van
het bestuur
Het winkelcentrum Waldeck beleeft in mei het 50-jarig
bestaan. De winkeliersvereniging en de wijkvereniging
met ondersteuning van het stadsdeelkantoor gaan een
week lang feestvieren.
Houd de persberichten in de gaten! Elders in het blad
wordt aandacht besteed aan dit jubileum.

De dames van de redactie van het verenigingsblad zitten niet stil. Een poosje geleden hebben ze te kennen
gegeven dat ze de afgelopen maanden voldoende inzicht hebben gekregen in het maken van het blad om
het aan te kunnen om vier extra bladzijden te vullen.
Vandaar dat u vanaf nu een dikker blad ontvangt. Het
bestuur is blij met deze ontwikkeling. Als u dit blad het
lezen waard vindt, geef het door aan iemand die nog
geen lid is. Wellicht wordt deze ontvanger dan ook lid
van onze bloeiende vereniging.

De redactie en het bestuur zijn reuze benieuwd naar
uw mening over dit blad. Uw reacties zijn meer dan
welkom.
Kortom, onze leden kunnen ook hun mening laten horen over de inhoud.
Ook op bestuurlijk niveau vragen wij u om met ons
mee te denken over de toekomst. Het goede moment
daarvoor is de Algemene Ledenvergadering in mei a.s.
Graag nodigen wij u uit om dan met ons van gedachten
te wisselen. Een uitnodiging hiertoe vindt u in dit blad.

Een nieuwe lente brengt ook een aantal actieve leden
weer op de been om onder leiding van het gemeentelijk groenbedrijf het Piet Vinkplantsoen te fatsoeneren.
Loopt u even langs wanneer de dames bezig zijn, maak
een praatje en trek tegelijkertijd een plukje ongewenst
groen uit het plantsoen. We zoeken voor dit werk nog
een paar heren die het iets zwaardere werk kunnen
overnemen. Dus mannen, meldt u zich bij één van de
dames, altijd gezellig toch?

Hank Hoogwout

Praat mee over de vereniging
De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de wijkvereniging Bohemen-Waldeck-Kijkduin wordt dit jaar op
15 mei gehouden. Wilt u horen wat er het afgelopen jaar
aan de orde was? Wilt u geïnformeerd worden over de
plannen voor het komende jaar? Of heeft u ideeën om
de vereniging nog aantrekkelijker te maken? Kom dan
naar de ALV en praat mee.
De agenda voor deze vergadering treft u elders in dit
blad aan, de overige stukken kunt u afhalen of opvragen
bij het secretariaat van de vereniging (A. Diepenbrockhof
2, dinsdag tot donderdag van 9.00 tot 12.00 uur, info@
walboduin.nl).

BOHEMEN WALDECK KIJKDUIN
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Uitnodiging algemene ledenvergadering 2014
Datum:

donderdag 15 mei 2014

Aanvang:

19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.15 uur

Plaats:

Verenigingsgebouw Walboduin, Alphons Diepenbrockhof 2 (achterkant C1000)

AGENDA
1.

Opening

2.

Mededelingen

3.

Goedkeuring en vaststelling notulen ALV 10 mei 2013

4.

Ingekomen stukken

5.

Goedkeuring en vaststelling Jaarverslag 2013 *

6.

Financiën - financieel verslag 2013 *

7.

Bevindingen kascommissie

8.

Décharge bestuur en penningmeester

9.

Benoeming kascommissie

10. Bestuursverkiezing **
11. Begroting 2014 en vaststelling contributie
12. Huishoudelijk Reglement *
13. Rondvraag
14. Sluiting (ca. 21.00 uur)
* Het jaarverslag, het financieel verslag en de wijzigingen in het huishoudelijk reglement kunnen per
email worden opgevraagd bij het secretariaat: info@walboduin.nl of daar worden afgehaald.
** Toelichting bestuursverkiezing: Het door u gekozen bestuur ziet er vanaf 10 mei 2013 als volgt uit:
J.H.M. Hoogwout, voorzitter
J.H.A. van den Muijsenberg, vice-voorzitter
W. Stoffer, penningmeester
J. Hofker, secretaris
I. Lamberts-Sparwer, lid
Volgens het rooster treden af: de heer J. Hofker (secretaris) en mevrouw I. Lamberts-Sparwer (lid).
Beiden 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 ten minste drie
maal vierentwintig uur voor aanvang van de vergadering in het bezit te zijn van het bestuur.
De voordracht moet zijn getekend door ten minste tien leden en door de voorgestelde kandidaat.
Na de vergadering is er onder het genot van een hapje en een drankje gelegenheid informeel met
elkaar en met het bestuur van gedachten te wisselen.

BOHEMEN WALDECK KIJKDUIN
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Feest in Winkelhof Waldeck
Dit jaar bestaat het winkelcentrum aan het Alphons Diepenbrockhof
50 jaar. En dat moet natuurlijk gevierd worden. Het programma is nog
niet helemaal rond, maar er wordt hard aan gewerkt. Hieronder alvast
het voorlopige programma:
Zaterdag 3 mei tussen 10.00 en 17.00 uur
• Opening
• Oud-Hollandse Spelen
• Hollandse klederdrachten
• Optreden volksdansgroep
• Goodie bags, ballonnen en banieren
• Muziek verzorgd door de Promotoeters

Zaterdag 17 mei tussen 10.00 en 17.00 uur
•	Braderie en diverse activiteiten voor kinderen
• Muziek verzorgd door coverband The Scarletts
Zaterdag 24 mei tussen 11.00 en 16.00 uur
•	Westerndag met diverse activiteiten voor kinderen en
westernmuziek.
• Muziekoptredens

Zaterdag 10 mei tussen 10.00 en 17.00 uur
•	Kunst & Kitsch-markt, waar u uw eigen kunst en kitsch
kunt laten taxeren
• Presentaties van Loosduinse kunstenaars
• Wijnproeverij
• Muziek verzorgd door coverband The Scarletts

Zaterdag 31 mei tussen 10.00 en 16.00 uur
• Loterij met diverse prijzen
•	Muziek verzorgd door de Haagse Federatie van
Muziekgezelschappen

Vrijwilligers voor Paddentrek
230 paddenrapers van de Dierenbescherming Haag
landen hebben zich aangemeld om tussen eind februari
en eind april een handje te helpen bij de paddentrek. In
gele hesjes gestoken helpen de paddenrapers de padden bij hun vaak gevaarlijke oversteek naar het water.
In een grote stad als Den Haag is de paddentrek een gevaarlijke onderneming. De paddenroutes liggen vaak bij
verkeerswegen of woonwijken, en vooral auto’s vormen
een groot risico. En, de padden gaan ook nog eens in het
donker op stap, waardoor ze niet goed te zien zijn.
In onze wijk zijn paddenroutes bij de Dotterbloemlaan,
Laan van Poot, Machiel Vrijenhoeklaan en het
Wijndaelerduin. Hoewel de paddentrek zo goed als voorbij is als dit blad uitkomt, toch het verzoek aan automo-

bilisten, andere
weggebruikers en
joggers, een beetje uit te kijken,
zodat de padden
levend en wel hun
bestemming kunnen bereiken.
En misschien wilt
u volgend jaar ook
een handje helpen?
U kunt zich aanmelden bij Dierenbescherming Den
Haag, www.haaglanden.dierenbescherming.nl

(Zorg)huurappartementen in Dekkersduin
De inschrijfprocedure voor de huurappartementen in het
nieuwe woonzorgcentrum Dekkersduin van Florence in
de Campanulastraat is gestart. De appartementen zijn
bedoeld voor mensen die zelfstandig wonen maar wel

BOHEMEN WALDECK KIJKDUIN

een zorgbehoefte hebben en een indicatie voor (thuis)
zorg van het CIZ.
Belangstelling? Kijk op www.florence.nl/dekkersduin of
bel 070 - 754 54 09.
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Beachclub Titus op Kijkduin, een begrip in de wijk

Het is maart en de strandtenten op Kijkduin staan er weer. Wat boffen wij dat we zo vlak bij de kust wonen en
kunnen genieten van strand, zee en duinen en natuurlijk van de ons zo vertrouwde strandtenten. Voor dit nummer van het verenigingsblad heb ik, onder het genot van een glas muntthee met appeltaart, op het terras van
Beachclub Titus gesproken met Sebastiaan Riemen, de bedrijfsleider.
Trouwen op het strand
Titus is een officiële trouwlocatie en menig koppel heeft
elkaar hier trouw beloofd en vervolgens een geweldig
huwelijksfeest gevierd. Ook voor bedrijfsuitjes, strandevenementen en andere festiviteiten is de beachclub
tegenwoordig een geliefde locatie.
Titus is ook voor mensen met een rolstoel, rollator of
kinderwagen goed te bereiken over het verharde pad,
dat doorloopt tot het terras. De beachclub is vanaf het
Atlantic Hotel het derde paviljoen aan de rechterkant.

Titus is ruim 25 jaar geleden gestart door twee dames
en was aanvankelijk een eenvoudige houten strandtent,
waar vooral strandgangers kwamen voor patat, broodjes,
frisdrank en dergelijke. Nu, in 2014, is Titus een prachtig
strandpaviljoen, dat meer en meer is uitgegroeid tot een
volwaardig restaurant met ruime terrassen. En bij Titus
groeiden ook de verschillende generaties op. Sebastiaan
kwam er zelf met zijn ouders al van kleins af aan en hij
vindt het leuk om te zien dat veel mensen uit de buurt
die er vroeger ook al kwamen, nu met hun kinderen en/
of kleinkinderen komen.

Het is druk en Sebastiaan heeft weer andere zaken waar
hij zich over moet ontfermen. Maar ik blijf nog even zitten want het is goed toeven in de zon op het Titus terras.

Duurzaam
Natuurlijk kun je nog terecht voor een versnapering
als je op het strand ligt of een strandwandeling hebt
gemaakt, maar Titus heeft tegenwoordig veel meer te
bieden. Niet zonder trots vertelt Sebastiaan dat in de
keuken van Titus de nadruk ligt op duurzaam. Er wordt
biologisch en met verse ingrediënten gekookt en op het
menu staan gerechten die, natuurlijk, veelal ‘zee gerelateerd’ zijn.

BOHEMEN WALDECK KIJKDUIN

Irma Hoogelander

Kijk voor meer informatie over Titus op
www.beachclubtitus.nl.
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De huisverpleegkundige van Florence
Kent u mensen in uw omgeving die zich zorgen maken over hun gezondheid, financiële situatie of veiligheid in
en rondom het huis? Neem dan contact op met de huisverpleegkundigen van Florence. Zij helpen met alles waar
mensen zelf even niet uitkomen. Voorkomen is beter dan genezen! Dat geldt voor alles waar mensen letterlijk
ziek van kunnen worden als er niets aan wordt gedaan.
De huisverpleegkundige is een speciaal opgeleide verpleegkundige die helpt in situaties die een prettig leven
in de weg staan. Bijvoorbeeld bij het omgaan met een
chronische ziekte, een gevoel van onveiligheid of eenzaamheid.
Als de cliënt dat wenst komt de huisverpleegkundige op
huisbezoek. Samen met de cliënt wordt bekeken wat er
goed gaat en waar hulp bij nodig is.
Die hulp kan bijvoorbeeld gericht zijn op het in orde
brengen van de administratie of met het omgaan van
een chronische aandoening.
Ook ondersteunt de huisverpleegkundige het contact
met de mantelzorgers, vrijwilligers en of professionele
hulpverleners.

Huisverpleegkundigen Heleen Uljee en Mick Bijkerk.

ouderen) geeft mevrouw aan dat zij zich erg kwetsbaar
en eenzaam voelt. Daarnaast kan zij door haar slechte
ogen de administratie niet meer doen. En zij maakt
zich zorgen over het doen van de boodschappen. Nu
krijgt zij nog één keer per week hulp daarbij vanuit het
Buddyproject, maar dat loopt binnenkort af.’
‘Samen met mevrouw kijk ik wat zij als mogelijke oplossingen voor haar problemen ziet en ik geef haar gericht
advies over mogelijke voorzieningen. Zo komen we uit
op het aansluiten van personenalarmering en het aanvragen van een rollator, om de angst en de kans om te
vallen te verkleinen. Verder bied ik aan contact te leggen
met de welzijnsorganisatie bij haar in de buurt die hulp
bij administratie biedt. Die organiseren tevens allerlei
activiteiten waaraan mevrouw kan deelnemen. Wellicht
voelt zij zich dan minder eenzaam. Een lidmaatschap
van het servicepakket van Florence zorgt dat mevrouw
voortaan haar boodschappen thuis krijgt.’

Samenwerking
De huisverpleegkundige werkt nauw samen met andere
hulpverleners zoals huisartsen, de thuiszorg en welzijnswerkers. Op een groot aantal terreinen draagt de verpleegkundige oplossingen aan, eerst in de omgeving
van de cliënt en dan pas op het gebied van zorg. Dit kan
op het gebied van gezondheid de huisarts zijn, maar het
kan ook een adviseur zijn op andere werkterreinen.
Uit de praktijk van huisverpleegkundige Heleen Uljee
‘Op verzoek van een huisarts heb ik één van zijn patiënten benaderd voor een huisbezoek. De dokter heeft haar
al een tijd niet meer op het spreekuur gezien en vraagt
zich af of het goed gaat met mevrouw.’
‘Tijdens het eerste huisbezoek aan de 90-jarige mevrouw B. lijkt er op het eerste gezicht niets aan de hand,
mevrouw ziet er verzorgd uit en het huis is aan kant. Zij
gaat nog twee keer per week bridgen en kookt nog zelfstandig. Ook op het gebied van haar gezondheid gaat
het (weer) goed, aldus mevrouw. Alhoewel … zij vertelt
dat het lopen de laatste tijd minder goed gaat vanwege
slijtageklachten, de angst om te vallen is daardoor wel
toegenomen. Na enig doorvragen (met gebruikmaking
van een speciaal ontwikkeld meetinstrument gericht op

BOHEMEN WALDECK KIJKDUIN

‘Drie maanden later kom ik weer op huisbezoek bij mevrouw B. Aan de rollator moet mevrouw nog een beetje
wennen, het mandje is trouwens wel handig! Gelukkig
heeft mevrouw het alarm nog niet hoeven gebruiken,
maar het geeft wel een veilig gevoel.’
‘Over de boodschappen maakt mevrouw zich geen zorgen meer, deze worden elke week netjes bezorgd. De af-
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Heleen Uljee
Telefoon: 06 – 39850516
Email: heleen.uljee@florence.nl

spraak met de welzijnsorganisatie is gemaakt, zo kan de
administratie ook weer bijgewerkt worden.’
‘Mevrouw heeft zich inmiddels zelf aangemeld bij de
Zonnebloem en gaat binnenkort een dagje op stap!’

Mick Bijkerk
Telefoon: 06-39850670
Email: mick.bijkerk@florence.nl

Informatie
Wilt u meer weten over wat de huisverpleegkundige
voor u kan betekenen? Neem gerust contact op met een
van de huisverpleegkundigen in de wijk:

Gulden Klinker voor vrijwilligers Wapendal

Op woensdag 5 maart werd voor de twintigste keer de
Gulden Klinker toegekend. Deze klinker wordt door de
gemeente uitgereikt aan mensen die samen iets doen
om hun omgeving schoner, veiliger of prettiger te maken. Dit keer ging de prijs naar de vrijwilligersgroep die
de omgeving van Wapendal schoon houdt. Wapendal is
het natuurgebied dat omsloten wordt door de Daal en
Bergselaan, de Ridderspoorweg, de Ereprijslaan en de
Pioenweg.
Wethouder Boudewijn Revis van Financiën en
Stadsbeheer prees de vrijwilligersgroep om zijn toewijding door elke zaterdag, door weer en wind, gezamen-

BOHEMEN WALDECK KIJKDUIN

lijk het gebied rond Wapendal op orde te houden. ‘De
gemeente waardeert het zeer dat bewoners zelf de handen uit de mouwen steken om hun omgeving leefbaar te
houden. Zeker als het om een uniek stukje natuur midden in de stad gaat.’
De groep kreeg een mooie oorkonde en een geldbedrag
van € 1000, te besteden aan ‘een buurtgerichte investering in een schone en veilige omgeving waar iedereen in
de omgeving plezier van heeft’. Daarna werd de Gulden
Klinker door vrijwilligers en wethouder geplaatst in de
bestrating. U kunt de klinker bewonderen op de hoek
van de Daal en Bergselaan en de Ridderspoorweg.
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Programma 2014

van de activiteitencommissie

De Activiteitencommissie organiseert, onder de enthousiaste leiding van Nellie Spaans, het hele jaar door verschillende activiteiten en uitstapjes. De eerste activiteiten voor 2014 hebben al weer succesvol plaatsgevonden en ook voor de komende maanden staat het een en ander op het programma.
Elke tweede dinsdag van de maand is er een thema-ochtend: aanvang 10.30 u, zaal open 10.00 u; toegangsprijs
leden € 2,50 en niet-leden € 4,-; inclusief koffie en thee.
Tenzij anders vermeld vinden de activiteiten plaats in het
Walboduin-gebouw, Alphons Diepenbrockhof 2 (ingang
naast de achterzijde van C1000).
Naast de thema-ochtenden worden andere leuke en interessante activiteiten en uitstapjes georganiseerd. Let
bij de uitstapjes op de data en de deadlines voor inschrijving en betaling.

Met historische en recente foto’s – van Zwarte Madonna
tot het gebouw De Kroon - werd ingegaan op de geschiedenis en de ontwikkelingen en werden de karakteristieke gebouwen van de nieuwe skyline onder de loep
genomen. Over de plannen voor het nieuwe Spuiforum
ontstond een levendige discussie.

Een terugblik
Frits van Santen vertelde op 14 januari boeiend over OudIndië. Hij werd geboren in het toenmalige Nederlands
Oost Indië, heeft het Jappenkamp overleefd en heeft in
later jaren veel reizen gemaakt en oude plekjes bezocht.
Via getoonde beelden werden herinneringen opgehaald
en deelde hij zijn ervaringen en indrukken met geïnteresseerde wijkgenoten. Centraal stond de film over het
Stoomtijdperk in Indonesië.

Twee onderwerpen stonden op dinsdagmorgen
11 maart centraal: een muziekoptreden door Something
Else en een reis door West-Afrika.
Gestart werd met een recital door Tiny Boekhout (piano) en Els de Graaff (viool), optredend onder de naam
Something Else. Gespeeld werden stukken van Edward
Elgar, Maria Theresia von Paradis, Antonín Dvořák en het
bekende Allegro molto uit de Sonatine 1 voor piano en
viool van Franz Schubert. Het optreden werd afgesloten
met het Salut d’ Amour van Edward Elgar.

Op 11 februari gaf Inge Camfferman een toelichting op
de nieuwe skyline van Den Haag. Vanaf de jaren vijftig
van de vorige eeuw werden veel plannen gemaakt voor
het Spui- en Wijnhavenkwartier. Pas de laatste jaren zijn
de ontwikkelingen in een stroomversnelling gekomen en
hebben gezorgd voor een nieuwe skyline van Den Haag.

BOHEMEN WALDECK KIJKDUIN
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Komende activiteiten

Daarna werden de aanwezigen meegenomen voor een
reis door West-Afrika. Inge Camfferman reisde in december 2013/januari 2014 door Ghana, Togo en Benin. Via
door haar gemaakte en op groot beeld geprojecteerde
foto’s werd een beeld gegeven van de historie en het
huidige leven in deze landen. Ingegaan werd op het
voormalige koninkrijk Dahomey, de slavenhandel, de
koloniale periode, de onafhankelijkheid en het leven
van alledag nu. Bijzonder waren de beelden en de achtergronden van de voodoo-cultuur, met dansen en fetisj,
waarin de voorouderverering een belangrijke plaats inneemt, en centraal onderdeel is van het dagelijkse leven.

IVN-wandelingen
Op zondag 27 april organiseert het IVN een wandeling door Ockenburgh, het Hyacintenbos en de Van
Leydenhof. Gestart wordt om 10.00 uur bij het bruggetje
bij de oprijlaan van Ockenburgh.
De wandeling onder leiding van natuurgids Tineke Blok,
lid van de Activiteitencommissie Walboduin, is gratis.
Aanmelden is niet nodig, dus u kunt gewoon aansluiten.
De wandeling duurt 1½ tot 2 uur.
Ook in de volgende maanden worden wandelingen in
de omgeving van onze wijk georganiseerd. Zie daartoe:
http://www.ivndenhaag.nl/stappen.html.
Dinsdag 13 mei - Op Hodenpijl en De Herdershof in
Schipluiden

Op 18 februari en 18 maart werd getoverd met water
en watjes. Kunstenares Resy Keus-de Korte gaf op deze
dinsdagmiddagen een workshop schilderen waarbij op
een originele manier gewerkt werd met verf, water en
watjes. Na een uitgebreide instructie kon men zelf aan
de slag. Met groot enthousiasme werden de penselen in
de verf gedoopt, probeerde men de werking van watjes en water uit, en ontstonden er mooie zelfgemaakte
kunstwerkjes.

We maken met de bus 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.
We lunchen in De Herdershof. Het restaurant De
Herdershof serveert gerechten van producten van de
oogst van het seizoen, zoveel mogelijk uit de eigen tuin,
kas of stal.
Vertrek vanaf gebouw Walboduin om 10.30 u, terugkomst ca. 15.30 uur.

→
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om ongeveer 10.30 uur en zijn om circa 16.30 uur weer
terug.
Kosten voor leden € 30,- en voor niet leden € 35 ,-.
Inclusief vervoer, rondleiding, vogeldemonstratie, rondvaart en high tea.
Betaling op NL 92 INGB 0000 6277 00 t.n.v. wijkvereniging Bohemen-Waldeck-Kijkduin.
Sluitingsdatum inschrijving en betaling: 1 juni 2014.

Kosten voor leden € 20,- en voor niet leden € 25,Betaling op NL 92 INGB 0000 6277 00 t.n.v. wijkvereniging Bohemen-Waldeck-Kijkduin.
Sluitingsdatum inschrijving en betaling 25 april 2014.
Vrijdag 23 mei - BeauTea Secrets
Ivonne Kwakkenbos: Laat je inspireren door anders
te kijken naar jouw wereld en breng meer welzijn in je
leven! Door anders te kijken naar het dagelijks leven
creëren we meer bewustzijn en toegevoegde waarde
aan datgene wat we al weten. Leer hoe je kruiden en oliën kunt gebruiken op een nieuwe manier. Maak kennis
met (edel)stenen en hoe je die kunt inzetten voor jezelf.
Gun jezelf een inspirerende en gezellige middag!
Met haar workshops wil Ivonne Kwakkenbos anderen
haar kijk op het leven en kennis doorgeven, en dat alles
gecombineerd met een gezellige high tea.
De workshop wordt gehouden in gebouw Walboduin
van 13.00 tot 16.00 uur.
Kosten: € 10,-. Dit is een speciale prijs voor bewoners van
Bohemen-Waldeck-Kijkduin (normale prijs is € 20,-). U
kunt zich voor deze workshop opgeven bij het secretariaat van Walboduin.

Zaterdag 12 juli - Repair Café
Wat kapot is kun je natuurlijk weggooien en ervoor in de
plaats iets nieuws kopen. Maar je kunt het ook proberen
te repareren: beter voor uw
portemonnee en het milieu.
Tijdens het Repair Café kan
men gebruik maken van allerlei gereedschap en materiaal
waarmee u uw meegenomen
kapotte apparaat e.d. weer
aan de praat kunt krijgen. En lukt dat niet, dan kan er
hulp ingeroepen worden van een van de aanwezige deskundige vrijwilligers. Wat mag u meenemen? Elektrische
apparaten, computers, fietsen, kleding, kleine meubels,
serviesgoed, speelgoed en andere spullen.
Het Repair Café is gratis toegankelijk, maar een vrijwillige bijdrage wordt natuurlijk zeer op prijs gesteld. Zeker
als uw broodrooster, computer of wat dan ook het weer
doet.
Het Repair Café is in het gebouw Walboduin aanwezig
tussen 11.00 en 13.00 uur.

Dinsdag 10 juni – Nostalgisch Loosduinen
In samenwerking met het Loosduins Museum wordt gewerkt aan een ochtend waarin oud-Loosduinen en omgeving centraal zal staan. Het programma is bij het ter
perse gaan van dit blad nog niet helemaal rond, maar
het belooft een interessante ochtend te worden. Zet het
dus alvast in uw agenda.

In voorbereiding
Voor de volgende dinsdagmorgenactiviteiten is het programma nog in voorbereiding:
9 september - Een bezoek aan het Vredespaleis
14 oktober - Thema Veiligheid
11 november - Thema WMO (Wet Maatschappelijke
Ondersteuning)
9 december - Thema Kerstkaarten etc.

Donderdag 19 juni - Avifauna, Alphen aan den Rijn
Avifauna is een van de eerste attractieparken van
Nederland en heeft
de sfeer van een gezellig dagje uit bewaard. Op natuurgebied is er van alles te
zien. Je loopt tussen
de vogels, gaat op
avontuur door verschillende werelddelen en maakt kennis
met de Filipijnse jungle. Maar er is nog veel meer.
We vertrekken per bus na een kopje koffie in Walboduin

BOHEMEN WALDECK KIJKDUIN

Film in Walboduin
Na de zomer start de activiteitencommissie Walboduin
met een serie interessante films. Deze worden vertoond
op elke 4e dinsdag van de maanden september, oktober
en november. Vooraf wordt de film ingeleid. Na de film
praten we na met een drankje.

→
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Cursus Bella Italia
Op donderdagmiddag 6, 13, 20, 27 november, 4 en
11 december van 14.30-16.45 uur wordt in gebouw
Walboduin een cursus gegeven over de hoogtepunten
uit de geschiedenis van de Italiaanse kunst.
Kosten € 60,- of € 14,- per les. Opgeven bij drs. Tieleke
Huijbers. L. Bouwmeesterstraat 39, 2284XN Rijswijk,
tel. 070 3932805, email:mjhuijbers@vodafonevast.nl.
In de volgende uitgave meer over deze cursus.

twee knoestige wachters
met een doorkijkje
naar de karakteristieke gevels
zich bescheiden spiegelend in het water

Scoutinggroep De Mohicanen bestaat 75 jaar
Scoutinggroep De Mohicanen viert dit jaar het 75-jarig
jubileum. Daarom worden er dit jaar extra activiteiten
georganiseerd. Zo is er al een reünie geweest van oudleden en (oud-)leiders. Verder is een jubileumboek in de
maak, waarin de geschiedenis van de groep wordt beschreven en waarin wapenfeiten, oude foto’s, verhalen
en anekdotes worden opgenomen.
Tijdens het Hemelvaartweekend, van 29 mei tot 1 juni,
gaan alle onderdelen op kamp in Capelle aan den IJssel.
In het najaar wordt tijdens de Bosjes van Pex-dag een cadeau aangeboden. Wat dat is, houdt de groep nog even
voor zich.
Het jaar wordt afgesloten met een feestelijke voorstelling voor familie in november, met allerlei optredens en
creatieve bijdragen.
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Scoutinggroep De Mohicanen is met ruim 200 leden de
grootste scoutinggroep van Den Haag. De groep organiseert elke week programma’s voor kinderen en jongeren
van 6 tot en met 23 jaar. Die activiteiten vinden plaats
in het clubhuis De Wigwam in de
Bosjes van Pex.
Scouting is een belangrijk onderdeel van het jeugdwerk. Uit onderzoek van Scouting Nederland
blijkt dat scouting leidt tot betere gezondheid en grotere sociale vaardigheden. Ook het
verantwoordelijkheidsgevoel en de leiderschapsvaardigheden van kinderen en jongeren worden bevorderd.
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Weetjes & ideetjes
In deze rubriek melden we nieuwtjes en aankondigingen die voor onze wijk interessant zijn. De in deze rubriek
vermelde activiteiten worden niet door de vereniging georganiseerd en vallen dus buiten de verantwoordelijkheid van de wijkvereniging. Wilt u ook iets laten opnemen in deze rubriek?
Geef het door via info@walboduin.nl.
Spotten met de politiek en de Oranjes
De tentoonstelling Haagse Humor – Spotten met de
politiek in het Haags Historisch Museum toont aan de
hand van spotprenten en tal van tv - fragmenten een inkijkje in de rijke geschiedenis van de politieke satire in
Nederland. Veel aandacht is er voor humor van Haagse
bodem, zoals Wim Kan, Van Kooten en de Bie en hun
Tegenpartij, en Haagse Harry.
In Museum de Gevangenpoort is tegelijkertijd aandacht
voor de verboden humor. Nog tot ver in de 20ste eeuw
konden humoristen in de problemen komen door te
spotten met de Oranjes. Begrijpen we tegenwoordig
nog waarom bepaalde zaken tot veel ophef of zelfs gevangenisstraffen hebben geleid?
Met een combiticket van € 10 kunt u beide tentoonstellingen bezoeken. Heeft u een Museumkaart of
Ooievaarspas, dan mag u er gratis in. De exposities zijn
tot 15 mei te bezoeken.

Technische cursussen voor huiseigenaren
De gemeente Den Haag organiseert cursussen voor eigenaren (en adviseurs en beheerders) van woningen
in een VvE. Het doel van de cursussen is om een goede
opdrachtgever te worden. Aan de cursussen zijn voor de
deelnemers geen kosten verbonden en er is vooraf geen
kennis van het onderwerp nodig.
De volgende thema’s komen nog aan de orde:
• 20 mei: comfortabel en zuinig warm water.
• 21 juni: hoe houden we het koel?
De cursussen worden gegeven door Meijer Energie- &
Milieumanagement. U kunt zich per email aanmelden
bij marion.vanreeuwijk@denhaag.nl. Vermeld daarbij
uw naam en de naam en het adres van uw VvE of bedrijf.
Vier de Natuur
Op 24 en 25 mei wordt het eerste Fête de la Nature
in Den Haag gehouden. Dit is een nieuw initiatief in
Nederland dat is overgewaaid uit landen als Zwitserland
en Frankrijk. Het Fête de la Nature viert dat we natuur
hebben: om in te spelen, te sporten of te wandelen, te
relaxen en waar je dieren tegenkomt. Iedereen kan het
feest op een eigen manier kan invullen, of
dat nu picknicken met
de buren is, brandnetelsoep maken of een
concert in de natuur
geven. Als het maar
feestelijk (positief) is en
aandacht geeft aan de
natuur.
Het Fête de la Nature is
van, voor en door iedereen. Geen initiatief is te klein. In
verschillende Haagse wijken zijn al activiteiten bedacht.
Als u iets wilt organiseren, kijk dan op de website www.
fetedelanature.nl. Aanmelden van activiteiten kan tot
vrijdag 16 mei 2014.
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Loosduinse Kunstroute
Op zondag 1 juni 2014 vindt
van 11.00 tot 16.00 uur de
Loosduinse Kunstroute plaats.
Aan deze route doen dit jaar
naast individuele kunstenaars
ook het Loosduins Museum,
scholieren van the International
School of The Hague en internationaal ontmoetingscentrum
The Hungry Mind mee. Zowel Offers Wonen & Mode
(Loosduinse Hoofdstraat 315) als onze wijkvereniging
(A. Diepenbrockhof 2) bieden expositieplek aan zo’n
5-6 kunstroute-deelnemers. Net als vorig jaar wordt de
kunstroute afgesloten met een informele borrel bij The
Hungry Mind op sportpark Ockenburgh. Meer nieuws
kunt u vinden op de Facebookpagina van de Kunstroute
(www.facebook.com/LoosduinseKunstroute).

→
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Nieuwe openingstijden stadsdeelkantoor
Vanaf 31 maart heeft de publieksbalie in het stadsdeelkantoor Loosduinen andere openingstijden. Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag kunt u van 9.00
tot 11.00 uur vrij binnen lopen, van 11.00 tot 17.00 uur
werkt men uitsluitend op afspraak. Op vrijdag kunt u van
12.00 tot 20.00 uur op afspraak terecht.
Voor het afhalen van uw paspoort, identiteitskaart of
rijbewijs hoeft u geen afspraak te maken. U kunt hiervoor van maandag tot donderdag langskomen bij de
Informatiebalie van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van
12.00 tot 20.00 uur.

Elektrische apparaten inleveren op stadsboerderijen
Als een elektrisch apparaat de geest gegeven heeft, kunt
u dat natuurlijk terugbrengen naar de winkel voor recycling of naar een van de afvalbrengstations van de gemeente brengen. Maar wist u dat u uw kleine apparaten
ook kunt inleveren op een van de stadsboerderijen? Op
alle Haagse stadsboerderijen staat een bak om kleine
elektrische apparaten in te leveren. Daarvoor is een eenvoudige regel: een elektrisch apparaat is klein als het in
een boodschappentas past. Ook staat op de stadsboerderijen een speciale bak, waar bezoekers lege batterijen
en spaarlampen in kunnen doen.
Zo wordt het de inwoners van Den Haag makkelijk gemaakt hun elektrische afval gescheiden in te leveren. De
stadsboerderijen ontvangen een jaarlijkse bijdrage voor
spullen die worden ingeleverd. Hiervoor kunnen op den
duur leuke materialen en spellen voor op de stadsboerderij worden gekocht.

Zeezwerfvuil-kunst
De zeeën rond Europa
zijn vervuild met onder
andere zwerfafval. Dit
is een van de bedreigingen van het maritieme
ecosysteem. Het project MARLISCO (Marine
Litter in European Seas
- Social Awareness and
Co-Responsibility)
wil
bevorderen dat de maatschappij zich van het probleem bewust is en aan
oplossingen werkt. Een
van de manieren waarop het project dat doet is door
het uitschrijven van een internationale competitie voor
kunstenaars, onder de titel Kunst van zwerfvuil uit zee.
De inzendingen zijn te zien op www.marliscoexhibition.
it/exposition. Daar kunt u onder andere dit zeepaardje
zien dat door Celeste Bucci De Santis is ingezonden.

Lezing Cesar Zuiderwijk
Op vrijdag 9 mei geeft Cesar Zuiderwijk een lezing over
de ‘Haagse popscene’ in bibliotheek Nieuw Waldeck.
Vanaf de eerste indorockers tot aan de muziek van
Anouk en Di-rect loopt een rechte lijn langs groepen als
Golden Earring, Shocking Blue, The Motions, Q65, Earth
& Fire, Urban Heroes en Kane. De toegang is gratis: wel
graag van tevoren aanmelden. Dat kan via e-mail, telefonisch of bij de klantenservice in de bibliotheek. De lezing
begint om 20.15 uur, inloop vanaf 19.45 uur.
Tot begin april is er bovendien een fototentoonstelling
over Haagse pop-iconen in de bibliotheek.

Nationale Buitenspeeldag
Op woensdagmiddag 11 juni is het weer Nationale
Buitenspeeldag. Op die dag staat in heel Nederland buitenspelen centraal. In Den Haag worden op een aantal
plaatsen straten afgesloten om kinderen de gelegenheid
te geven om veilig buiten te spelen. De meeste activiteiten beginnen om 12.00 uur.
Mocht u wegens zo’n afzetting een blokje om moeten
rijden, mopper dan niet, er is
een goede reden voor.
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Leden Stadspanel gezocht
De gemeente zoekt Hagenaars die lid willen worden van
het Stadspanel. Als u zich aanmeldt krijgt u via internet
zes tot acht keer per jaar een korte vragenlijst toegestuurd. U kunt dan uw mening geven over onderwerpen
die in de stad of in uw buurt spelen. Op die manier kunt
u meehelpen punten onder de aandacht te brengen,
suggesties te doen etc. en om van Den Haag een nog
mooiere stad te maken. U kunt zich aanmelden via www.
stadspaneldenhaag.nl.
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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
juni 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 wijzigen.

• 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:
Gerdine Jaarsma, Nellie Spaans en
José Hogenkamp
Verenigingsgebouw Walboduin
A. Diepenbrockhof 2
2551 KE Den Haag
Geopend: dinsdag, woensdag en
donderdag van 9 tot 12 uur
Tel. 397 23 51
info@walboduin.nl
(NB Het emailadres van Walboduin is
gewijzigd)
Ledenadministratie
José Hogenkamp,
ledenadministratie@walboduin.nl

Welkom
nieuwe leden

Ellen
van der Loo

• Familie N.O. van der BoschSalzman

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

• Mevrouw D. Hogeweg

Druk:
Pasmans Drukkerij BV, Den Haag

• De heer P.J.M. Meijer

Oplage:
1.000 exemplaren

Voor meer informatie over
Wijkvereniging/Wijkberaad zie:
www.walboduin.nl
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Foto omslag:
Ellen van der Loo
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