is uitgekeken naar een
andere locatie van waaruit de activiteiten van de vereniging gecoördineerd zouden kunnen worden. Maar in het
werkgebied van de vereniging was moeilijk een geschikte accommodatie te vinden.
Uiteindelijk is er contact gemaakt met de directie van
Urban Interest, onze huisbaas. Tijdens een paar bijzonder plezierige gesprekken en constructief meedenken
van de directeur, kan nu de vlag worden uitgestoken:
WALBODUIN BLIJFT! Weliswaar in afgeslankte vorm. We
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houden de beschikking over het kantoor,
de keuken en de kleine
zaal.
Verenigingen en clubs
kunnen weer volop gebruik maken van Walboduin voor
presentaties, vergaderingen, bijeenkomsten e.d. De zaal
heeft een geluidsinstallatie, een laptop met beamer en
een uitgifteloket voor drankjes. Desgewenst kan er een
gastheer/-vrouw aanwezig zijn. Voor informatie over
zaalhuur en beschikbaarheid: walboduin@walboduin.nl.
Het bestuur is zeer verheugd dat we weer zonder financiële molensteen om de nek enthousiast vooruit kunnen
kijken.
Hank Hoogwout
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U I TN O D I G I N G
ALGEMENE
Datum:
Aanvang:
Plaats:
		
		

LEDENVERGADERING

2013

donderdag 25 april 2013
19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.15 uur
Verenigingsgebouw Walboduin, Alphons Diepenbrockhof 2
(achterkant C1000)

AGENDA
1. Opening
2. Mededelingen
3. Goedkeuring en vaststelling notulen ALV 10 mei 2012*
4. Ingekomen stukken
5. Goedkeuring en vaststelling jaarverslag 2012*
6. Financiën en financieel verslag 2012 *
7. Bevindingen kascommissie
8. Décharge bestuur en penningmeester
9. Benoeming kascommissie
10. Bestuursverkiezing **
11. Begroting 2013* en vaststelling contributie
12. Rondvraag
13. Sluiting (ca. 21.00 uur)

Aan de leden het verzoek opmerkingen en vragen n.a.v. de notulen en de jaarverslagen vóór de vergadering per mail in te dienen; dit ter bevordering van de snelheid van de vergadering.
* de jaarverslagen kunt u vinden op onze website www.walboduin.nl. De notulen, het financieel verslag
en de begroting voor 2013 kunnen worden afgehaald in het verenigingsgebouw of per e-mail opgevraagd worden walboduin@walboduin.nl
** toelichting bestuursverkiezing
Het door u gekozen bestuur ziet er sinds 10 mei 2012 als volgt uit:
J.H.M.Hoogwout, voorzitter
J.H.A.van den Muijsenberg, vice-voorzitter
W.Stoffer, penningmeester
J.Hofker, waarnemend secretaris
I.Lamberts-Sparwer, lid
Volgens het rooster treden de heren Van den Muijsenberg (vice-voorzitter) en Stoffer (penningmeester)
af. Zij stellen zich herkiesbaar.
Ingevolge artikel 9 van de statuten geschiedt de benoeming van bestuursleden door de algemene vergadering uit één of meer voordrachten. Tot het maken van voordrachten zijn zowel het bestuur als tien
leden van de vereniging bevoegd. Een voordracht van 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.
Na de vergadering is er gelegenheid informeel van gedachten te wisselen met elkaar en met het bestuur
onder het genot van een hapje en een drankje.
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De wijkvereniging in 2012
2012 was voor de wijkvereniging een bewogen jaar. In dit artikel wordt een terugblik
op dit jaar gegeven.
zal die status krijgen.
De stijgende kosten voor de exploitatie van verenigingsgebouw Walboduin aan de ene kant en een dalende gemeentelijke bijdrage aan de andere kant, noodzaakten
ons om de gebruikers van ons pand een aanzienlijk hogere rekening te presenteren. Het gevolg is bekend: de
meeste huurders kozen voor een goedkoper onderkomen. Zo zijn alle bridgeclubs gedurende of aan het einde
van 2012 verhuisd naar het clubhuis van Wings aan de
Mozartlaan.
FOTO: JAN HOFKER
Het zal duidelijk zijn dat
Walboduin in zijn huidige vorm
financieel niet meer door ons te
handhaven is. Ons huurcontract
loopt echter tot 2016. Gelukkig
onderkent onze huisbaas Urban
Interest het probleem en heeft
zich bereid verklaard creatief
met ons mee te denken om
spoedig tot een oplossing te komen.
In aansluiting op het door de gemeente Den Haag vastgestelde
nieuwe beleid heeft het bestuur
een financiële adviescommissie
ingesteld. Deze commissie heeft
de begroting en het gevoerde
financiële beleid bestudeerd en
een advies uitgebracht. Een meer uitgebreide toelichting op deze problematiek staat in de Wijkinfo van februari 2013 (“Nieuwe realiteit voor de wijkorganisatie”). De
verschenen nummers van de Wijkinfo zijn ook te vinden
op onze website: www.walboduin.nl.

Een belangrijk punt van zorg voor het bestuur was het
gewijzigde beleid van de gemeente inzake bewonersorganisaties. De gemeente wil aan de ene kant de bewonersparticipatie vergroten en aan de andere kant bezuinigen. Op zichzelf een prima streven, maar met grote
gevolgen voor wijkvereniging en wijkberaad. Enkele
voorbeelden van dit nieuwe gemeentebeleid:
- Betaalde krachten dienen zoveel mogelijk vervangen
te worden door vrijwilligers. Daardoor is met ingang van

De informatieochtenden trekken veel belangstelling

2013 de aparte bekostiging van de administratieve ondersteuning vervallen.
- Bewonersactiviteiten dienen zoveel mogelijk plaats te
vinden in het kader van het ‘Buurthuis van de Toekomst’.
Dit houdt in het slim combineren van activiteiten en accommodaties in de buurt. De accommodaties zijn veelal
sportkantines, waar vrijwilligers ook andersoortige activiteiten organiseren. De gemeente stimuleert de ontwikkeling van deze Buurthuizen van de Toekomst. Inmiddels
zijn aan de randen van ons werkgebied al enkele
Buurthuizen van de Toekomst verschenen: The Hungry
Mind (Wijndaelerweg) en DUNO (Mgr. Nolenslaan); ook
de nieuwbouw van Quick (Sportpark Nieuw Hanenburg)
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De wijziging van het gemeentelijke subsidiesysteem
heeft ook gevolgen voor de verhouding tussen wijkvereniging en wijkberaad. Om te voorkomen dat eventuele
financiële tekorten van de ene organisatie de andere in
problemen kunnen brengen, heeft het bestuur voorgesteld om van het wijkberaad een aparte stichting te maken. In een tweetal extra Algemene Ledenvergaderingen
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serveren elk in hun buurt welke problemen er spelen of
welke wensen er zijn. Deze zaken worden doorgespeeld
naar de instanties die er iets aan kunnen doen, zoals het
stadsdeelkantoor. Het is verheugend dat de instanties
goed reageren op de meldingen van de Ogen en Oren.

in december is dit voorstel besproken. Uiteindelijk bleek
daar onvoldoende draagvlak voor te bestaan en is het
voorstel ingetrokken. Wel zullen in 2013 de beide organisaties boekhoudkundig gescheiden worden.
Op 12 januari werd, zoals ieder jaar, een geanimeerde
nieuwjaarsreceptie gehouden. Op 10 mei heeft de reguliere Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. Het

De communicatie met de bewoners vindt op verschillende manieren plaats. De redactiecommissie bestaat
uit twee enthousiaste leden die de Wijkinfo
FOTO: JOHAN BOMMELÉ
en het Verenigingsblad met plezier hebben
samengesteld. Er worden actuele onderwerpen uit de wijk onder de loep genomen en
wijkbewoners met een verhaal over de wijk
zijn geïnterviewd. De Wijkinfo wordt vier
keer per jaar samen met de Loosduinse Krant
huis aan huis bezorgd. De leden van de vereniging ontvangen daarnaast ook vier keer
per jaar per post het Verenigingsblad.
Met onze website zijn wij minder gelukkig. Deze behoeft naar de mening van het
bestuur een facelift. Maar ondanks diverse
oproepen heeft zich tot nu toe nog niemand
aangeboden om ons daarbij te helpen. Heeft
u interesse, meldt u!
De Activiteitencommissie heeft door het
jaar heen diverse activiteiten georganiseerd.
Maandelijks is er een informatieochtend, met een gevarieerd scala aan thema’s. Dit kon zijn een lezing over
een bepaald onderwerp (b.v. ‘de ooievaar in het Haagse
stadswapen’, ‘de behandeling van chronische ziekten’,
‘Indonesië’, ‘Isaac Israëls’), maar ook het optreden van
‘De zingende zeelui’ of een veiling van door de bewoners ingebrachte spullen ten bate van een goed doel.
Daarnaast is er een uitstapje georganiseerd.

Wandeling tijdens het ‘Klein Gesprek’.

jaarlijkse bewonersoverleg op 25 oktober werd ook dit
jaar weer druk bezocht door wijkbewoners. Dit laatste
was mede een gevolg van de aangekondigde presentatie van de plannen voor renovatie van het winkelcentrum De Savornin Lohmanplein door de projectmanager
van Urban Interest.
Wethouder Karsten Klein heeft op 20 september een
bezoek gebracht aan onze wijk in het kader van “Klein
Gesprek”. Tijdens een korte bijeenkomst in Walboduin
en een daarop volgende wandeling door een deel van
de wijk zijn een aantal zaken onder aandacht van de wethouder gebracht. De hieruit opgemaakte actiepunten
zijn door de heer Klein meegenomen en uitgezet binnen
de gemeentelijke organisatie.

De wijkvereniging en het wijkberaad hebben verschillende commissies en werkgroepen die zich inzetten voor
het hele of voor een deel van het werkgebied en de desbetreffende bewoners. Ze zijn actief op het terrein van
o.a. samenlevingsopbouw, ruimtelijke ordening, welzijn
en milieu, verkeer en vervoer. Daarnaast is de wijkorganisatie vertegenwoordigd in een groot aantal externe
commissies, werkgroepen en beheerplatforms die belangrijk zijn voor de wijkbewoners. Voor meer informatie
hierover zie www.walboduin.nl .
Jan Hofker, secretaris

Ook in 2012 was het project Ogen en Oren weer succesvol. De enthousiaste deelnemers aan dit project ob-
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Grand old lady Tine Henkelmann
De gaanderij van het appartementengebouw geeft een prachtig uitzicht op Wapendal. Het lijkt alsof de reling
af en toe een sprongetje naar buiten maakt waardoor er extra ruimte is gecreëerd. Er ontstaan als het ware balkonnetjes waarop precies twee stoeltjes passen. Een mediterrane aanblik. In dit appartementengebouw aan de
Ridderspoorweg woont grand old lady Tine Henkelmann, bij wie de redactie op bezoek gaat.
FOTO: JAN HOFKER

Tine Henkelmann is jarenlang actief geweest in het bestuur van Wijkvereniging Bohemen-Waldeck-Kijkduin en
ging ons ook voor als redactielid. Maar voordat het zover
was, had ze al een lang en veelbewogen beroepsleven
achter de rug dat zich geheel in Den Haag afspeelde. Zij
heeft het leven geleid dat wij, vrouwen van een volgende
generatie, ons met enige moeite hebben verworven: het
leven van een zelfstandige vrouw die haar hele leven
lang zelf haar brood heeft verdiend.
Tine werd in Amsterdam geboren. Haar vaders beroepsleven – hij was militair – veroorzaakte de nodige verhuizingen. Maar toen hij het leger vaarwel had gezegd, werd
Den Haag de vaste woonplaats, later ingewisseld voor
Rijswijk. Die laatste verhuizing kostte Tine haar al verworven plek aan de HBS aan de Zuidwal. Zij was toegelaten,
zoals dat toen heette, tot de tussenklas. De afstanden
waren een groter probleem dan ze nu zouden zijn: dus
het werd de MULO-B in Rijswijk. Omdat er nergens werk
was te vinden – we praten over het begin van de dertiger jaren – volgde zij de kweekschool en haalde ook nog
haar onderwijsakte. Maar ja, er was een overschot aan
onderwijzend personeel, dus Tine kon hoogstens voor
de klas gaan staan als “kwekeling met akte” – een term
die bij ons echo’s uit het verleden oproept. En, zoals ze
strijdbaar zegt: “Daar had ik mijn akte niet voor gehaald.”

lijk alleen in Den Haag plaats, maar tenslotte trok zij het
hele land door. En voordat Tine het wist, waren er weer
tien jaar voorbij.
Aanvankelijk woonde zij niet in deze wijk. Zoals toen gebruikelijk woonde zij in het zusterhuis bij het ziekenhuis,
opnieuw zo’n begrip uit vroeger jaren. In 1962 ging haar
vriendin Liesbeth met pensioen en zoals zij hadden afgesproken, zochten zij samen een appartement. De flat
aan de Ridderspoorweg kwam in eerste instantie niet
in aanmerking: daar wilden ze beslist niet wonen! Maar
Tine is er nooit meer weggegaan en woont er nog steeds
met veel plezier. Dat prachtige uitzicht op Wapendal natuurlijk, maar ook aan de andere kant was er groen: een
plantsoen waar, zoals werd gezegd, nooit gebouwd zou
worden. Welnu, er verscheen een dansschool, vervolgens een restaurant en tenslotte werd de Trompgarage
daar gevestigd. Gelukkig werd op de kale zandvlakte

In de verpleging zat meer perspectief: in 1935 begon Tine
in het gemeenteziekenhuis aan de Zuidwal met de vooropleiding voor de verpleging. Dat was het begin van een
40-jarige loopbaan als allround verpleegster. Vandaag de
dag specialiseert een verpleegkundige – de huidige benaming – zich, maar in die tijd was een verpleegster van
alle markten thuis.
Op 1 december 1975 ging Tine Henkelmann na 40 dienstjaren met pensioen. Maar dat was niet het einde van dit
onderdeel van het verhaal: voor herintredende verpleegkundigen was bijscholing nodig. Een verzoek daartoe
kon zij niet weerstaan. De cursussen vonden aanvanke-
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FOTO: JAN HOFKER

tegenover de garage een nieuw plantsoen aangelegd.
Zo kwam Tine in deze wijk wonen. Vriendin
Liesbeth werd meteen lid van de wijkvereniging en toen Tine met pensioen ging, sloot zij
zich ook aan. Pas ten tijde van het voorzitterschap van Dries Boersma werd Tine actief en
lid (secretaris) van het bestuur. Dat moet zo
rond 1991 zijn geweest. Al spoedig zat Tine
ook in de redactie van “onze bladen”. Zij schrijft
graag. Uit haar verhaal blijkt dat zij ook jaren
bestuurslid was van de Nationale Bond voor
Ziekenverpleging. Deze beroepsorganisatie,
inmiddels omgedoopt in “Nu ‘91”, gaf ook een
blad uit. Tine zat jaren in de redactie van het Uitzicht op Wapendal vanuit het appartement van Tine Henkelmann.
blad. Dat overigens nog steeds bestaat.
beetje crisis: de gemiddelde leeftijd van het bestuur is 75
jaar.” Ze vraagt zich af hoe het verder moet.
Nu dachten wij, de redactie, in onze onnozelheid dat Tine
Henkelmann na haar terugtreden uit bestuur en redactie
Voorlopig blijft Tine Henkelmann nog wel actief bezig.
van de wijkvereniging op haar lauweren rustte. Niets is
Ondanks het feit dat haar lichaam soms even hapert, o.a.
minder waar. Er blijken, op instigatie van de gemeente,
te wijten aan een val in het Atlantic Hotel. Vrolijk wuifde
in iedere wijk ouderengroepen te zijn opgericht. Met
zij haar gasten uit, struikelde en, zoals ze spottend zegt:
de glorieuze naam Wijk Ouderen Groepen (WOG). Maar
“Daar lag ik gestrekt achter de bestekbak.” Maar dat zal
aangezien Loosduinen een eigenzinnig dorp is, heet dit
haar niet weerhouden. Zo, tot op hoge leeftijd maatin Loosduinen: de Loosduinse Ouderen Commissie (LOC)
schappelijk bezig blijven, wij hopen dat het ons gegeven
waarin iedere wijk een vertegenwoordiging heeft. Tine
is. Tine Henkelmann: een strijdbaar voorbeeld voor ons
Henkelmann is de vertegenwoordigster van Bohemenallen.
Waldeck-Kijkduin en is – het kon niet uitblijven – nu al
Tiny Boekhout & Joke Hammink
tijden voorzitter. Glimlachend zegt Tine: “Het is wel een

Wie neemt onze taak over?
Met veel plezier hebben we al meer dan 3 jaar de Wijkinfo en het verenigingsblad van de wijkvereniging
Bohemen-Waldeck-Kijkduin verzorgd. Maar het maken van 8 bladen per jaar wordt ons langzamerhand
wat veel. Daarom hebben we het bestuur laten weten dat we per 1 juli het verenigingsblad over willen
doen aan een nieuwe redactie. Wij blijven de redactie van de Wijkinfo gewoon continueren.
Het verenigingsblad verschijnt 4 keer per jaar. De werkzaamheden van de redactie bestaan voornamelijk
uit het samenstellen van de inhoud en het onderhouden van contact met de vormgever en de drukker.
Heeft u belangstelling om deze leuke taak van ons over te nemen en heeft u enige ervaring in het maken
van (club)bladen, neem dan contact op met het bestuur. Het mailadres is: hankhoogwout@kpnplanet.nl
Joke Hammink & Tiny Boekhout
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Even kennismaken met…
Vanaf het begin van dit jaar is de bezetting van het secretariaat van de wijkvereniging wat veranderd. Nellie
Spaans is nog maar een dagdeel per week werkzaam en sinds medio januari staat Anneke Dias haar voor een
dagdeel per week terzijde.
Tijd dus voor een kennismakingsgesprekje met Anneke Dias.
FOTO: JOKE HAMMINK

Anneke Dias, op zijn
Portugees met een ’s’ en
niet op zijn Spaans met
een ‘z’, is een geboren en
getogen Haagse. Nadat ze
trouwde heeft ze een kleine 20 jaar in Vlaardingen
gewoond, waarna ze weer
naar Den Haag is terug gegaan. Sinds 1990 woont ze
in onze wijk en is al vele
jaren lid van de wijkvereniging.
Anneke heeft 33 jaar bij
Shell gewerkt op de personeelsafdeling. In, zoals
ze zelf zegt, ‘de gouden
tijden bij Shell’, kon ze op
relatief jonge leeftijd met
pensioen. Nadat ze eerst
enige jaren mantelzorg heeft gedaan is ze vrijwilligerswerk gaan doen.
Toen werd ze vrijwilliger op de palliatieve afdeling van
Nolenshage (voorheen Preva). Hier doet ze verschillende,
niet verpleegkundige, taken om het voor de mensen in
de laatste fase van hun leven zo prettig mogelijk te maken. Het werken op de palliatieve afdeling vindt ze heel
indringend en leerzaam en het geeft haar veel voldoening. Daarnaast was ze vrijwilliger in het winkeltje van
het Wijndaelercentrum, waar ze ook in het vrijwilligersplatform zat. Het werk in het winkeltje heeft ze 6 jaar met
plezier gedaan, maar toen wilde ze wel eens wat anders.
Mede omdat ze Nellie Spaans al kende vanuit het vrijwilligerswerk, is ze op het secretariaat van de wijkvereniging gekomen. Daar is ze min of meer in het diepe
gegooid. Nadat ze 2 ochtenden samen met Nellie het secretariaat had gedaan, ging Nellie voor een aantal weken
met vakantie.
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Dit gesprekje vindt plaats vlak voordat Nellie terugkomt.
Anneke’s eerste indruk van het werk op het secretariaat
is dat het erg gevarieerd is en dat er veel op je af komt.
Maar het is heel interessant en je leert je wijk goed kennen. Zodra Nellie terug is, begin maart, zullen ze overleggen over een taakverdeling en over hoe ze samen de
totale klus zullen klaren. Het is de bedoeling dat het secretariaat dan 2 dagdelen per week geopend zal zijn. Als
u dit leest zal een en ander geconcretiseerd zijn. Het streven van het bestuur is om het secretariaat weer als van
ouds 3 dagdelen per week open te laten zijn. Hiervoor
wordt nog een vrijwilliger gezocht.
Anneke is een bezige bij, want naast haar vrijwilligerswerk heeft ze een druk sociaal leven met veel vrienden.
Samen met haar partner reist ze veel. Het Verre Oosten
en Griekenland zijn favoriete bestemmingen. En als de
tijd het toelaat, leest ze graag.
Joke Hammink
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van de activiteitencommissie

Verzamelen tussen 10 en 10.30 uur bij verenigingsgebouw Walboduin, Alphons Diepenbrockhof 2.
Opgeven voor 1 mei per mail walboduin@walboduin.nl.
Bij de opgave graag de naam van de deelnemer en de
namen van zijn/haar groepsleden vermelden en of men
lid is van de wijkvereniging.

Op donderdag 9 mei (Hemelvaartsdag) organiseert ons
lid Johan Bommelé een fietspuzzeltocht door onze wijken en naaste omgeving. De tocht is 20-25 km lang en
gaat zo veel mogelijk over fietspaden en door stille straten. Het gaat niet om wie het snelste rijdt, maar om het
goed beantwoorden van vragen over zaken die u onderweg tegenkomt.
U vormt zelf een groep van maximaal 6 personen, waarmee u de tocht wilt rijden. Wie alleen komt wordt (in
overleg) ingedeeld met anderen. De tocht is geschikt
voor alle leeftijden.
Leden van de wijkvereniging mogen gratis meefietsen;
niet-leden betalen € 2,50 per persoon.

Op donderdag 6 juni is er een molentocht in Kinderdijk.
Er wordt dan een 2 uur durende vaartocht met een fluisterboot gemaakt, gevolgd door een uitgebreide lunch.
De bus vertrekt om 9.45 uur vanaf verenigingsgebouw
Walboduin, Alphons Diepenbrockhof 2. De kosten bedragen voor leden € 25,- en voor niet-leden € 35,-.
Opgave per mail walboduin@walboduin.nl of op woensdagmorgen telefonisch 397 23 51.

Voor meer informatie over de activiteiten van de Activiteitencommissie zie www.walboduin.nl

Tempo Doeloe
De activiteitencommissie is het jaar begonnen op 8 januari met een film over het oude Indië uit de jaren 20. De
film werd met trots gepresenteerd door de heer Frits van
Santen, een wijkbewoner, die geboren en opgegroeid is
in Indië. Zijn moederland, zoals hij zelf zegt.
Het was een professionele film gemaakt door filmproducent en regisseur Willy Mullens Weesp, (4 oktober 1880
- Den Haag 21 april 1952), pionier van de Nederlandse
cinema. Thema van de film was: “Werken en Leven”.
Bij de aanwezigen zag en hoorde ik de herkenning. De
muziek op de achtergrond alleen al, was voldoende voor
het Tempo Doeloe gevoel. Het is moeilijk een film te beschrijven. Duidelijk was hoe er toen geleefd en gewerkt
werd.
Tussendoor mooie plaatjes van de natuur, o.a. van de
sawa’s, de vulkanen en gebouwen, zoals de Borobudur.

We zagen bokkengevechten, stierenrennen - d.w.z. 2
stieren naast elkaar met een moedige man erachter op
een plankje - suikerplantages, batikken, tabakplantages,
theeplantages en niet te vergeten mooie sierlijk dansende meisjes. Ook op Bali zagen we meisjes dansen,
zij werden echter eerst in trance gebracht, om daarna te
dansen met als doel de goden gunstig te stemmen. Dat
zag er minder aantrekkelijk uit.
Heel bijzonder was de begrafenis van een meisje dat
door de bliksem getroffen was. De filmmaker werd bij
uitzondering toegestaan het hele ritueel, van wassen
van de dode tot de ter aarde bestelling, te filmen.
De heer Van Santen besloot met een verhaal over Kees,
de huisaap. Zo leuk.
Degene die niet geweest zijn, hebben dit allemaal gemist. Adoeh, kasian toch.
Emilie van Leeuwen

Meezingen op muziek
List tot Edith Piaf, van Toon Hermans tot … enz., enz. De
Nederlandse liedjes uit vervlogen tijden werden uit volle
borst meegezongen door de aanwezigen.
Het was zeer de moeite waard en iedereen heeft genoten. Voor herhaling vatbaar!
Hennie Ligtenberg.

De informatieochtend van de Activiteitencommissie op
12 februari stond helemaal in het teken van muziek. Eric
van Toorn verzorgde met zang en begeleiding op gitaar
een bijzonder gezellige ochtend. De liedjes zong hij
zeer bevlogen en het repertoire was erg uitgebreid: van
Boudewijn de Groot tot Ramses Shaffy en van Liesbeth
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Bestuur
Wijkvereniging - Wijkberaad
• Voorzitter
Hank Hoogwout
325 66 73
• Vice-voorzitter
Herman van den Muijsenberg
511 42 80
• Waarnemend secretaris
Jan Hofker
368 44 11
• Penningmeester
William Stoffer
323 64 66
bankrekening: 62 77 00,
t.n.v. wijkvereniging
Bohemen-Waldeck-Kijkduin
• Lid
Ingrid Lamberts-Sparwer
397 23 51

Secretariaat en
ledenadministratie
Bureausecretaresses:
Nellie Spaans en Anneke Dias
Verenigingsgebouw Walboduin
A. Diepenbrockhof 2
2551 KE Den Haag
Geopend:
woensdag van 8.30 tot 11.30 uur
397 23 51
walboduin@walboduin.nl
Ledenadministratie
Nanja Kessenich
nmbe2008@casema.nl
Voor meer informatie over
Wijkvereniging/Wijkberaad zie:
www.walboduin.nl

Contactpersonen

Colofon
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

• Walboduinkoor
Thelma van den Hoonaard
368 59 06
t.v.d.h.nederland@gmail.com

Kopij voor het volgende nummer
van het verenigingsblad kan tot 26
juni 2013 worden aangeleverd.
Kopij voor het volgende nummer
van de Wijkinfo kan tot 21 mei
2013 worden aangeleverd.
De kopij kan per e-mail worden
verzonden naar walboduin@
walboduin.nl, of per post naar het
secretariaat,
Alphons Diepenbrockhof 2,
2551 KE Den Haag.

• Internationaal dansen
Ada Prins
323 75 33
adaprins@hotmail.com

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

• Fotoclub Retouche
Ruud Gratama
397 66 16
www.fotoclubretouche.nl

• Postzegelvereniging Vredestein
Cees Heemskerk
325 32 90
cees.heemskerk@planet.nl

Redactie:
Joke Hammink
Tiny Boekhout

• Tennis
Jan Hofker
368 44 11

Aan dit nummer werkten
verder mee:
Activiteitencommissie
Johan Bommelé
Hennie Ligtenberg
Emilie van Leeuwen
Jan Hofker
Hank Hoogwout

Welkom
nieuwe leden
Mevrouw G.M. van Beusekom
Alphons Diepenbrockhof 44A
Mevrouw A. Mirza
Katwijkselaan 55
Mevrouw H.L. Mol
Albert Schweitzerlaan 56
Mevrouw A.C. Köhler
Ridderspoorweg 164
Mevrouw I. van Haalen
Margrietstraat 14
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