moeite waard om deze avond aanwezig te zijn. De
agenda vindt u in de WijkInfo die de komende week
bij u in de bus ligt.

van
het bestuur

Dit najaar heeft de activiteitencommissie weer een
aantal zeer aantrekkelijke evenementen op de rol. Er
staat beslist een onderwerp bij waar u als lid van de
wijkvereniging veel plezier aan kunt beleven.

Helaas is de zomer alweer bijna voorbij en zal de herfst
binnenkort z’n intrede doen. Iedereen hoopt op een
fantastisch najaar als vervolg op de mooie zomer die
we allemaal gehad hebben.
Lekker weer lopen langs het strand met de hond, vanaf
1 oktober 2013, genieten van de vele kleuren in de duinen, veel bessen waar de vogels zich te goed aan doen
en dan als dronken droppies onder de struiken hun
roes zitten uit te slapen! Oog hebben voor de natuur
geeft rust in het hoofd, althans in het mijne.

Wat de financiën van de vereniging betreft, deze zien
er gezonder uit dan een tijdje geleden. We gaan de
goede kant op. Wat ons nu zorgen baart is de terugloop
van het aantal leden.
Het bestuur kan met een vereniging met een groot
ledenbestand als rugdekking, namens hen de onvolkomenheden in de leefomgeving geloofwaardiger en
met meer kracht aankaarten bij de diverse instanties.
Immers, een omgeving die er goed en verzorgd uitziet,
geeft een vrolijk gevoel voor de rest van de dag.

In de zomermaanden wordt er weinig door het bestuur
vergaderd. Wel zijn we bezig met de voorbereidingen
voor het bewonersoverleg op 31 oktober 2013. Deze
keer hebben we drie aantrekkelijke onderwerpen gevonden die u zeker zullen interesseren. Zet dus deze
datum in uw agenda. De aanvang is 19.30 uur in ons
verenigingsgebouw Walboduin.
Projectmanagers van de Thorbecketoren (Urban
Interest) en de Wijndaelerstrip, het parkeerterrein
achter de viskraam aan de Wijndaelerweg (Schouten
de Jong) gaan hun plannen ontvouwen. Voorts wordt
u geïnformeerd over de voortgang van de bouw van
Dekkersduin, en de bureauchef van Politie Loosduinen
komt u over preventie bijpraten. Al met al zeer de

Niet-leden zou ik willen aansporen zich als lid te melden. Dat kan heel makkelijk met een telefoontje naar
kantoor (397.23.51) of via de website walboduin@walboduin.nl. Even doen!!
Het zou leuk zijn als de nieuwe redactie een blad kan
maken dat letterlijk wat meer body heeft en waar meer
leuke artikelen het blad lezenswaard maken. Ook dat is
te realiseren met meer leden.
De nieuwe redactie, die zich verderop in het blad aan u
voorstelt, zal dit idee vast en zeker toejuichen.
Hank Hoogwout

Nieuwe bezems
nummer al wat veranderingen zien. Zo starten we met
een nieuwe rubriek ‘Weetjes en ideetjes’. Daarin wordt
kort melding gemaakt van nieuwtjes of activiteiten die
hopelijk aansluiten bij de interesses van onze leden.
Misschien heeft u zelf ook ideeën voor die rubriek, of
voor artikelen of thema’s. Laat het ons weten via walboduin@walboduin.nl. Uw inbreng wordt op prijs gesteld!

In het vorige nummer hebt u kunnen lezen dat Tiny
Boekhout en Joke Hammink zich hebben teruggetrokken uit de redactie van het verenigingsblad. U hoeft de
artikelen van Tiny en Joke overigens niet helemaal te
missen, zij blijven aan als redactie van de WijkInfo.
Wij, de nieuwe redactieleden van het verenigingsblad,
nemen het stokje over en blijven u zoveel mogelijk informeren over wat er in onze wijk leeft en wat er door
de wijkvereniging wordt georganiseerd. U zult in dit
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Even kennismaken met …
coördinator Ogen & Oren en op het secretariaat op dinsdagmorgen van 9 tot 12 uur. Toch is er hiernaast nog tijd
voor mijn andere hobby’s/bezigheden, zoals elke dag
koken voor mijn partner, sportschool, wandelen, kunst,
museabezoek en reizen.

Graag wil ik me even aan u voorstellen. Mijn naam is
José Hogenkamp. Sedert vier jaar ben ik met vroegpensioen. Ik heb heel mijn werkzame leven in de zorg
doorgebracht, als analiste, hoofdanaliste, personeelsfunctionaris, hoofd personeelszaken, beleidsmedewerker, staffunctionaris. Ook tijdens mijn werkleven heb ik
al veel vrijwilligerswerk gedaan, zowel bestuurlijk als
uitvoerend. Nu besteed ik mijn tijd aan Mentorschap,
Taalmaatje, Coach en nu dan bij de wijkvereniging als

Ik nodig u uit om op dinsdagmorgen een keer binnen
te lopen in Walboduin voor een kopje koffie en/of een
praatje.

Oproep: Door en Voor Bewoners!
films? Een wandeling uitzetten, of een speurtocht voor
kinderen? Een kledingbeurs houden? Het zijn zo maar
wat ideeën. U heeft er zelf waarschijnlijk nog veel meer.
Wie het leuk vindt om een activiteit voor medebewoners
te organiseren kan zich melden bij het secretariaat: per
email: walboduin@walboduin.nl, graag met vermelding
van uw naam en telefoonnummer en een korte omschrijving van uw onderwerp, of per telefoon: 070-3972351.

We zoeken actieve bewoners die hun hobby, kennis van
of belangstelling voor een specifiek onderwerp met anderen willen delen.
Heeft u een hobby of kennis van een bepaald onderwerp,
en wilt u dat met anderen delen? Of misschien wilt u een
boekbespreking of een workshop leiden? Of zou u het
leuk vinden om mensen wegwijs te maken in computerland, of hen te helpen met het digitaliseren van foto’s en
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BHC coördineert burenhulp Loosduinen
In september wijdde de Activiteitencommissie een themaochtend aan het werk van de Burenhulpcentrale
Loosduinen. Andrea Cornets de Groot, coördinator van de Burenhulpcentrale, vertelde over de organisatie van
de burenhulp in het stadsdeel Loosduinen. Omdat niet iedereen bij deze themaochtend aanwezig kon zijn en
omdat de informatie wel voor iedereen van belang is, willen we op deze plaats nog even de belangrijkste punten voor u op een rij zetten.
FOTO: STOCK.XCHNG

Veel mensen zijn bereid
om incidenteel iets voor
een buurtbewoner te
doen, zeker als het gaat
om relatief kleine klusjes.
De
Burenhulpcentrale
(BHC) zorgt dat hulpvraag en –aanbod op elkaar worden afgestemd.
In feite is de BHC niets
anders dan een slimme
telefooncentrale en een
grote groep mensen en
organisaties, die met elkaar de helpende hand
bieden.

Welke hulp

Het is een kleine moeite om bijvoorbeeld een keer de hond voor een ander uit te laten.

U kunt de burenhulpcentrale inschakelen voor kleine en kortdurende hulpvragen, bijvoorbeeld als u een keer zelf geen boodschappen kan doen, de hond niet kan uitlaten, een klein klusje
in huis of tuin heeft, ergens naar toe moet en vervoer
nodig heeft of behoefte heeft aan een praatje.
De BHC is niet voor ingewikkelde of permanente hulp.
Dus wel een keer de hond uitlaten als u ziek bent, maar
niet elke week.

ker schrijft u in als deelnemer en zoekt via de computer
mensen die zich hebben opgegeven als deelnemer.
Buiten kantooruren krijgt u een bandje te horen, met
een keuzemenu voor dringende vragen zoals boodschappen doen of de hond uitlaten. De computer zoekt
dan zelf iemand in uw buurt die dat wel voor u wil doen.
Als u eenmaal staat ingeschreven kunt u voortaan telefonisch of via de website laten weten dat u burenhulp
nodig heeft.

Deelnemers
Hoe kunt u hulp bieden

Iedereen die gebruik maakt van de BHC is een deelnemer, los van de vraag of iemand burenhulp nodig heeft
of juist iets voor een ander wil doen. Want misschien
heeft u vandaag iets nodig en kunt u morgen iets voor
een ander betekenen.

Als u zich hebt opgegeven als vrijwilliger, kunt u worden
gebeld door de computer met de vraag of het u op dat
moment uitkomt om iets voor uw buren te doen. Komt
het niet uit, geen probleem, de computer zoekt dan een
volgende deelnemer. Kunt u wel, dan krijgt u via de helpdesk degene met de hulpvraag aan de telefoon en kunt u
een afspraak maken.

Hoe kunt u hulp vragen

→

Als u hulp nodigt heeft, belt u de BHC en vertelt de medewerker welke (buren)hulp u nodig heeft. De medewer-
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→
Opgeven

De BHC zoekt vrijwilligers

U kunt zich op verschillende manieren opgeven:
• telefonisch via 070-2629999
• via de website www.burenhulpcentrale.nl
• via een aanmeldingskaart die bij de i-Shop te verkrijgen is.

Sinds kort wordt de BHC versterkt door een vrijwilliger die meehelpt met pr, voorlichting en ondersteuning in de wijk. De BHC zoekt echter nog meer vrijwilligers in de verschillende buurten in Loosduinen.
Mocht u hier belangstelling voor hebben, neem dan
contact op met Andrea Cornets de Groot, Coördinator
Burenhulpcentrale, Tramstraat 15, tel. 070 3976001,
e-mail a.cornetsdegroot@voorwelzijn.nl

De BHC in Loosduinen is te vinden op drie verschillende locaties:
i-shop de Henneberg, Tramstraat 15
i-shop Houtwijk, dr. H.E. van Gelderlaan 260 – 262
i-shop De Geest, Georges Bizetstraat 25
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Een stadstuin, iets voor onze wijk?
Nieuwsgierig geworden door www.meergroenzelfdoen.
nl, een website met allerlei ideeën en tips om met elkaar
de eigen straat, buurt of wijk te verfraaien, zijn wij eens
gaan kijken naar een paar initiatieven op dit gebied. Een
kleine greep uit wat we zoal de revue zagen passeren,
willen we u niet onthouden.

Op maandagavond
3 juni 2013 vond
een wild tuinieren
actie plaats op de
hoek Laan van
Meerdervoort Regentesselaan.
De eerste twee
boomspiegels,
die tot dan toe
dienst deden als
hondentoilet
zijn onder de
noeste arbeid
van zes guerrilla
gardeners in 1,5 uur
omgetoverd tot een
visitekaartje voor
de wijk.

Stadslandbouw bijvoorbeeld, in Rotterdam is er een tuin
waar door mensen zonder werk en vrijwilligers groenten
worden verbouwd voor mensen met een kleine beurs of
die zelfs afhankelijk zijn van de voedselbank. In Leiden
deden scholieren in een vergelijkbaar project hun maatschappelijke stage.
Er zijn ook stadstuinen waar wijkbewoners samen hun
eigen groente en fruit kweken. Gewoon omdat ze het
zelf fijn en gezond vinden en het voor kinderen ook leuk
en leerzaam is. En eigen gekweekte groente en fruit smaken natuurlijk dubbel zo lekker!

FOTO’S: JACEK FUTIAKIEWICZ

Er moet voor een
stadstuin natuurlijk wel een geschikte plek in de
wijk voorhanden
zijn. Maar als dat
niet zo is, hebben
mensen ook hele
leuke initiatieven
ontwikkeld
die
meer gericht zijn
op het verfraaien
van straten en pleinen.
Kleine tuintjes die
mensen
samen
aanleggen om bomen heen en op plekjes die onverzorgd of ongezellig
ogen. En het resultaat is zo leuk! Kijk bijvoorbeeld eens
naar deze actie op de Laan van Meerdervoort.
Er zijn zoveel leuke initiatieven en projecten! Kijk eens
rond in de stad en op internet en heb het er met uw
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buurtgenoten over. Misschien komt u met uw buren
wel op hele leuke ideeën voor uw straat of voor de wijk?
Doe gerust ook suggesties aan de wijkvereniging en wie
weet hoe er gezamenlijk leuke plannen gemaakt en uitgevoerd kunnen worden?
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van de activiteitencommissie
Na een prachtige zomer waarin vanuit de activiteitencommissie de gebruikelijke thema-ochtenden, maar ook
fiets- en wandeltochten werden georganiseerd, en niet te vergeten de succesvolle bustocht naar Kinderdijk
en de Druiventocht door het Westland, is voor het najaar alweer een reeks nieuwe activiteiten in de stijgers
gezet. Alle activiteiten en lezingen vinden, tenzij anders vermeld, plaats in het verenigingsgebouw Walboduin,
Alphons Diepenbrockhof 2 (achterzijde C1000).

Thema ochtenden

Dinsdag 10 december 2013
Het loopt dan al tegen Kerst en onder deskundige leiding kunt u Kerstkaarten maken met uw eigen persoonlijke signatuur.

Op elke tweede dinsdag van de maand organiseert de
activiteitencommissie een themaochtend. Aanvang
10.30 uur. Zaal open om 10.00 uur.
De toegangsprijs voor leden is € 2,50, niet-leden betalen
€ 4,-. De prijs is inclusief koffie en/of thee.
De volgende thema’s staan op het programma:

Wandelingen
Zondag 13 oktober 2013- 14.00 uur
We maken een mooie herfstwandeling door Landgoed
Ockenburgh. Uitleg over de flora en de geschiedenis van
het landgoed worden gegeven door natuurgidsen. We
verzamelen bij Chalet Ockenburgh (links van de oprijlaan vanaf de Monsterseweg). We starten om 14.00 u. De
wandeling duurt ongeveer twee uur.

Dinsdag 8 oktober 2013
Frits van Santen houdt door middel van verhalen en
films/dia’s een lezing over Oud-Indië.
Dinsdag 12 november 2013
Bert van der Valk
houdt een lezing
over
archeologische vondsten in
onze wijk. De lezing
is bij het ter perse
gaan van dit blad
nog onder voorbehoud. Mocht de lezing niet doorgaan
dan wordt voor een
ander thema gekozen.

Lezingencyclus:
Turkije, smeltkroes van culturen
Tussen 7 november en 12 december geeft de kunsthistorica Tieleke Huijbers een serie lezingen over Turkije. De
lezingen worden gehouden op de donderdagmiddagen:
7 november: De Hittieten; 14 november: Troje; 21 november: De Romeinen; 28 november: Constantinopel;
5 december: Cappadosië en 12 december: Moskeeën &
Paleizen.
De kosten voor de totale cyclus bedragen € 60,- per persoon.
Aanmelding (schriftelijk, per fax of e-mail) bij: drs. Tieleke
Huijbers, L. Bouwmeesterstraat 39, 2284 XN Rijswijk, tel/
fax: 070 3932805, e-mail: mjhuijbers@vodafonevast.nl.

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

minimum contributie wijkvereniging € 17,50 per jaar

www.walboduin.nl
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Word
lid !

Nieuwbouw woonzorgcentrum Dekkersduin
In april van dit jaar is de eerste paal van Florence woonzorg- en dienstencentrum Dekkersduin in de
Campanulastraat geslagen. Hiermee is aangevangen met de bouw van een modern woonzorg- en dienstencentrum voor ouderen. De oplevering van Dekkersduin is medio 2014 gepland.
In het nieuwe Dekkersduin komen 24 huurappartementen
voor ouderen die zelfstandig
wonen en ter ondersteuning
een vorm van thuiszorg ontvangen.
Tevens komt er in het nieuwe
woonzorgcentrum een kleinschalige woonvorm voor dementerende ouderen en mensen met lichamelijke beperkingen.
Vanuit de locatie wordt ook
thuiszorg aan wijkbewoners
geboden.
Dekkersduin krijgt een belangrijke wijkfunctie. Er zijn plannen om op de begane grond
bijvoorbeeld een winkeltje en
een restaurant te realiseren.
Uiteraard zullen er ook gezellige activiteiten en evenementen voor wijkbewoners worden
georganiseerd. Zoveel mogelijk
zal ook met verenigingen en
andere organisaties in de wijk
worden samengewerkt.

Voor informatie over het nieuwe Dekkersduin kunt u contact opnemen met Irma Hoogelander, projectmedewerker
pr & communicatie Uitzicht/Dekkersduin, telefoonnummer 070 - 754 54 09 of email irma.hoogelander@florence.nl
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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
walboduin@walboduin.nl.

waar ze het meest gebruikt worden. Rijdt u in een elektrische auto? Geef dan uw voorkeur voor een (openbare)
locatie door. Zie voor meer informatie http://denhaag.
nl/home/bewoners/to/Geef-door-waar-u-elektrischeoplaadpalen-wilt.htm. Wilt u weten waar er al oplaadpalen beschikbaar zijn? Op www.oplaadpalen.nl is een
overzicht van al geplaatste oplaadpalen te vinden.

De Betovering in de bibliotheek

Egel alert

In de herfstvakantie wordt het festival De Betovering georganiseerd. In de hele stad kunnen kinderen dans-, muziek-, film-, en theatervoorstellingen bezoeken. In onze
wijk kun je je laten betoveren in de bibliotheek. Op 21
oktober speelt Arthur Geesing in de Bibliotheek Nieuw
Waldeck de vrolijke, muzikale voorstelling Wolfje, over
sprookjes, maar ook over keuzes maken en je eigen pad
volgen. Voor kinderen vanaf 4 jaar. De toegang is gratis,
maar je moet wel reserveren: tel. 353 86 10 of per mail
nieuwwaldeck@dobdenhaag.nl.
In de Bibliotheek Loosduinen speelt Maas theater en
dans op 22 oktober twee maal de spannende voorstelling Gezocht: konijn, om 13.00 uur en om 15.00 uur. Na
afloop studeren de acteurs met de kinderen het wor-TELlied in. Voor kinderen vanaf 3 jaar. Ook hiervoor geldt dat
de toegang gratis is, maar er moet gereserveerd worden:
tel. 3537740, e-mail: loosduinen@dobdenhaag.nl.

Het gaat niet goed met de egelstand, maar harde cijfers
ontbreken. Het Haags Milieucentrum (HMC) wil er graag
achter komen waar in Den Haag egels voorkomen en
hoeveel. Als u bij u in de buurt een egel ziet, kunt u dat
doorgeven aan het HMC. Behalve door te bellen (0703616969) of te mailen kunt u dit doen met behulp van de
folder Geen tegeltuin maar een Egeltuin!, die verkrijgbaar
is op elke stadsboerderij. Ook meldingen van dode egels
zijn interessant, net als meldingen van egelpoep.

Elektrische oplaadpalen
De gemeente Den Haag wil meer oplaadpalen voor elektrische auto’s gaan plaatsen, bij voorkeur op plekken

Wilt u meer doen voor de egels? De Egelopvang zoekt
vrijwilligers, vooral op de donderdag-, vrijdag-, zaterdag- en zondagochtend. Geïnteresseerden (ouder dan
15 jaar) wordt verzocht contact op te nemen met Nell de
Vries (tel. 3521478).

De Bosjes van Pex (be)leven!
Op zaterdag 19 oktober bruist het in de Bosjes van Pex
van de activiteiten! (Sport)verenigingen, horecagelegenheden en andere organisaties in en om ‘De Bosjes’
organiseren die dag activiteiten voor jong en oud.

→
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Buurtbewoners kunnen die dag (nader) kennismaken
met wat er in dit prachtige groene stukje Den Haag allemaal te doen is.
Wandel op deze Open Bosdag dus door het bos en
geniet van wat HBS, Quick, Restaurant Genieten,
Volkstuinvereniging Westerduin, Korfbalclub ALO,
Waterscouts Mac Donald, Manege De Wildhoef,
Florence woonzorgcentrum Uitzicht, Scoutinggroep
De Mohicanen, Tennispark Hanenburg, Manege
Madurodam, Omnigroen en Zorgcentrum Duinhage
voor u in petto hebben, u bent van harte welkom!

Loosduinen beschreven. In de begeleidende tekst wordt
meer verteld over de natuur, kunst, cultuur en geschiedenis van de omgeving.
De wandeling is bedacht om expats kennis te laten
maken met andere bewoners en is onderdeel van het
Haagse Brug Projectplan (zie www.denhaag.nl/haagsebrug). De brochure is geschreven door historicus
Willem Post, internationaal adviseur van de gemeente
en Amerika-deskundige.
De brochure is als pdf-bestand te vinden op de website
van de Bewonersvereniging Vroondaal, www.bewonersverenigingvroondaal.nl.

MAX gaat bridgen

Projectleden voor Die Schöpfung gezocht

Heeft u altijd al willen weten hoe het kaartspel bridge
in elkaar zit, maar was de stap naar een bridgecursus te
groot? Of heeft u vroeger het gespeeld maar zijn de regels diep weggezakt? Dan is het misschien goed om te
weten dat Omroep MAX de cursus Iedereen kan bridgen
gaat uitzenden. Iedereen kan Bridgen is een programma
waarin twee oude en twee jonge deelnemers op een
simpele manier leren bridgen. In twaalf afleveringen komen alle belangrijke onderdelen van het spel aan bod.
Oud wereldkampioen en ‘bridge-goeroe’ Berry Westra
geeft uitleg. De uitleg wordt ondersteund met simpele
en duidelijke plaatjes en oefeningen. De cursus wordt
uitgezonden vanaf woensdag 20 november 2013, om
14.40 uur op Nederland 2.

Op 7 december 2013 voert het Residentiekoor Die
Schöpfung uit van Joseph Haydn. Voor u een mooie kans
om kennis te maken met het koor. U kunt namelijk als
projectlid meewerken aan dit concert. Alle stemsoorten
zijn welkom, maar tenoren worden met gejuich binnengehaald. Het koor repeteert op donderdagavond in het
Hofstadcollege. Voor meer informatie: www.residentiekoor.nl. U kunt ook informatie opvragen door een mail
te sturen naar residentiekoor@gmail.com.

Expositie Ed Brosens
Tot 8 oktober hangen schilderijen van Ed Brosens in de
computerruimte van bibliotheek Nieuw Waldeck. Ed
Brosens schildert sinds zijn pensionering; hij had les van
o.a. Marike Bok en Adelbert Foppe. Zijn portretten van
mensen en dieren zijn uitgevoerd in houtskool of pastel.
Ook schildert hij landschappen die hij eerst fotografeert.
Het werk van Ed Brosens is te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

Wandeling door Loosduinen en Kijkduin
Er is een brochure verschenen met de titel Thuis/At
home in Loosduinen. Daarin wordt een 2,5 uur durende
wandeling door Madestein, Ockenburg, Kijkduin en
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Voor een sterke wijkvereniging zijn veel leden nodig.
Vraag uw medewijkbewoners om lid te worden.
Contributie is € 17,50 per jaar.
Aanmelden kan via walboduin@walboduin.nl of 397 23 51
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• Postzegelvereniging Vredestein
Cees Heemskerk
325 32 90
cees.heemskerk@planet.nl

Redactie:
Inge
Camfferman

• Tennis
Jan Hofker
368 44 11

Irma
Hoogelander

Secretariaat en
ledenadministratie
Bureausecretaresses:
Anneke Dias, José Hogenkamp en
Nellie Spaans
Verenigingsgebouw Walboduin
A. Diepenbrockhof 2
2551 KE Den Haag
Geopend: dinsdag, woensdag en
donderdag van 8.30 tot 11.30 uur
397 23 51
walboduin@walboduin.nl

Ellen
van der Loo

Welkom
nieuwe leden

Vormgeving:
Peter van Iperen (www.p08.nl)
De heer G.M. van der Poel

Ledenadministratie
Nanja Kessenich
nmbe2008@casema.nl

Druk:
Pasmans Drukkerij BV, Den Haag

Mevrouw I.A.M. van WeeringBroek Roelofs

Oplage:
1.000 exemplaren

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

BOHEMEN WALDECK KIJKDUIN

Foto omslag:
Thea van Dijk, Fotoclub Retouche
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