van
het bestuur
Het stadsdeelkantoor Loosduinen nodigt elk jaar in
oktober de deelwijken uit tot het indienen van ‘onvolkomenheden’ in de wijken. Via ons project Ogen &
Oren zijn al een flink aantal zaken aan de orde gesteld.

De maanden oktober en november zijn voor het bestuur hoogtijmaanden. Een groot aantal zaken moet
worden afgehandeld of op de rails gezet, zoals een
aanzet voor de begroting 2015, vergaderroosters,
planningschema’s voor de bladen en dergelijke.

Onze eigen activiteitencommissie heeft voor de komende tijd weer een aantrekkelijk programma in elkaar gezet. Alleszins de moeite waard om de themaochtenden of de filmmiddagen te bezoeken.

Ruim 5 jaar heeft het team Joke en Tiny de redactie
van het wijkblad verzorgd. Tijd voor verfrissing zeggen ze zelf. Het is jammer maar uiteraard respecteren
wij hun beslissing. We zijn nu naarstig op zoek naar
twee enthousiaste vrijwilligers die de WijkInfo viermaal per jaar willen samenstellen. Hulp op de achtergrond is aanwezig.

Op de Bewonersbijeenkomst van 30 oktober is de
nieuwe ledenwerfcampagne gestart. Via een fraai
bonboekje met 5 bonnen kunnen nieuwe leden geworven worden. En een vol boekje levert een leuk
cadeautje op. Op het bewonersoverleg 2015 wordt de
Ledenwerver van het Jaar gehuldigd, met recht op een
lidmaatschap voor het leven. Misschien bent u dat?

Een andere verandering is dat onze onvolprezen conciërge Ab om gezondheidsredenen zijn werk heeft
moeten neerleggen.

Voor de maand december tenslotte wensen wij u veel
plezier met het Sinterklaas- en vele gekleurde pietenfeest, de gezellige Kerstdagen en het daaropvolgende
jaareinde, en … tot ziens op onze overbekende gezellige Nieuwjaarsreceptie, op donderdag 8 januari 2015
om 16.30 uur. Het bestuur kijkt er naar uit u weer te
ontmoeten.
Hank Hoogwout

Verder een welgemeend vaarwel tegen de heer Cees
Heemskerk – zie een interview elders in dit blad - van
de filatelistenvereniging Vredestein, één van de eerste ‘bewoners’ van Walboduin, nu al weer ruim 28 jaar
geleden. Het bestuur wenst de heer Heemskerk alle
goeds toe, samen met zijn vrouw.

blijdschap of verdriet
een moment van bezinning
gevat in een tegeltje
de tijd gaat verder
anderen worden deelgenoot
de zee ruist op de achtergrond
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Bunkers in de spotlights
Op zaterdag 27 september vond voor het eerst de zogenaamde Bunkerdag plaats. Bezoekers mochten de nog
bestaande resten van de Atlantikwall van dichtbij bekijken. Museon en Haags Historisch Museum sloten daarbij aan met extra aandacht voor de Tweede Wereldoorlog. Te bezichtigen waren onder meer de bunkers bij
Kijkduin.

schappenbunkers, die door uitgebreide gangenstelsels
met elkaar verbonden waren. In het zuidelijk deel lagen
onder andere een waterbergplaats, een badhuis en een
hospitaal.

In het vorige blad was een stukje opgenomen over de
Haagse Beek, waarin ook even werd stilgestaan bij de
aanleg van de Atlantikwall. In Den Haag werden als onderdeel daarvan meer dan 200 bunkers aangelegd. Na
de oorlog wilden we de achterliggende periode zo snel
mogelijk vergeten en werden de werken zoveel mogelijk geruimd. Maar veel bunkers bleven staan. Nu, na zo’n
zeventig jaar, staan ze als onderdeel van ons historisch
erfgoed in de spotlights. Dit is vooral een verdienste van
de Stichting Europees Erfgoed Atlantikwall.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog bouwde het Nederlandse
leger langs de kust betonnen schuilplaatsen. Twee er
van lagen in Widerstandsnest 67 die door de Duitsers in
gebruik genomen werden als munitiebergplaats of manschappenverblijf.
Het gangenstelsel wordt door de stichting ontgraven en
toegankelijk gemaakt.

Bunkers waren onderdeel van een Widerstandsnest,
een Duitse verdedigingsstelling. Waar nu de boulevard
van Kijkduin ligt en achter het NH Atlantic Hotel lag
Widerstandsnest 67 HL, een complex van verschillende
uitkijkposten, geschutsposten, bergplaatsen en man-
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De Bunkerdag zal jaarlijks herhaald worden. Maar er
gebeurt nog meer. Gezien de historische waarde van
de bunkers heeft de afdeling erfgoededucatie van het
Erfgoedhuis Zuid-Holland lesmateriaal ontwikkeld. Dit
is naar alle basisscholen langs de Zuid-Hollandse kustlijn gestuurd en zal in een later stadium beschikbaar zijn
voor VO-scholen. Het project biedt tevens de kans om op
ruim tien locaties de Atlantikwallbunkers met de klas te
gaan bekijken. De rondleiders zijn hiervoor getraind en
zullen de leerlingen met veel plezier ontvangen.
In het voorjaar van 2015 zal ook een Introductiefilm over
de totale Atlantikwall gereed zijn. De film zal naast het
algemene verhaal van deze immense verdedigingsmuur,
inzoomen op wat er in Zuid-Holland gebeurde. Een bijbehorende app zal iedereen in staat stellen om op locatie
informatie op te halen.
Inge Camfferman

verwijderd. Hierdoor kreeg en krijgt de wind meer speelruimte. Bij de werkzaamheden en door de verstuiving
zijn delen van bunkers zichtbaar geworden, en soms in
bezit genomen door vleermuizen.

Door en Voor Bewoners!
Heeft u een hobby of kennis van een bepaald onderwerp dat u met andere wijkbewoners wilt delen?
Of wilt u misschien een boekbespreking of een workshop leiden of een lezing over een specifiek onderwerp
houden? Of heeft u andere creatieve ideeën?

Laat het ons weten!
U kunt contact opnemen met het secretariaat van Wijkvereniging/Wijkberaad Bohemen-Waldeck-Kijkduin:
per e-mail info@walboduin.nl of telefonisch 070-3972351 (aanwezig op dinsdag- woensdag- en donderdagmorgen). Meld bij uw aanmelding: uw naam, telefoonnummer en een korte omschrijving van uw onderwerp.

We zien uw reactie tegemoet!

BOHEMEN WALDECK KIJKDUIN
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Burendag op 27 september bij Florence
Buurtfeest in Dekkersduin
Op zaterdag 27 september is in Dekkersduin in de
Campanulastraat aan de Nationale Burendag feestelijk
aandacht besteed. Ook het feit dat Florence 10 jaar bestaat, werd hiermee op een gezellige manier gevierd.
Zo’n 80 wijkbewoners en andere geïnteresseerden kwamen een kijkje nemen in het prachtige nieuwe gebouw.

schillende woonvormen en andere voorzieningen die
Dekkersduin biedt.
Voor de kinderen waren er Oudhollandse spelen, een
springkussen en een kleurwedstrijd, waar met veel plezier gebruik van werd gemaakt. Het was een gezellige
burendag!
Buurtfeest in Wijndaelercentrum
Gesteund door de weergoden kon het Wijndaelercentrum
de rommelmarkt en braderie buiten laten plaatsvinden.
Het voorterrein van het Wijndaelercentrum werd omgetoverd tot een heuse markt. De sfeer zat er goed in, mede
door de muzikale omlijsting van Frank Hofland. Men
maakte een dansje, luisterde of zong gezellig mee. De
diverse kraampjes met tweedehands spulletjes, planten,
een loterij, sieraden, 3D kaarten en een heerlijke chocoladeproeverij, werden goed bezocht. Er was ook een
kraam die de opbrengst van de verkoop die dag doneert
voor weeskinderen in Vietnam.
Er waren veel wijkbewoners die het Wijndaelercentrum
die dag met een bezoekje vereerden. Door de samenwerking met VOOR Welzijn kon worden gerekend op
de hulp van een aantal kinderen die de bezoekers van
de markt op een heerlijke cupcake kwamen trakteren.
Menig bezoeker heeft genoten van de versgebakken

Dekkersduin

Zij hebben genoten van een heerlijke stoelmassage
of manicurebehandeling, namen deel aan één van de
rondleidingen en/of lieten zich informeren over de ver-

Wijndaelercentrum

BOHEMEN WALDECK KIJKDUIN

6

NUMMER 4

-

2014

poffertjes en men kreeg een heerlijk, gratis,
kopje koffie aangeboden door Douwe Egberts.

Duinhage

Het samenbrengen van jong & oud geeft iedere keer weer mooie ontmoetingsmomenten.
Burendag 2014 in Wijndaelercentrum kan worden beschouwd als een succesvolle dag. Met
dank natuurlijk voor ieders enorme inzet!
Buurtfeest in Duinhage
In- en rondom Duinhage was op 27 september ook van alles te beleven. Zo hebben jong
en oud samen een groot schilderij gemaakt en
hebben bezoekers fanatiek gesjoeld om verschillende prijzen te winnen. Daarnaast heeft Duinhage
samen met de buren (de instellingen en verenigingen
in en om de Bosjes van Pex) een speurtocht uitgezet die
langs hen allemaal leidde.

voor een feestweek ter ere van het 50 jarig bestaan van
Duinhage. Tijdens deze week hebben voor zowel cliënten als medewerkers en vrijwilligers allerlei activiteiten
plaatsgevonden. De week is afgesloten met een uitgebreid strandbuffet en alle betrokkenen kijken terug op
zeer geslaagde en gezellige dagen.

Voor Duinhage was de burendag tevens het startsein

Steun uw wijk!
Wijkvereniging/Wijkberaad Bohemen-Waldeck-Kijk
duin vraagt uw steun om zich te kunnen blijven inzetten voor de belangen van de bewoners en de leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Door het verminderen van de gemeentelijke subsidies komt het werk
van de bewonersorganisatie in gevaar. Het bestuur
roept daarom de wijkbewoners op een kleine donatie
te doen of lid te worden van de wijkvereniging.

behouden! Steun ons en maak een donatie over op banknummer NL92 INGB 0000 6277 00 t.n.v. Wijkvereniging
Bohemen Waldeck en Kijkduin, onder vermelding van
Donatie. Wij denken aan een bedrag van € 10,-, maar
minder of meer is natuurlijk ook welkom.
U kunt ook lid worden van de Wijkvereniging. Een lidmaatschap geeft recht op korting bij de verschillende
activiteiten. Ook ontvangt u viermaal per jaar het verenigingsblad. Het lidmaatschap kost € 17,50 per jaar.
Aanmelden kan mondeling, telefonisch, per e-mail, per
post of via onze website walboduin.nl (vergeet niet
straatnaam, huisnummer en postcode te vermelden).
Als u al lid bent, kunt u misschien nieuwe leden werven
onder uw buren, vrienden en familie.

Wijkvereniging/Wijkberaad BWK is een vrijwilligersorganisatie die al bijna zeventig jaar de belangen van de bewoners behartigt en over de kwaliteit van de wijk waakt.
Om te weten wat er speelt is een team van vrijwilligers
de ogen en oren van de wijk. Hierdoor kunnen klachten
en misstanden gesignaleerd worden en -veelal met succes- onder de aandacht van de gemeente en de politie
worden gebracht. Het wijkberaad is dan ook een belangrijk inspraakorgaan.

Wijkvereniging/Wijkberaad BWK is gevestigd in vereni
gingsgebouw Walboduin aan het Alphons Diepen
brockhof 2 (ingang achterzijde JUMBO). U kunt er op
dinsdag, woensdag en donderdag van 9 tot 12 uur terecht voor alle wijkaangelegenheden (tel. 070-397 23 51,
e-mail: info@walboduin.nl).

Het gebied Bohemen-Waldeck-Kijkduin kenmerkt zich als
een groene wijk waar het goed wonen is. Dit wilt u toch
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My Fair Lady vijftig jaar jong
Al vijftig jaar lang voorziet bloemenhandel My Fair Lady het winkelend publiek in Winkelhof Waldeck van verse bloemen. ‘Mijn moeder was degene die hier met een bloemenstal begon, toen het winkelcentrum net gebouwd was’, vertelt
Maarten van den Berg. Eerst was dat een open kar, maar al snel werd er een kiosk gebouwd. Na tien jaar nam Maarten de
zaak over. Nog steeds verkoopt hij er met veel plezier bloemen. Toch is hij niet meer de eigenaar: twee dochters, Sonja
en Sylvia, namen drie jaar geleden My Fair Lady over en zetten het familiebedrijf voort. ‘Maar ik ben er nog steeds nauw
bij betrokken, hoor’, aldus Maarten. Nu is de nieuwe generatie aan zet: op naar de volgende vijftig jaar.

Nieuw Dekkersduin
Welkom nieuwe bewoners
Op 30 juni zijn de sleutels uitgereikt aan de eerste
huurders van de appartementen voor senioren in
Dekkersduin in de Campanulastraat. Inmiddels zijn
bijna alle appartementen verhuurd.

Velen van hen hebben al genoten van zonnige dagen in
de beschermde tuin die speciaal bij de groepswoningen
behoort.
Met de beplanting van de twee tuinen die Dekkersduin
rijk is, is de hovenier nu (in oktober) bezig. Behalve de
tuin bij de groepswoningen is er ook één bij de appartementen en het restaurant. In de zomer is het met een
drankje daar op het terras goed toeven!

Voor menigeen is het een grote stap. Woningen waar
mensen al tientallen jaren hebben gewoond, worden
verlaten en dat valt niet altijd mee. Desondanks klinken
er ook positieve geluiden. Eén mevrouw bijvoorbeeld
vertelde dat zij nu (op haar 95e !) voor het eerst in een
huis gaat wonen waar nog niemand eerder heeft gewoond. Zij begint met de geschiedenis te maken van dit
huis en vindt dat bijzonder.
Een echtpaar dat om gezondheidsredenen een tijd gescheiden heeft gewoond, kan met de benodigde (thuis)
zorg in het nieuwe appartement in Dekkerduin weer samen zijn. Zo heeft ieder zijn of haar verhaal en geschiedenis.

Voor wijkbewoners
In het restaurant en de Beauty & Wellness salon op de begane grond zijn wijkbewoners van harte welkom. U kunt
in de salon terecht bij de kapper, schoonheidsspecialiste,
pedicure/manicure en masseuse.
Wijkbewoners kunnen in Dekkersduin ook gratis naar het
inloopspreekuur van de (wijk)huisverpleegkundige. Dit
spreekuur is om de week op donderdagmiddag van 14.00
tot 15.00 uur (30 oktober, 13 november, 27 november).
Informatie
Heeft u vragen over Dekkersduin? Bel dan gerust met het
Wijkservicepunt van Uitzicht/Dekkersduin 070–754 55 66.

Ook in de groepswoningen voor mensen met dementie
en voor mensen met lichamelijke aandoeningen, hebben de meeste nieuwe bewoners hun intrek genomen.
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Afscheid van Cees Heemskerk en
Postzegelvereniging Vredestein
Door de opkomst van internet en het digitale berichtenverkeer is de belangstelling voor filatelie afgenomen.
Toch zijn er nog steeds mensen die zich met hart en ziel aan deze hobby wijden. Een van hen is onze buurt
bewoner Cees Heemskerk, scheidend voorzitter van Postzegelvereniging Vredestein. Hij is ervan overtuigd
dat er altijd mensen zullen blijven die postzegels verzamelen. Hij refereert daarbij aan de jaren vijftig van de
vorige eeuw, toen de belangstelling ook inzakte, maar later toch weer aantrok.
In 2011 vierde Postzegelvereniging Vredestein haar 50jarig jubileum. Dit werd feestelijk gevierd in het Loosduins
Museum, waar ook een tentoonstelling was ingericht over
de vereniging én de rubberfabriek Vredestein. Tevens
werd een speciale Vredestein postzegel uitgegeven.
De postzegelvereniging was namelijk onderdeel van de
personeelsvereniging van Vredestein in Loosduinen en
bleef die naam ook voeren nadat de fabriek in 1976 naar
Enschede en Raalte vertrok en haar deuren in Loosduinen
sloot.
Niet alleen de vereniging jubileerde, maar ook de voorzitter, Cees Heemskerk, die toen al 50 jaar het voorzitterschap van de vereniging bekleedde. Hij werd hiervoor, en
ook voor de vele verdiensten voor de filatelie, koninklijk
onderscheiden en verheven tot lid in de orde van Oranje
Nassau.
Tijdens de vergadering van de vereniging op 12 november 2013 deelde Cees Heemskerk mee dat hij had besloten zijn voorzitterschap nog een jaar voort te zetten, maar
dit per 31 december 2014 neer te leggen. Hij heeft met
veel plezier 53 jaar het voorzitterschap van de vereniging
uitgevoerd en was de drijvende kracht binnen de vereniging.

Cees Heemskerk koninklijk onderscheiden (2011)

Omdat hij het niet kan laten, blijft Cees Heemskerk nog
wel actief binnen de NVPH (Nederlandse Vereniging van
Postzegelhandelaren). Hij zit in de jury, keurt postzegels
en zit in diverse commissies, o.a. voor het samenstellen en
organiseren van tentoonstellingen. Momenteel is hij druk
doende met een tentoonstelling die in 2015 in Groningen
plaats zal vinden.
De tijd die resteert gaat hij zoveel mogelijk besteden aan
zijn kinderen, kleinkinderen, en niet te vergeten, zijn achterkleinkinderen.
Inge Camfferman

Nu hij bijna 87 jaar is, wil hij het stokje graag overdragen.
Er is echter niemand bereid gevonden die taak op zich te
nemen. Het gevolg is dat de vereniging per 1 januari 2015
zal worden opgeheven. Zijn laatste actie is geweest de
meeste leden onder te brengen bij verschillende andere
verenigingen, zowel in Den Haag als Monster.
Met het opheffen van de vereniging komt er ook een eind
aan de samenwerking met onze vereniging. De postzegelvereniging hield namelijk jarenlang haar vergaderingen
in gebouw Walboduin.
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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.
Rivalen aan het Haagse Hof, Elizabeth Stuart en
Amalia van Solms
Van 25 oktober 2014 t/m 15 maart 2015 staan tijdens
de tentoonstelling Rivalen aan het Haagse Hof in het
Haags Historisch Museum twee van de meest invloedrijke vrouwen uit de Gouden Eeuw recht tegenover elkaar: Elizabeth Stuart (1596-1662) en Amalia van Solms
(1602-1675). Zij probeerden constant elkaar de loef af te
steken. De bezoeker wordt meegenomen naar het weelderige hofleven van Den Haag in de 17de eeuw. Ook op
de huwelijksmarkt waren ze elkaars rivalen.
Bij de tentoonstelling verschijnt een gelijknamige publicatie, geschreven door Nadine Akkerman (promovenda
Universiteit Leiden).

De Middenstand in Oud-Loosduinen
Het Loosduins Museum De Koorenschuur heeft een
tentoonstelling over de middenstand in het oude Loos
duinen samengesteld. De tentoonstelling is tussen 18
oktober 2014 en 7 maart 2015 te bezichtigen.

Rolstoel driedaagse
Op 24, 35 en 26 september organiseerde woonzorgcentrum Tabitha in samenwerking met Sportief Plan een rolstoel driedaagse. Elke middag waren er activiteiten en in
Winkelhof Waldeck werden deelnemers en begeleiders
door de gemeente gehuldigd en zorgden de winkeliersvereniging voor drankjes en hapjes. Hopelijk wordt het
initiatief voortgezet.

Het Loosduins Museum vertelt de geschiedenis van
tuindersdorp Loosduinen aan de hand van voorwerpen,
schilderijen en documentatie. Dit keer staat de middenstand centraal. De Koorenschuur is geopend op elke zaterdag en de eerste zondag van de maand tussen 13.00
en 17.00 uur. Adres: Margaretha van Hennebergweg 2a.
Het museum is voor mensen die minder goed ter been
zijn met een rollator toegankelijk, de bovenverdieping is
met een traplift bereikbaar.

100% PIN-gebied Kijkduin
Op 8 oktober, tijdens de nationale Week van de Veiligheid,
kreeg Kijkduin hoog bezoek. Minister Opstelten en burgemeester Van Aartsen openden gezamenlijk het 100%
PIN-gebied Kijkduin en reikten de bijbehorende trofee
uit aan de ondernemers. Daarna reikte de burgemeester ook nog, voor de tweede keer, het keurmerk Veilig
Ondernemen uit. Het kon niet op. In alle winkels kun je
pinnen. Kijkduin is hierin nationale koploper.

Een groots verleden
De afgelopen periode is hard gewerkt aan het vernieuwen van de zolderverdieping van het Loosduins
Museum. Het resultaat is een tentoonstelling met als
thema Loosduinen, een klein gebied maar met een groots
verleden, tot stand gekomen in samenwerking met het
Haags Historisch Museum en de Archeologische Dienst.
De tentoonstelling werd op 11 oktober geopend door
burgemeester Van Aartsen.

Week van de Mediawijsheid
Bibliotheek Den Haag organiseert in alle vestigingen
verschillende activiteiten, gericht op het omgaan met
nieuwe media. U kunt hier gratis aan deelnemen, ook als

→
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u geen lid bent. Wel even aanmelden. Kijk voor meer informatie en tijden op www.bibliotheekdenhaag.nl.
Hieronder een greep uit de activiteiten:

wierstraat 12. De aanvang is 14.30 uur, de toegang is
gratis. Gezongen worden kerstliederen uit verschillende
landen en uit verschillende tijden.

Tekenen met de iPad - 25 november
Bibliotheek Loosduinen
Workshop Brushes voor kinderen vanaf 7 jaar. Je leert om
te gaan met de app Brushes, waarmee je je eigen kunstwerk kunt maken op bijvoorbeeld je iPad.

Ondergrondse afvalcontainers
De gemeente Den Haag gaat ondergrondse afval
containers plaatsen in de wijk Bohemen. Het gaat om
het gebied tussen de Kijk
duinsestraat, de Laan van
Meer
dervoort, De Savornin
Lohmanlaan, Balsemienlaan
en Machiel Vrijenhoeklaan.
Om te bepalen wat een
goede locatie voor een ondergrondse afvalcontainer
is, zal de gemeente eerst proefsleuven graven om te controleren waar leidingen en kabels in de grond zitten. Als
de mogelijke plaatsen voor de containers bekend zijn,
komen die in een ontwerp-plaatsingsplan. Daarop kunnen de bewoners hun mening geven tijdens de inspraakperiode.

Interactief voorlezen - 26 november
Bibliotheek Nieuw Waldeck
Bij ‘interactief voorlezen’ wordt een verhaal voorgelezen
uit een digitaal, interactief prentenboek. Na
de eerste kennismaking
hiermee kunt u zelf met
uw peuter op de iPad
aan de slag.
Mediacafé tabletkunst - 27 november 2014
Bibliotheek Loosduinen
Kunstenaar Rob van Doeselaar vertelt over zijn aanpak
bij het maken van kunst op de iPad.

Hondenuitlaatservice Dierenbescherming
Soms kunnen mensen hun honden niet of niet voldoende uitlaten, bij voorbeeld door ziekte, ouderdomsklachten of herstel van een operatie. Een commerciële
uitlaatdienst kan dan ingeschakeld worden, maar soms
is dat ook geen oplossing: als de hond te oud is om aan
een lange groepswandeling deel te nemen of omdat de
eigenaar niet over de financiële middelen beschikt om
een hondenuitlaatdienst te betalen. In zo’n geval kan de
werkgroep Uitlaatservice van Dierenbescherming Haag
landen uitkomst bieden.
De werkgroep ondersteunt mensen, veelal ouderen, met
het uitlaten van de hond als zij dat zelf niet meer kunnen. Hierdoor kunnen de honden bij hun eigenaren blijven en hoeven ze bijvoorbeeld niet te worden afgestaan
aan het asiel. Vrijwilligers laten de hond op afgesproken
tijden uit. Hoe vaak de hond wordt uitgelaten, hangt af
van wat de eigenaar zelf nog kan en in hoeverre de omgeving bij kan springen.
Zie voor meer informatie en aanmelding als gebruiker
of vrijwilliger: www.haaglanden.dierenbescherming.nl/
uitlaatservice, of telefonisch op 070-3924289.

Mediacafé: sociale media voor senioren - 1 december
2014 – Bibliotheek Niew-Waldeck
Annet van Betuw geeft uitleg over het gebruik van sociale media, zoals Twitter en Facebook, je foto’s delen op
Instagram, oud-collega’s terugvinden via LinkedIn etc.

Wandeling door het Westduinpark
Op zondag 30 november, om 10.00 uur, kunt u wandelen met een IVN-natuurgids door het Westduinpark. Het
thema van deze wandeling is: het veranderende duingebied. De wandeling start aan het einde van de De
Savornin Lohmanlaan. Inlichtingen over de gratis wandeling bij IVN Den Haag, Rob Meyer, tel. 368 14 00/06 20
568 114, of Monique van den Broek, tel. 385 86 76.
Kerstprogramma Walboduinkoor
Op 15 december verzorgt het Walboduinkoor een kerst
programma in Serviceflat Dekkershaghe, Aaltje Noorde

→
BOHEMEN WALDECK KIJKDUIN
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Tuinambassadeur helpt met ecologische tuin
Als u meer natuur in de tuin wilt, maar weet u niet hoe
u dat moet aanpakken, dan kunt u zich laten adviseren
door een gratis tuinambassadeur. Een tuinambassadeur
is een vrijwilliger die ervaring heeft met natuurlijk, ecologisch
tuinieren.
‘Ecologisch tuinieren’ wil zeggen dat
de natuur wordt gestimuleerd, het milieu wordt gespaard
en het tuinierplezier
voorop staat.
Voor meer informatie kunt u kunt opnemen met Geert
van Poelgeest, tel. 361 69 69, hij brengt u graag met een
ambassadeur in contact.

en professionele fondswerving verwacht de stichting de
kosten te kunnen dekken.
Haagse Krâch Karavaan
Duurzaam Den Haag is een organisatie die zich richt op
duurzaamheid en energiebesparing. Het jaarlijks organiseren van de Haagse Energiebeurs is een van de initiatieven van de organisatie. Op 5 oktober werd de beurs
weer gehouden in en rond het Haagse stadhuis en trok
6500 bezoekers.
Vanaf november trekt Duurzaam Den Haag, samen met
duurzame bewoners en onafhankelijke adviseurs, de
wijk in. Onderdeel van de Haagse Krâch Karavaan zijn
zogenaamde energyparties. Een bewoner kan zo’n party

Buitenplaats Ockenburgh
Op donderdag 2 oktober jl. tijdens een druk bezochte
bijeenkomst presenteerden buurtbewoners het zoge
naamde ‘Plan B’ voor de toekomst van het monumentale
Landhuis, het Chalet en de Dienstwoning van buitenplaats
Ockenburgh. Initiatiefneemster is Petra Brekelmans, architecte bij bureau Leon Thier. Al eerder was een plan
gemaakt, dat later werd aangepast, maar in januari 2013
door de gemeente werd ingetrokken omdat de toenmalige projectontwikkelaar zich hierin niet kon vinden.
De Stichting Buitenplaats i.o. wil het Landhuis restaureren, de binnenplaats met kleinschalige nieuwbouw in
ere herstellen en aangrenzend een historische moes- en
pluktuin aanleggen. De 17e eeuwse baroktuin zal worden
hersteld. Tevens krijgen het nabij gelegen Chalet en de
Dienstwoning een nieuwe functie. In de nieuwbouw worden een aantal zaaltjes en 23 hotelkamers ondergebracht.
De totale restauratie zal ongeveer drie jaar in beslag nemen. Door een combinatie van particuliere investeerders

bij zich thuis organiseren, en buren hiervoor uitnodigen
die dan hun energierekening meenemen. Aan de keukentafel geven bewoners elkaar tips over hoe je je energierekening omlaag kunt krijgen. Na afloop krijgen alle
deelnemers onafhankelijk advies, hulp bij het aanvragen
van offertes en aantrekkelijke aanbiedingen door collectieve inkoop.
De gemeente geeft ook financiële ondersteuning aan
wijkinitiatieven met goede ideeën om energie te besparen of de uitstoot van CO2 te verminderen.
Voor meer informatie zie: www.duurzaamdenhaag.nl.

Wijkberaad/Wijkvereniging Bohemen-Waldeck-Kijkduin
zoekt samenwerking met VvE’s
Op 1 oktober jl. vond in het gebouw Walboduin op uitnodiging van de voorzitter, Hank Hoogwout, een eerste
overleg plaats met een aantal VvE’s. Het ging om een kennismakingsbijeenkomst met als doel elkaar te informeren over het wel en wee in de wijk. In april zullen de VvE’s
opnieuw worden uitgenodigd voor een overleg. Als u be-

BOHEMEN WALDECK KIJKDUIN

langstelling heeft deel te nemen aan de overleggen, kunt
u uw VvE hiervoor aanmelden bij het secretariaat van het
wijkberaad/wijkvereniging.
Ook als u uw VvE-(jaar)vergadering in Walboduin wilt houden, kunt u contact opnemen met het secretariaat (zie
colofon in dit blad).
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Programma 2014/2015

van de activiteitencommissie

De activiteitencommissie organiseert het hele jaar door verschillende activiteiten en uitstapjes.
Elke tweede dinsdag van de maand is er een vaste themaochtend: aanvang 10.30 u (zaal open 10.00 u);
toegangsprijs leden € 2,50 en niet-leden € 4,-; inclusief koffie en thee. Naast de themaochtenden worden andere interessante en leuke activiteiten georganiseerd. Tenzij anders vermeld vinden de activiteiten plaats in
het gebouw Walboduin, Alphons Diepenbrockhof 2 (ingang achterzijde supermarkt JUMBO).
Bert Haanstra
Op dinsdag 28 oktober volgde
Vroeger kon je lachen, een film
van Bert Haanstra uit 1983, met
korte stukjes gebaseerd op de
cursiefjes (Kronkels) van Simon
Carmiggelt in het Parool. De film
werd gemaakt ter gelegenheid van
Carmiggelts 70ste verjaardag. Carmiggelt zelf speelt als
verbindende figuur een rol in de film. Bert Haanstra is een
van Nederlands meest bekende filmregisseurs. Beroemd
zijn zijn documentaires Glas, Alleman en De Stem van het
Water. Iedereen herinnert zich wel het jongetje dat niet
onder water durft in De Stem van het Water. Naast documentaires Bert Haanstra ook speelfilms, zoals Fanfare en
Dokter Pulder zaait papavers. Bert Haanstra overleed in
1997. Hij werd 81 jaar.
Na afloop van de film werd nog gezellig nagepraat met
een drankje en een hapje. De hapjes werden verzorgd
door Cindy Staal, die ook kookcursussen organiseert.

Na een prachtige en lange zomer is de activiteitencommissie weer enthousiast aan de slag gegaan wat geleid
heeft tot een reeks van activiteiten. We kijken terug en
we kijken vooruit.

Film in Walboduin
Filmvoorstelling, elke laatste dinsdagmiddag van de
maand, aanvang 14.00 u (inloop v.a. 13.30 u), met een
inleiding en gezellig napraten met een hapje en een
drankje. Vertoond worden interessante films met een
knipoog naar het verleden. Gezien het succes zullen de
filmmiddagen in 2015 worden voortgezet. De filmmiddagen zijn gratis toegankelijk, voor leden en niet-leden.
Toon Hermans
Op 23 september werd in het kader van Film in Walboduin
de eerste film gedraaid. Direct een groot succes, met een
grote opkomst van wijkbewoners. Centraal stond die middag
Toon Hermans en zijn geweldige
conferences. De film werd ingeleid door Nellie Spaans, en na afloop werd onder het genot van
een drankje en een hapje nog
druk nagepraat en werden herinneringen opgehaald.
De film die op 23 september werd vertoond was een registratie van de allerlaatste One Man Show in Maastricht
in 1998. Het lied ‘24 rozen’ scoorde hoog.
Toon Hermans begon met zijn One Man Shows in 1955,
direct een groot succes. Daarna volgden tot 1996 verschillende optredens door het land, met als ‘zijn tweede
huis’ theater Carré in Amsterdam. Hij trad niet alleen op
in zalen, maar ook op televisie. Toon Hermans was naast
cabaretier, dichter, zanger en kunstschilder. Op 22 april
2000 overleed hij. Toon Hermans werd 84 jaar.
Deze geslaagde middag werd afgerond met een drankje
en een hapje.

BOHEMEN WALDECK KIJKDUIN

Charlie Chaplin
Op 25 november volgt The Kid uit 1921 van Charlie
Chaplin. Chaplin speelt een arme man die zich ontfermt
over een gekidnapt jongetje, John.
Ze leven in grote armoede. De film
eindigt met een happy end wanneer
de moeder er achter komt dat John
haar zoon is en besluit hem en de armoedzaaier bij haar te laten wonen,
in een mooi huis en een rijke buurt.
Charlie Chaplin was een van de beroemdste filmsterren ter wereld, later werd hij ook filmregisseur. Zijn outfit bestond vaak uit een snorretje, strak
zittende jas, een rotting en een hoedje. Daarin speelde hij
de underdog (the tramp) die de problemen van het dagelijkse leven echter steeds weer wist te overwinnen. Charlie
Chaplin stierf in 1977, op 88 jarige leeftijd.
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Komende activiteiten

Wandelen
Op 28 september werd door Tineke Blok en echtgenoot,
beiden natuurgidsen bij het IVN, weer een mooie wandeling door landgoed Ockenburgh uitgezet, met als thema Herfstverschijnselen. Door de lange en mooie zomer
loopt de herfst dit jaar wat achter. Maar het eeuwenoude
landgoed heeft genoeg te bieden op natuurgebied. Aan
de wandeling namen circa dertig enthousiaste wandelaars deel. Route en uitleg werden zeer gewaardeerd.

Themaochtend Wmo
Op 11 november staat de themaochtend in het teken
van de Wmo. Wmo staat voor Wet maatschappelijke
ondersteuning. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan
meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Bij problemen met het huishouden, vervoer of in de woning kunnen mensen in de
omgeving, zoals familieleden of vrienden vaak ondersteuning bieden. Als dat niet lukt, kan dit vanuit de gemeente worden verzorgd, o.a. voor huishoudelijke hulp.

Bella Italia
Op donderdag 6 november is de cursus
Bella Italia van start
gegaan. De cursus bestaat uit 6 lessen. De
volgende zijn op 13,
20 en 27 november en 4 en 11 december, locatie verenigingsgebouw Walboduin. Ingegaan wordt op de thema’s hightech Romeinen, de Noormannen, Romaanse
kerken, Renaissance schilders, Bernini en 18e eeuws
Venetië. Mocht u de eerste les gemist hebben, dan
kunt u zich nog voor (een van) de volgende lessen opgeven. De kosten per les zijn € 15,-. U kunt zich voor de
komende lessen nog aanmelden bij drs. Tieleke Huijbers,
t. 070-3932805, e-mail: mjhuijbers@vodafonevast.nl.

Repair Café
Gezien het grote succes van het Repair Café dat op 12
juli in gebouw Walboduin werd gehouden, vindt hier op
zaterdag 13 december opnieuw een Repair Café plaats.
De mensen van het Repair Café zullen aanwezig zijn tussen 11.00 en 13.00 uur. U kunt gebruik maken van allerlei gereedschap en materiaal om uw kapotte apparaat
weer aan de praat te krijgen. En lukt dat niet, dan is er
deskundige hulp. Toegang is gratis, maar een vrijwillige
bijdrage wordt op prijs gesteld.
Themaochtend Kerstkaarten maken
Op 9 december bent u van harte welkom om onder de
deskundige leiding van mevrouw Hilkhuysen uw vaardigheid en creativiteit te testen bij het maken van uw
eigen kerstkaarten. De bijeenkomst die inmiddels in de
decembermaand een vast onderdeel is geworden van de
Walboduin-activiteiten, wordt altijd druk bezocht. En de
deelnemers gaan met mooie, zelfgemaakte werkstukjes
naar huis.

Bezige Bijen
Op 14 oktober stond de themaochtend in het teken van
bijen. 2012 was het Jaar van de Bij. Maar hoe staat het
er nu voor met de bijenstand? Gestart werd met een bijenpresentatie door een imker, er waren bijenhapjes en
er konden echte bijenwaskaarsen gemaakt worden. Bij
de imker kon heerlijke verse honing gekocht worden. De
bij werd als metafoor gebruikt voor een uitwisselrondje
over ‘hoe nuttig ben jij en hoe help jij een ander’. Bezige
Bijen is een initiatief van All Things Nice, gestart door
Frances Weijn en Nicole Mekel. Zij willen mensen naar
zichzelf laten kijken en eventuele veranderingsprocessen op gang brengen. All Things Nice doet dat op een
creatieve en speelse manier met inspirerende themadagen, waarbij mensen worden verwend (sugar) maar
ook geprikkeld (spice), kortom een andere en actieve
wellness-beleving.
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Verhalenvangers
Op dinsdag 13 januari 2015 wordt met het project Ver
halenvangers in Walboduin gestart. Verhalenvangers is
opgericht door Jessie van Vlodrop, schrijfdocent. Het
project bestaat uit 5 lessen autobiografisch schrijven op
vijf achtereenvolgende dinsdagen van 10.00 tot 12.00
uur. Tijdens de lessen van Verhalenvangers is de eigen
herinnering steeds het startpunt en het neerzetten van
een goed verhaal het doel. U zult verrast worden door
uw eigen verhalen en ervaren dat schrijven niet ingewikkeld hoeft te zijn. Kosten voor de gehele cursus: € 20,-.
Informatie en aanmelding: www.verhalenvangers.com.

18

NUMMER 4

-

2014

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 26
februari 2015 worden aangeleverd.
De kopij kan per e-mail worden
verzonden naar info@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
Ellen van der Loo
323 31 49
evanderloo@planet.nl

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

Secretariaat en
ledenadministratie
Bureausecretaresses:
Gerdine Jaarsma, Nellie Spaans,
José Hogenkamp, Silvana Casti
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

Irma
Hoogelander

Welkom
nieuwe leden

Ellen
van der Loo

• mevr. L. Hoyng
• mevr. M.J. Goutier
• mevr. I. de Jager
• mevr. A.M.A. Klaver-Tousain
• mevr. H.C. van Vierzen-Roemer

Vormgeving en druk:
Pasmans Drukkerij, Den Haag

• N.J. van Wouwen
• mevr. J. Nihof-Kamphuis

Oplage:
1.000 exemplaren

• mevr. W. van der Worm-Ymkers

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

20

NUMMER 4

-

2014

