Tijdens mijn praatje heb ik onder andere kunnen melden dat het ons gelukt is op financieel gebied nagenoeg uit de rode cijfers te komen. Intensieve gesprekken met onder meer de huisbaas hebben in 2013 er toe
geleid dat we de toekomst nu rooskleuriger tegemoet
kunnen zien. Wel is het zaak nog altijd op de kleintjes
te letten.

van
het bestuur
Alweer een Nieuwjaar met vast weer een heleboel
goede voornemens, zoals meer bewegen, afvallen, vrijwilligerswerk gaan doen enz. Daar kan ik dit jaar een
goed voornemen aan toevoegen: een nieuw lid werven
voor onze vereniging. Op dit moment hebben we 840
leden en wat zou het geweldig zijn om in 2014 boven
de 1000 leden te komen. Doet u mee??? Lid worden is
zó eenvoudig: even naar de website, gegevens invullen
en klaar is kees. Het lidmaatschap is € 17,50 voor een
heel jaar! Daar hoeft u het vast niet voor te laten en de
vereniging kan weer een heleboel leuke dingen organiseren voor u en de mede–wijkbewoners.

Naast de verschillende groene zaken is het O&O project gestart met een inventarisatie van de staat waarin
de straatnaambordjes verkeren. Ook wordt gekeken of
de bordjes logisch geplaatst zijn. Een eerste aanzet is
gegeven door ROWM-commissielid Johan Bommelé.
Hij heeft een deel van de wijk onder de loep genomen
en de gegevens gebundeld tot een fraai documentje
met foto’s.
Op de nieuwjaarsreceptie is dit documentje overhandigd aan de “wijkmanager” Johan Molenkamp. En
nu maar hopen dat hier daadwerkelijk iets mee gaat
gebeuren. In het kader van de veelbesproken bewonersparticipatie is dit een heel goed voorbeeld.

Het nieuwe jaar startte met de nieuwjaarsreceptie van
onze vereniging in Walboduin. De bijeenkomst werd
druk bezocht. Het was een gezellige drukte waarbij
ook veel nieuwe leden aanwezig waren evenals nieuwe bewoners van onze wijk. Een welkom met een glas
bubbels gevolgd door lekkere hapjes verzorgd door de
activiteitencommissie. Een Nieuwjaar kan toch niet beter beginnen lijkt me.

Op donderdagavond 15 mei 2014 om 19.30 uur wordt
de algemene ledenvergadering van de vereniging gehouden in het verenigingsgebouw. Een mooie gelegenheid uw medeleden van de vereniging te ontmoeten en ook invloed uit te oefenen op het beleid dat het
bestuur voor ogen staat. Noteert u deze datum even?

In voorgaande jaren maakten we gebruik van de grote
zaal, maar sinds we die niet meer huren hebben we de
bijeenkomst in de kleine zaal gehouden en de hal er
bij betrokken. De aanwezigen vonden dit een prima
oplossing.

Hank Hoogwout

starend voor zich uit
onbewust van de omgeving
mijmerend
zit ze daar al jaren
en houdt de wacht
en geeft misschien troost
aan voorbijgangers
en de reiger houdt haar gezelschap
wat een mooie plekjes
hebben we toch in onze wijk
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Hofstad Lyceum stelt tolerantie centraal
Op 15 november onthulde wethouder Marnix Norder voor het Hofstad Lyceum de eerste Tolerantiezuil van
Nederland. Rector Ruud Grundeken licht toe waarom zijn school besloten heeft zo’n zuil te plaatsen en wat de
betekenis ervan is.
Tolerantiezuil
Aan het Colijnplein, voor het Hofstad Lyceum, staat sinds
kort een rode zuil, die binnenkort ’s avonds verlicht zal
zijn. Op de zuil staan twee teksten: ‘Education is the most
powerful weapon which you can use to change the world’,
een citaat van Nelson Mandela. ‘De leerlingen hebben
deze tekst zelf uitgekozen’, zegt rector Ruud Grundeken
met gepaste trots. De andere tekst luidt: ‘Tolerantie is
respect voor en acceptatie en waardering van de rijkdom
en diversiteit van de culturen van onze wereld en van de
manieren waarop de mens zijn kwaliteiten tot uitdrukking
brengt’ (Declaration of Principles on Tolerance, Unesco),
en staat op alle zuilen van het Netzwerk Toleranz, geesteskind van de Duitse kunstenaar Karl Martin Hartmann.
Netwerk
Hartmann wil met zijn kunstwerk de groeiende intolerantie een halt toeroepen en mensen laten nadenken
over wat zij zelf of met elkaar daaraan kunnen doen.
De zuilen worden bij voorkeur in de openbare ruimte
geplaatst, maar wel met een ‘eigenaar’ die het idee van
tolerantie kan uitdragen, vaak scholen. Zij hebben immers veel te maken met vorming en samenleving. Er
staan zuilen in Duitsland, Estland, de Verenigde Staten,
Italië, Israël en in de Palestijnse gebieden. En nu dus ook
in Nederland.

Tolerantiezuil van de Duitse kunstenaar Karl Martin Hartmann,
bij Hofstad Lyceum, Colijnplein

willen hen goed voorbereiden op “global citizenship”,
met alle problemen die daarbij horen’, aldus Grundeken.
‘We doen veel op het gebied van internationale contacten. Volgend jaar krijgt de school de status van Unescoschool, de eerste in Den Haag. De Tolerantiezuil sloot
daar perfect bij aan’.

Hoe is het Hofstad Lyceum betrokken bij dit project?
Grundeken: ‘Wij werken sinds tien jaar samen met een
school in Braunschweig. Daar zijn uitwisselingsprojecten
uit ontstaan. ‘Twee jaar geleden kreeg onze partnerschool een prijs als een van de beste scholen van de deelstaat Nedersaksen. De school wilde het geld van de prijs
besteden aan kunst en kwam uit bij de Tolerantiezuil.’

De zuil staat er. En nu over tot de orde van de dag?
‘Nee,’ beklemtoont Grundeken, ‘het is zeker de bedoeling dat er meer gebeurt. Wij willen meer contact met
de scholen uit het netwerk en nemen het voortouw voor
een tweejaarlijkse bijeenkomst. Verder willen we jaarlijks aandacht voor de Unesco Dag van de Tolerantie
op 16 november. Zo houden we binnenkort gesprekken
met de Gay Straight Alliance, een organisatie die door de
leerlingen is opgezet. Want een andere geaardheid moet

Unesco
‘Wij vinden het als school van groot belang dat we leerlingen opvoeden, niet alleen tot mondige burgers, maar
ook met begrip voor elkaar, en dat zij beseffen dat de wereld niet ophoudt bij Den Haag, Nederland of Europa. Wij
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niet een ver- of beoordeling inhouden. Leerlingen moeten de ruimte en veiligheid krijgen om op school zichzelf
te zijn.’
Kan de wijk een rol spelen bij tolerantie?
‘Jazeker. De zuil is bij de school neergezet omdat we de
verbinding met de school nadrukkelijk willen aangeven.
Maar de school is deel van de wijk. We hebben de direct
omwonenden ook bij het project en de plannen betrokken en uitgenodigd voor de onthulling. De zuil staat wel
op het terrein van de school, maar hij is er ook voor de
omgeving’.
Ellen van der Loo
Ruud Grundeken, rector Hofstad Lyceum

Word
lid !

minimum contributie
wijkvereniging € 17,50 per jaar
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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.
Strandhuisjes Kijkduin
Twee Haagse ondernemers gaan veertig strandhuisjes
neerzetten op het strand bij Kijkduin. De huisjes zijn
vanaf 2015 te huur. In totaal komen er twintig huisjes in
victoriaanse stijl. De andere twintig krijgen een minder
klassieke uitstraling.
De gemeente Den Haag selecteerde twee inzendingen
na een Europese aanbesteding om de strandhuisjes te
bouwen. Een van de winnaars is het echtpaar Jeroen
Struving en Patricia Heerekoop van stichting Leef met
de Zee. Zij ontwierpen een strandhuisje in een chique
bouwstijl die is te vergelijken met het Scheveningse
Kurhaus. Bij de aanbesteding scoorden zij het best op
het gebied duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit.

Bohemen-Kijkduin Wandeltocht
Jaarlijks organiseert Scoutinggroep ds. Ferguson
in samenwerking met Vogelasiel de Wulp, Muffins
Konijnenopvang, Egelopvang Kijkduin en Stichting
Midweekgroep de Bohemen-Kijkduin Wandeltochten.
De vijfde wandeltocht zou eigenlijk in september 2013
plaatsvinden, maar is verplaatst naar het voorjaar van
2014.
De Wandeltochten zijn speciaal gericht op ervaren wandelaars die in de natuur rondom Kijkduin en Bohemen
willen wandelen. Gekozen kan worden uit de 5 km wijkroute, de 10 km Bohemenroute, de 15 km Duinenroute
en de 25 km Haagse Beekroute. Een bezoek, inclusief
een eventuele rondleiding in zowel Vogelasiel de Wulp
en de Egelopvang Kijkduin, is in alle wandeltochten opgenomen. Ook zullen natuurgidsen langs de route aanwezig zijn om iets over de natuur van de omgeving te
vertellen. Het Deltaplein wordt die dag opgeluisterd met
een promotie/informatie kraampjesmarkt en met optredens van fanfarebands.
Bij het ter perse gaan van dit nummer was de exacte datum van de wandeltocht nog niet bekend. Meer informatie over datum, starttijden, aanmelden en deelnamekosten over de tocht in 2014, kunt u binnenkort vinden op
de website van Scoutinggroep ds. Ferguson.

Duinenmars
Wandelaars kunnen deze maanden hun hart ophalen.
Op 5 en 6 april zal de 63ste Duinenmars worden gelopen. U kunt lopen op zaterdag en/of zondag. De mars
gaat van start op het parkeerterrein aan de Machiel
Vrijenhoeklaan. Deelname kost € 3,50 per wandelaar
inclusief medaille/cijfer of € 2,50 per wandelaar zonder
medaille/cijfer.
Voor het goed laten verlopen van deze tocht zijn nog
vrijwilligers nodig. Bijvoorbeeld route uitzetters (het
hebben van een fiets is verplicht) en knippostmedewerkers. Geïnteresseerden hiervoor kunnen contact opnemen met het medewerkerssecretariaat, zie www.duinenmars.nl/mars-2014.

‘Padden-klaarovers’ gezocht
Vorig jaar hebben ruim 200 vrijwilligers van Dieren
bescherming Haaglanden een recordaantal van 7570
padden overgezet; in 2012 waren dat er 4300.
Tijdens de paddentrek trekken duizenden padden bij
het Haagse duingebied vanuit hun winterverblijf naar
het water om daar te paren en eieren te leggen. Om het
water te bereiken moeten ze ‘s avonds en ‘s nachts vaak
drukke wegen oversteken en de kans om daarbij doodgereden te worden is groot. De Dierenbescherming
zoekt daarom ook dit jaar weer vrijwilligers die van half
februari tot half april één of meerdere avonden per week
de padden een handje willen helpen bij het oversteken.
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Singleclub Loosduinen
Singleclub Loosduinen organiseert voor singles leuke
activiteiten. Zo worden afwisselend in ‘t Gooi (Hilversum)
en Kijkduin/Loosduinen (Den Haag) bos-, duin- en
strandwandelingen georganiseerd met lunch of drankje. Een vaste wandeling is die naar de Zandmotor bij
Kijkduin. De wandelingen duren zo’n 2 à 3 uur. Er wordt
in een matig tempo gewandeld met voldoende pauzes
onderweg. Maar er worden ook fietstochten en creatieve
workshops georganiseerd. De activiteiten zijn bedoeld
voor singles in de leeftijd van circa 39 tot 69 jaar. Voorop
staat gezelligheid. Voor verdere informatie en aanmelding: tel. 06-20215344; singleclub40plus@hotmail.com;
www.singleclubceesenmarina.nl.

Wilt u zich opgeven om mee te helpen als ‘padden-klaarover’? Mail dan uw naam, adres en telefoonnummer naar
info@haaglanden.dierenbescherming.nl.

Architectuurgids Haagse wederopbouw
Onlangs is de Architectuurgids Wederopbouw Den Haag
1940-1965 verschenen. Deze gids is geschreven door architectuurhistoricus Wijnand Galema. In de gids worden
100 gebouwen uit de periode 1940-1965 belicht.
De wederopbouw is van grote betekenis voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad geweest. Het moderne
Den Haag kreeg in de wederopbouwperiode haar gezicht. De 100 voor deze architectuurgids geselecteerde
objecten vertellen het verhaal over de modernisering
van de stad. Vele woninggebouwen, villa’s, scholen,
fabrieken, kantoorgebouwen en kerken passeren de
revue. In de gids wordt ook gewezen op kenmerkende
naoorlogse details, interieurs, materiaalgebruik en monumentale kunst.
Architectuurgids Wederopbouw Den Haag 1940-1965,
een uitgave van de gemeente Den Haag in samenwerking met Uitgeverij De Nieuwe Haagsche, kost € 22,95
(ISBN 978-94-91168-58-1).

Hulp voor Mantelzorgers
Het zorgen voor een zieke is een zware taak. Als het
te veel dreigt te worden komen medewerkers van de
Taskforce Mantelzorg op huisbezoek voor ondersteuning. Zo kunnen zorgtaken soms tijdelijk overgenomen
worden of hulpmiddelen worden ingezet om de zorg te
verlichten. Bent u mantelzorger en wilt u eens praten
dan kunt u een afspraak maken met PEP Den Haag, tel.
070-3024444.
Op de Haagse Respijtwijzer staan alle vormen van respijtzorg voor als u als mantelzorger eens even bij wilt
tanken. U kunt een aanvraag doen voor praktische hulp
aan huis door professionals of vrijwilligers, dag- en
nachtopvang, een logeeradres etc. Zie voor meer informatie: www.respijtwijzerdenhaag.nl.
De post in 2014
Vanaf 1 januari 2014 verandert er het een en ander bij
Post.nl. Zo wijzigen de tarieven van de postzegels. Zo
gaat een postzegel voor een brief van 20 gram voor een
Nederlands adres € 0,64 kosten en voor een buitenlands
adres € 1,05.
En of u nu een brief naar een land binnen óf buiten
Europa verstuurt, vanaf 1 januari 2014 wordt één tarief
gehanteerd. Voortaan hoeft u dus niet meer te kijken in
welke zone een land valt. Het tarief is alleen nog afhankelijk van het gewicht.
Vanaf 6 januari 2014 wordt de post niet meer op maandag bezorgd worden. Wèl op maandag worden pakketten, rouwpost en spoedeisende medische post bezorgd.
Alle info is te vinden op www.postnl.nl.

Onbeperkt Haags voor jongeren
Onbeperkt Haags is een online platform waarop jonge
mensen met een beperking elkaar via sociale media kunnen ontmoeten en hun ervaringen kunnen delen. Doel
is jongeren te informeren, te inspireren en ze te stimuleren ondanks hun ziekte of beperking toch mee te doen
aan het Haagse sociale leven. Daartoe geeft de website
relevante informatie, jongeren kunnen er hun ervaringen delen en ze kunnen aangeven wat er leeft onder de
Haagse jongeren met een fysieke beperking. Meer informatie kunt u lezen op www.voorall.nl/onbeperkthaags.
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Programma 2014

van de activiteitencommissie

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

Dinsdag 13 mei – Op Hodenpijl en Herdershof
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.

Dinsdag 18 februari 2014 en dinsdag 18 maart Toveren met water en een watje
Resy Keus de Korte geeft twee gratis schilderworkshops
Schilderen met een watje.
Voordat u zelf aan de slag gaat, wordt kort ingegaan op
het impressionisme.
Voor het materiaal - aquarelverf, penselen en een watje
- wordt gezorgd.
Aanmelding - bij voorkeur per email - bij Resy Keus de
Korte: qpartner@ziggo.nl of via een link op de website
www.fransekunstenzo.nl. Als u niet over een computer
beschikt, kunt u telefonisch contact opnemen via: 0703212999 (per workshop is er een limiet van 15 deelnemers).
Tijd: tussen 14.00 uur en ca. 16.30 uur.
Zie voor verdere informatie het artikel over de workshops.

Dinsdag 10 juni – Nostalgisch Loosduinen
In samenwerking met het Loosduins Museum wordt gewerkt aan een ochtend waarin oud-Loosduinen en omgeving centraal zal staan.

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.
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Verder
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.
Om op de hoogte te blijven van de actualiteit raden wij u
aan geregeld de website www.walboduin.nl te raadplegen.

Lezing Skyline van Den Haag
Op 11 februari wordt in gebouw Walboduin een lezing gegeven over de historie en ontwikkeling van
het Wijnhavenkwartier in de Haagse binnenstad.
Mensen die aan de ochtend deelnemen kunnen
ook zelf hun verhaal doen. Want misschien heeft
u er gewerkt of anderszins herinneringen aan dit
stukje Den Haag.
Het Wijnhavenkwartier in de Haagse binnenstad
kent een rijke geschiedenis. Kenmerkend voor
het gebied is dat het nog steeds in ontwikkeling is
en Den Haag met zijn markante gebouwen een nieuwe
Skyline geeft.

Dinsdag 11 februari 2014, aanvang 10.30 u, Walboduin
gebouw Alphons Diepenbrockhof 2.

Oproep: Door en Voor Bewoners!
seren van een kledingbeurs of een knutselmiddag voor
kinderen of volwassenen, een boekbespreking. Het zijn
zo maar wat ideeën. U weet er waarschijnlijk zelf nog
veel meer. We doen een beroep op uw creativiteit en betrokkenheid bij de wijk.
U kunt zich aanmelden bij het secretariaat (aanwezig
op dinsdag- woensdagmorgen): per e-mail walboduin@
walboduin.nl of telefonisch 070-3972351. Meld bij uw
aanmelding: uw naam, telefoonnummer en een korte
omschrijving van uw onderwerp. We zien uw reactie tegemoet!

Steeds meer bewoners van onze wijken Bohemen,
Waldeck en Kijkduin reageren op de oproep van de wijkvereniging Walboduin om iets voor medebewoners te
organiseren. Maar het programma zit nog lang niet vol.
Dus, als u een hobby heeft of kennis van een bepaald onderwerp die u met andere wijkbewoners wilt delen laat
het ons weten! Of misschien wilt u een boekbespreking
of een workshop leiden of een lezing over een specifiek
onderwerp houden. Om u op weg te helpen hier een
paar ideeën: het wegwijs maken van mensen in computerland, het digitaliseren van foto’s en films, het organi-

Westduinpark, reacties gevraagd
Wijkbewoner Linda Thorarinsdottir volgt sinds een jaar
de cursus natuurgids bij het IVN (Instituut voor Natuur,
Educatie en Duurzaamheid). Om het gidsendiploma
te behalen is haar ‘werkterrein’ het Westduinpark. Het
Westduinpark heeft de laatste tijd grote veranderingen
ondergaan en zij vraagt wijkbewoners naar hun mening
hierover. De reacties wil ze gebruiken voor haar eindpre-
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sentatie komende zomer als ze haar cursus afrondt.
Linda Thorarinsdottir: ‘Is het gebied nu spannender,
leuker, mooier of vindt u het vreselijk wat er mee is gebeurd?’
U kunt uw reacties sturen naar: Linda Thorarinsdottir,
Mozartlaan 145, telefoon 070-3912456.
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Toveren met water en een watje
Steeds meer bewoners van onze wijken Bohemen,
Waldeck en Kijkduin reageren op de oproep om
onder het motto Voor en Door Bewoners een activiteit te organiseren. De onderstaande schilderworkshop Toveren met water en een watje is daar
een voorbeeld van.
Sinds een aantal jaren geeft wijkbewoner kunstenares Resy Keus- de Korte ‘s zomers schilderlessen en verzorgt etentjes in Frankrijk. Zij heeft
aangeboden om in februari voor de bewoners
van Bohemen, Waldeck en Kijkduin twee gratis
schilderworkshops te geven. Aantal deelnemers is
maximaal 15.
In de workshop wordt eerst kort ingegaan op het
ontstaan van het impressionisme en vervolgens
gaat u zelf aan de slag om uw eigen impressie te
maken, met behulp van onder meer aquarelverf,
penselen en een watje.
Bent u nieuwsgierig geworden naar dat ‘watje’?
Kom en u kunt kennis maken met de techniek en
met elkaar. Na een gezellige en inspirerende mid-
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dag zal iedereen naar huis gaan met een eigen
kunstwerk dat u na inlijsting thuis kunt ophangen
of cadeau geven. En wie
weet, heeft u
na het volgen
van de schilderlessen een
nieuwe hobby ontdekt!
De workshops worden gegeven op:
1e workshop: dinsdag 18 februari 2014
van 14.00 uur tot ca. 16.30 uur
2e workshop: dinsdag 18 maart 2014
van 14.00 uur tot ca. 16.30 uur
Beide workshops vinden plaats in Verenigings
gebouw Walboduin, Alphons Diepenbrockhof 2.
Aanmelding:
bij Resy Keus-de Korte qpartner@ziggo.nl of via
een link op de website www.fransekunstenzo.nl of
telefonisch 070-3212999.
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Lekker zingen bij het Walboduinkoor
Wie op maandagochtend in de buurt van het Verenigingsgebouw loopt, kan een groot aantal dames naar binnen zien gaan. Onopvallende, rustige dames – niets bijzonders aan te zien. Totdat ze hun mond opendoen en
gaan zingen. Dan veranderen deze dames in een helder zingend, groot dameskoor, dat allerhande meerstemmige liederen instudeert.

Het Walboduinkoor bij de Kerstviering in het Zorghuis Dr. W. Drees. In het midden dirigente Mieke van der Brugge, links achter pianist
Peter Krassenburg. Foto: Tine Donleben.

Het koor bestaat uit bijna veertig vrouwen, de meesten met wat meer levens- en zangervaring. Een aantal
koorleden doet al jaren mee en kent elkaar goed. Maar
ook nieuwkomers worden snel opgenomen in de groep,
zoals ik zelf heb ondervonden. Dat betekent dat er niet
alleen gezongen wordt, maar ook dat het erg gezellig is.
(Soms te gezellig, tot wanhoop van dirigente Mieke van
der Brugge.) Sfeer en plezier in het zingen staan voorop
bij het koor, maar er wordt wel heel serieus gerepeteerd.
Dat moet ook wel, want het koor treedt regelmatig op.
Dat gebeurt meestal in verzorgings- of verpleegtehuizen.
Zo was het koor vlak voor de Kerst te gast in het Zorg
huis Dr. W. Drees aan de Morsestraat, waar het de
Kerstviering met gezang ondersteunde. Daartoe waren
een aantal bekende en minder bekende Kerstliederen
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uit verschillende landen ingestudeerd. Zo stond er een
Italiaans, een Spaans, een Russisch en een Frans lied op
het programma, naast de traditionele Engelse Carols en
Nederlandse liederen.
Ook buiten de Kersttijd zingt het koor stukken uit allerlei
landen en tijden, met allerlei stijlen, van Middeleeuws
Latijn tot hedendaagse popballads en het Nederlandse
kleinkunstlied. Dat zorgt voor een afwisselend repertoire, waarin iedereen zich kan vinden.
Wie eens wil zien of dit koor ook iets voor haar is, kan
een keer een repetitie bijwonen. U kunt zich daarvoor
aanmelden bij Thelma van den Hoonaard, tel. 368 59 06
of per mail t.v.d.h.nederland@gmail.com. Koorervaring
is niet nodig, plezier in het zingen wel.
Ellen van der Loo
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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 24
maart 2014 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
Ledenadministratie
Nanja Kessenich
nmbe2008@casema.nl

Welkom
nieuwe leden

Ellen
van der Loo

familie H. Appeldooren

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

mevrouw M. Maat

Druk:
Pasmans Drukkerij BV, Den Haag

heer H. Vogelzang
mevrouw W.R. Hartzheim

Oplage:
1.000 exemplaren

Voor meer informatie over
Wijkvereniging/Wijkberaad zie:
www.walboduin.nl
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Foto omslag:
Inge Camfferman
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