van
het bestuur

goede afspraken zijn gemaakt met in dit geval met
onze huisbaas Urban Interest. Dat is dus ook besturen
van een vereniging, proberen problemen op te lossen.
Daarnaast hebben we een kern van vrijwilligers die
zich enthousiast voor de vereniging inzetten met goede uitvoerbare ideeën.
In zo’n vereniging is het fijn om je steentje bij te dragen,
en dat is een opstapje tot mijn oproep: op het secretariaat van de vereniging is een vacature van 1 dagdeel
per week ontstaan. Anneke Dias heeft om persoonlijke
redenen haar activiteiten moeten beëindigen. Wel
blijft ze gelukkig af en toe inzetbaar voor de club.
Heeft u zin en tijd een dagdeel (van 09.00 tot 12.00 uur)
secretariële werkzaamheden te verrichten en mee te
denken met de activiteiten van de vereniging? Meldt
u zich dan op info@walboduin.nl of kom eens snuffelen
aan de vereniging door de Nieuwjaarsreceptie te bezoeken en een glas te heffen op de toekomst.
We zien uw komst met plezier tegemoet op donderdag
9 januari 2014 om 16.30 uur in het verenigingsgebouw
Walboduin.

Vorig jaar om deze tijd schreef ik dat het besturen van
een vereniging vaak heel leuk is. En dat is ook zo, zeker
als je resultaten kunt boeken. Waren de financiën vorig
jaar en begin van dit jaar nog zeer zorgelijk, op dit moment kunnen we de toekomst weer een klein beetje
zonnig tegemoet zien. Er zijn drastische maatregelen
genomen op vele vlakken maar vooral op het vlak van
ons “clubhuis”.
De torenhoge naheffing van Eneco is nu bijna voldaan.
Eneco is ons zeer ter wille geweest. Na intensieve besprekingen van voorzitter en vicevoorzitter met de directie van het energiebedrijf zijn goede afspraken gemaakt. De helft van de naheffing komt voor rekening
van Eneco, de andere helft moeten wij in 18 termijnen
voldoen. Zonder deze afspraak was de vereniging teloor gegaan. Maar dat is gelukkig allemaal verleden
tijd en we gaan vol optimisme het jaar 2014 in.
De dansschool heeft de grote zaal overgenomen. Wij
kunnen die incidenteel huren, zoals bij het bewonersoverleg van oktober is gebeurd. Ook hier geldt dat

Het bestuur van de vereniging wenst u fijne kerstdagen en een gezond 2014!
Hank Hoogwout

Nieuwjaarsreceptie
Donderdag 9 januari 2014
Van 16.30 tot 18:00 uur
Verenigingsgebouw Walboduin

Komt u met mede wijkbewoners het glas heffen op het nieuwe jaar?
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De nieuwe manier van wonen:
groepswonen voor ouderen
De overheid wil dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig blijft wonen. Maar aan zelfstandig wonen kleven
ook nadelen: je kunt bijvoorbeeld eenzaam worden, zeker als de partner is weggevallen. En soms is het fijn
als iemand je een handje helpt met een klein klusje, of naar je omkijkt als je een keer ziek bent. Mede hierdoor
wordt het groepswonen steeds populairder bij ouderen, ook in onze wijk. Wat is groepswonen precies en wat
komt er bij kijken?
Tijdens de bijeenkomsten wordt voorlichting gegeven
over de uitgangspunten, doelstelling en organisatie van
het groepswonen. Ook komen de rechten en plichten
van de deelnemers aan de orde.
Tijdens deze bijeenkomsten kunnen de aspirant-groepsleden elkaar leren kennen. De deelnemers kiezen zelf
met wie zij samen een woongroep willen vormen.
GDO begeleidt de groep tijdens de voorbereidingsfase,
bij het zoeken van een geschikte bouwlocatie, tijdens de
bouwfase en nog één jaar na oplevering.
Gerealiseerde projecten
Ook in onze wijk zijn woongroepen actief: Diepenbrockhove (Alphons Diepenbrockhof), De Wijnrank (in het
zojuist gerealiseerde appartementencomplex De Componist aan het Robert Stolzplantsoen), Mozartheuvel
(Mozartlaan), Nolenshoek (Mgr. Nolenslaan), Waringin
(Albardastraat) en de Teunisbloemhof (Kievitsbloemlaan).

Groepswonen associeert u misschien met communeachtige woonvormen. Niets is minder waar. Groepswonen is
bedoeld voor mensen van 50 jaar of ouder. Bij groepswonen heeft iedereen zijn eigen appartement en iedereen is zelfredzaam. Een groep bestaat uit zo’n 15 á 20
woningen in één gebouw. Bij de appartementen is ook
een gemeenschappelijke ruimte waarin gezamenlijke
bijeenkomsten plaatsvinden en de groepsleden ondernemen samen activiteiten. De gemeenschappelijke
ruimte en eventuele andere voorzieningen worden door
de groepsleden beheerd. Het is dus van groot belang dat
een groep is samengesteld uit mensen met een zelfde
belangstelling of kijk op het leven, die het bovendien
met elkaar kunnen vinden. Zo zijn er groepen met een
etnische achtergrond (Turks, Marokkaans, Chinees, Surinaams enz. ), of op basis van hun overtuiging (interkerkelijk, humanistisch).

Teunisbloemhof
Elke woongroep heeft zijn eigen bijzonderheden. Maar
om toch een indruk te krijgen hoe zo’n groep in de praktijk functioneert, hebben wij ingezoomd op De Teunisbloemhof. De Teunisbloemhof heeft al een aantal jaren
ervaring met het groepswonen: de woningen werden op
30 juni 1997 opgeleverd. De woongemeenschap bestaat
uit 16 woningen en uit 24 leden. In het complex zitten
ook 20 gewone woningen voor ouderen. Alle bewoners
delen de gemeenschappelijke ruimte (‘de huiskamer’),
maar het beheer ervan wordt door de woongemeenschap gevoerd.
De woongroep organiseert voor haar leden koffie- en
theebijeenkomsten, uitstapjes, maandelijks een gezamenlijke maaltijd en vier maal per jaar een ledenvergadering. De medebewoners die geen lid van de woonge-

Samenstelling van de groep
Een nieuw te vormen groep moet dus heel zorgvuldig
worden samengesteld. Geïnteresseerden kunnen zich
onder andere bij de Vereniging Groepswonen Door Ouderen Den Haag (GDO) aanmelden. Zij kunnen dan tweemaal een bijeenkomst van de Algemene Gespreksgroep
van GDO bijwonen. De eerste bijeenkomst is vrijblijvend. Daarna moet men lid worden van de vereniging.

BOHEMEN WALDECK KIJKDUIN
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meenschap zijn kunnen meedoen aan een maandelijks
borreluurtje, koffiebijeenkomsten, knutselen, sjoelen,
ouderengymnastiek, dia-avonden, lezingen, uitstapjes
en bingo. En in de Nieuwjaarsnacht om 00.30 uur: receptie voor alle bewoners.

krijgen meer sociale contacten binnen de gemeenschap.
Samenwonen in een groep geeft ook een gevoel van veiligheid. Men kan meedoen met activiteiten, maar het is
niet verplicht. En men kan gemakkelijk een beroep doen
op hand- en spandiensten van een groepsgenoot wanneer het even zelf niet gaat.

Nadelen
Mensen die erg individualistisch zijn of die veel bezigheden en contacten hebben, kunnen misschien beter
niet aan groepswonen beginnen. Maar voor mensen die
graag deel uitmaken van een gemeenschap, lijkt het een
prima woonvorm voor de toekomst.

U merkt wel, er wordt veel voor en door de groepsleden
gedaan. Dat houdt in dat alle leden ook hun steentje
moeten bijdragen en dat geeft nog wel eens strubbelingen. Dit noemt GDO als een van de problemen waarmee
een woongroep te maken kan krijgen. Ook moet men
rekening houden met de meningen en het gedrag van
andere groepsleden. Er kunnen meningsverschillen ontstaan over het beheer van de gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen, over de activiteiten of de inkopen.
En soms komen verwachtingen simpelweg niet uit.

Meer informatie:
www.gdo-denhaag.nl
www.hsbg.nl
www.stichtingsing.nl
Mochten mensen belangstelling hebben voor het
groepswonen, dan kan via een berichtje op
teunisbloemhof@gdo-denhaag.nl een afspraak worden
gemaakt voor een nadere kennismaking.
Ellen van der Loo

Voordelen
De positieve kant van de medaille is dat ouderen langer
zelfstandig kunnen blijven wonen. Er wordt gezelligheid,
samenspraak en saamhorigheid geboden en de leden

BOHEMEN WALDECK KIJKDUIN
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van de activiteitencommissie
Terugblik Liedjes van lang en minder lang geleden

Huijbers, L. Bouwmeesterstraat 39, 2284 XN Rijswijk, tel/
fax: 070 3932805, e-mail: mjhuijbers@vodafonevast.nl.

Dinsdagmorgen 12 november stond in het teken van
Zingen met Eric vd Toorn.
Eric begeleidt zichzelf op de gitaar en speelt liedjes van
lang en minder lang geleden, van onder andere Koos
Speenhoff, Wim Sonneveld, Toon Hermans, Jacques
Brel…… en een heleboel meer. En natuurlijk werd er op
12 november door de aanwezigen enthousiast en van
harte meegezongen.

Programma 2014
Op elke tweede dinsdag van de maand organiseert de
Activiteitencommissie een thema-ochtend. Aanvang
10.30 uur. Zaal open om 10.00 uur.
De toegangsprijs voor leden is € 2,50. Niet-leden zijn ook
welkom. Zij betalen € 4,-. De prijs is inclusief koffie en
thee. Tenzij anders vermeld vinden alle activiteiten plaats
in het Walboduin-gebouw, Alphons Diepenbrockhof 2
(te vinden naast de achterzijde van C1000).
Het gebouw beschikt over een traplift zodat ook mensen
die minder goed ter been zijn aan de activiteiten kunnen
deelnemen.
Ook het komende jaar worden weer leuke en interessante activiteiten georganiseerd. Nog niet alles is helemaal
ingevuld, maar het volgende kunnen we al wel melden:

Dinsdag 14 januari – Oud-Indië
Frits van Santen geeft met film en dia’s een lezing over
Oud-Indië. Dit onderdeel stond in geprogrammeerd
voor 8 oktober jl. Door computerproblemen ging de lezing toen helaas niet door. De problemen zijn inmiddels
verholpen. Aanvang 10.30 uur.

Lezingencyclus Turkije wegens groot succes in de
herhaling!
Door de overweldigende belangstelling voor de lezingencyclus Turkije, smeltkroes van culturen was deze in het
najaar van 2013 al snel volgeboekt en moest de organisatie veel mensen teleurstellen.
Gezien de grote belangstelling voor de cyclus wordt
deze in januari 2014 herhaald. U kunt zich dus weer aanmelden!
Turkije, smeltkroes van culturen:
De lezingen worden gehouden op de donderdagen 6,
13, 20 en 27 februari en op 6 en 13 maart, telkens van
14.30 uur tot plusminus 16.45 uur.
Net als in de eerste cyclus worden de lezingen gehouden
door Tieleke Huijbers.
De thema’s die aan de orde komen zijn: de Hittieten,
Troje, de Romeinen, Constantinopel, Cappadosië en
Moskeeën & Paleizen.
Kosten: € 60,- per persoon.
Aanmelding (schriftelijk, per fax of e-mail): Tieleke

BOHEMEN WALDECK KIJKDUIN

Dinsdag 11 februari - Architectuur ministeries
Inge Camfferman geeft met dia’s een lezing over de vernieuwingen in de Haagse binnenstad.
Centraal staan de ontwikkelingen in het gebied rond
Turfmarkt en Houtmarkt en de architectuur van onder
andere de nieuwbouw van de verschillende ministeries.
Aanvang 10.30 uur.

Dinsdag 11 maart - Muziek
Het programma is nog niet helemaal rond. Maar gewerkt
wordt aan een thema met muziek. Aanvang 10.30 uur.

Dinsdag 8 april - Archeologie
Bert van der Valk geeft een lezing over archeologie van
de wijk. Aanvang 10.30 uur.
vervolg op pagina 9
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Dinsdag 10 juni – Nostalgisch Loosduinen

Dinsdag 13 mei – Op Hodenpijl en Herdershof

In samenwerking met het Loosduins Museum wordt gewerkt aan een ochtend waarin oud-Loosduinen en omgeving centraal zal staan.

We maken een uitstapje naar Op Hodenpijl en restaurant de Herdershof in Schipluiden. Op Hodenpijl is een
buitenplaats, waar in de 19e eeuw een kerk en pastorie
werden gebouwd, maar in de jaren zestig van de vorige
eeuw verloor het deze functie. De sfeer echter is nog
steeds bijzonder. De locatie bestaat uit vier gebouwen
en twee tuinen waar natuur, cultuur, kunst, gezondheid
en welzijn bij elkaar komen. In de kerk vinden verschillende activiteiten plaats.
Het restaurant de Herdershof serveert gerechten van
producten van de oogst van het seizoen uit zoveel
mogelijk de eigen tuin, kas of stal. We lunchen in de
Herdershof.

Op de hoogte blijven van activiteiten?

Verder
Voor januari is een workshop schilderen in het kader van
Door en Voor Bewoners in voorbereiding.
In de maanden februari en maart worden er weer wandelingen georganiseerd onder leiding van Tineke Blok
en echtgenoot.
In juni staat een uitstapje naar Avifauna met rondvaart
en lunch op het programma.
Exacte data voor deze activiteiten zijn momenteel nog
niet bekend.

Kijk regelmatig op de website www.walboduin.nl

Pannenbier bij Florence woonzorgcentrum Dekkersduin
Op donderdag 31 oktober is het bereiken van het hoogste punt van de nieuwbouw van woonzorgcentrum
Dekkersduin in de Campanulastraat gevierd. Met het hijsen van de Florence-vlag, een spetterend optreden
van de Haagse brassband The Legendairs en een speciaal woord van waardering voor de mensen op de bouwplaats is deze mijlpaal feestelijk omlijst.
Op de begane grond worden voorzieningen gerealiseerd voor zowel de
bewoners van het gebouw als wijkbewoners, zoals een restaurant en
een advies-/informatiepunt.
Dekkersduin zal ook thuiszorg bieden aan wijkbewoners en men kan
er terecht voor een breed scala aan
diensten en services aan huis maar
ook voor gezellige evenementen.
Naar verwachting wordt het gebouw
in september 2014 opgeleverd.

De Brassband The Legendairs op het bouwterrein Dekkersduin

Informatie
In Dekkersduin komen 24 zelfstandige huurappartementen voor mensen met een indicatie voor (thuis)zorg
en zeven groepswoningen voor cliënten met dementie
en voor cliënten met lichamelijke aandoeningen.

BOHEMEN WALDECK KIJKDUIN

Kijk voor informatie over het nieuwe Dekkersduin
op www.florence.nl/dekkersduin of bel met het
Wijkservicepunt Dekkersduin/Uitzicht, 070 – 754 55 66.
Een email kan ook wspuitzicht@florence.nl

9

NUMMER 4

-

2013

Weetjes & ideetjes
In deze rubriek treft u 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.

Plastic-inzameling

op de kinderboerderij de Kakelhof (Mozartlaan), tel.
070-323 73 63;
- Bij Jan Vlaardingerbroek is de honing aan huis af te
halen in Kijkduin. Hij is rond 17.00 uur telefonisch bereikbaar, nr. 070-397 39 99.
Alle imkers zijn aangesloten bij de Imkers Vereniging
Den Haag. De vereniging biedt ook allerlei cursussen
aan op het gebied van bijen en bijenproducten. Zie hun
website www.imkersdenhaag.nl.

De gemeente heeft meer afvalcontainers voor plastic geplaatst. Hiermee wil de gemeente stimuleren dat mensen hun afval verder scheiden. De containers zijn bedoeld voor plastic verpakkingsmaterialen zoals zakken,
tassen, bakjes, flessen, folie en deksels. Het ingezamelde
plastic wordt niet verbrand met het restafval en dat bespaart energie en scheelt in de uitstoot van schadelijke
stoffen. Het ingezamelde plastic kan worden verwerkt
tot nieuwe plastic producten als jerricans en buizen.
In onze wijk staan de afvalcontainers op de Treublaan/
Colijnplein en op de Alphons Diepenbrockhof. Via www.
denhaag.nl/afval kunt u zien waar alle plasticcontainers
in Den Haag zijn geplaatst.

Gezond ouder worden
Iedereen wil gezond ouder worden. Het project De Gezonde Buurt daagt bewoners uit om te laten zien wat zij
allemaal doen om gezond oud te worden. Het project nodigt u daarom ook uit om een gezonde activiteit, of een
gezonde maaltijd aan te bieden in de periode november
2013 t/m maart 2014. Projectleider Sabine Wensink kan
u daarbij ondersteunen. Zie voor meer informatie www.
degezondebuurt.nl of www.thuisafgehaald.nl.
Eind november start TV West met de serie Slim Oud waarin Pierre Wind het antwoord zoekt op de vraag hoe vitaal
Haagse ouderen zijn. Hij laat zien dat je veel plezier kunt
beleven aan koken, eten en bewegen, ook als je al op
leeftijd bent.

Makkelijk naar de kapper
Voor mensen die moeite hebben met lopen kan het een
hele opgave zijn om even naar de kapper te gaan. Daarom heeft kapsalon Isis aan de Alphons Diepenbrockhof
voor mensen die slecht ter been zijn een haal- en brengservice ingesteld. De service is gratis en wordt op bepaalde dagen verleend. U kunt daarvoor ongeveer een
week tevoren een afspraak maken via tel. 391 01 16.

Dierenoppas

Haagse honing

Open middagen Egelasiel en Vogelasiel
Egelasiel
Iedere 1e zaterdag van de maand tussen 14.00 en 16.00 uur
Adres: Duiningang De Savornin Lohmmanlaan/Laan van
Poot, bordjes ‘Egelopvang’ volgen
Vogelasiel De Wulp
Iedere 1e zondag van de maand tussen 13.00 en 16.00 uur
Adres: Heliotrooplaan 25.

Je verwacht het misschien niet in de grote stad, maar
zelfs in Den Haag zijn imkers actief. De honing die door
hun bijen wordt geproduceerd kunt u ook in onze wijk
kopen. Bij de volgende imkers kunt u daarvoor terecht:
- Bart Barten, Thorbeckelaan 34, tel. 06-436 232 26;
- De honing van imker Hans van Rossen is te koop o.a.

Schoolplein De Wonnebald
Actieve ouders van leerlingen van basisschool De Wonnebald aan de Mozartlaan hebben met de schoolleiding
een nieuw groen schoolplein ingericht. Gerealiseerd zijn
onder andere een zandbak, klimtoren en sportveldje.

Biedt zich aan: een dierenoppas. Jasper (17) en/of
Laurens (15) willen tijdens vakanties, weekendjes weg of
bijvoorbeeld een ziekenhuisopname tijdelijk de verzorging van huisdieren, post of tuin (tegen betaling) op zich
nemen. Voor meer informatie zie: http://Jaspers-HomeAlone.iland.nl, of tel. 323 65 20.

BOHEMEN WALDECK KIJKDUIN
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met koffie en thee.
De avonden zijn gericht op mensen met dementie, mantelzorgers, geïnteresseerde wijkbewoners en professionals, kortom iedereen met interesse voor het thema.
Afhankelijk van het thema wordt een deskundige uitgenodigd.
Bereikbaarheid Mozartduin
Tramlijn 3 uitstappen halte Mozartlaan. Mozartduin is te
bereiken via het bruggetje aan de Mozartlaan, bij sportvereniging Wings (bij de Aaltje Noorderwierstraat).

Centraal in de opzet staat het beleven van de natuur.
De kosten van € 45.000,- zijn opgebracht via onder meer
een bazaar en Fonds 1818. Het plein is ook toegankelijk
voor de buurt.
AlzheimerCafé ook in 2014
In het Ontmoetingscentrum Dementie in Loosduinen
(Mozartduin, Mozartlaan 211) wordt op elke tweede
donderdag van de maand tussen 19.00 en 21.30 uur een
Alzheimer Café gehouden. Vanaf 19.00 uur is er inloop

EN
LED VEN
R
WE
EN
LED

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

Tennissen met Walboduin - door Jan Hofker Zo'n veertig jaar geleden heeft een groepje enthousiaste leden van de toenmalige Wijkvereniging Bohemen
besloten op maandagochtend samen te gaan tennissen. Ook toen de wijkvereniging opging in een groter
geheel met (Oud-)Waldeck en Kijkduin, is deze tennisclub blijven bestaan. Aanvankelijk was het een typisch
‘huisvrouwengebeuren’, immers, de mannen dienden op
dat tijdstip te werken. Maar langzamerhand werd de samenstelling meer gemengd en, naarmate de club langer
bestond, steeg ook de gemiddelde leeftijd van de deelnemers.
Er wordt nog steeds enthousiast getennist. Puur recreatief, met een breed scala aan tenniservaring en het accent op gezelligheid. We spelen op tennispark Berg en
Dal waar twee gravelbanen ons op de maandagochtenden tussen 9 en 12 uur ter beschikking staan. Het tennisseizoen is van april ten met half oktober.
De kosten worden hoofdelijk omgeslagen en liggen
meestal in de buurt van €80,- per seizoen. Het ledental
schommelt rond 12 à 15 leden.
Als u dit leest, is ons tennisseizoen inmiddels afgesloten
met een gezellig etentje.

BOHEMEN WALDECK KIJKDUIN

Een aantal leden van de tennisclub

Nieuwe leden die naar wederzijds bevinden in de groep
passen, zijn van harte welkom!
Voor een kennismaking moet u helaas wachten tot april
2014, want in de winter wordt er niet gespeeld.

Informatie en aanmeldingen
Het secretariaat van de wijkvereniging,
telefoon 397 23 51 of Jan Hofker , telefoon 368 44 11
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Vergeten groenten
weggekweekt. Dit is onder andere gebeurd bij witlof
en spruitjes, deze groenten smaken tegenwoordig veel
minder bitter dan vroeger.

Met de term ‘vergeten groenten’ worden groenten
aangeduid die ‘vroeger’ heel normaal waren in het
Nederlandse menu maar tegenwoordig vrijwel niet
meer voorkomen en zelfs onbekend zijn bij een groot
publiek. Het aanbod van groenten in de supermarkt en
bij de groenteboer is steeds schaarser geworden. Er zijn
wel het hele jaar door sperziebonen, tomaten en bloemkool maar steeds minder groenten die van oudsher in
Nederland geteeld werden.
Er zijn soorten die we nu nog gewoon kennen maar
waarvan de oude rassen vervangen zijn door nieuwere
die een hogere opbrengst hebben. Dit is het geval bij
vrijwel al onze tegenwoordige groenten, zoals kolen,
wortels, bieten, bonen en tomaten. Van veel van deze
producten zijn de sterke smaken, zoals bitter en zuur,

Een andere soort vergeten groenten bestaat uit groenten die we bijna helemaal niet meer kennen of kunnen
kopen. Zoals pastinaak en schorseneren. Deze zijn niet
alleen uit de handel vanwege de te lage opbrengst maar
vaak ook vanwege een te uitgesproken smaak. Vaak zijn
ze ietsje bitter.
Er zijn nog enkele telers en zaadhandelaren die zich bezighouden met het in stand houden van deze groenten.
Hier of bij een natuurvoedingswinkel kun je zaad bestellen om zelf groenten te kweken.
Bron: internet

Wijkdiner in Florence Uitzicht 10 januari 2014 Thema ‘Vergeten groenten’
Vanaf 17.00 uur ontvangen wij u met een welkomstdrankje waarna een
heerlijk driegangen ‘vergeten groente’ menu wordt geserveerd.
De kosten bedragen €14,25 incl. 1 welkomstdrankje.
Reserveren s.v.p. voor woensdag 8 januari, telefoon: 070 754 54 06
of in het restaurant van Florence Uitzicht, Zonnebloemstraat 383

Een uniek plekje in de wijk Beeld in Alfons Diepenbrockhof
Twee vrouwen
samen op stap
koopjes in de tas
het is guur
ze zijn dan ook goed ingepakt
en ach, een zorgzame wijkbewoner
waakt ook over hen
breit mutsjes en sjaaltjes
tegen de kou
met steeds een andere outfit
wat geweldig
en niemand die het waagt
ze van de in brons gestolde
vrouwtjes af te nemen

Weet u ook een uniek plekje in de wijk? Laat het ons weten of stuur een foto!
Email walboduin@walboduin.nl t.a.v. de redactie van het verenigingsblad

wie is toch die geheimzinnige breister/breier?

BOHEMEN WALDECK KIJKDUIN
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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

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

Kopij voor het volgende nummer
van het verenigingsblad kan
tot 20 december 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.

• Fotoclub Retouche
Ruud Gratama
397 66 16
www.fotoclubretouche.nl
• Walboduinkoor
Thelma van den Hoonaard
368 59 06
t.v.d.h.nederland@gmail.com

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

• 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:
José Hogenkamp en Nellie Spaans
Verenigingsgebouw Walboduin
A. Diepenbrockhof 2
2551 KE Den Haag
Geopend: dinsdag en woensdag
van 9.00 tot 12.00 uur
397 23 51
walboduin@walboduin.nl

Welkom
nieuwe leden

Ellen
van der Loo

W.H.J. Hartman
Mevrouw I. Starrenburg
Mevrouw J. Ringnalda - Hels

Vormgeving:
Peter van Iperen (www.p08.nl)

fam P. v.d. Bosch
fam A.v. Hooydonk

Ledenadministratie
Nanja Kessenich
nmbe2008@casema.nl

Druk:
Pasmans Drukkerij BV, Den Haag

heer F. Zandstra

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

Oplage:
1.000 exemplaren

Mevrouw Hekking
B.M. van Vliet

BOHEMEN WALDECK KIJKDUIN

Foto omslag:
Hans van Dijk, Fotoclub Retouche
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