NIVON NIEUWS van afdeling Zuid-Holland West
Kijk ook op: http://www.nivon-zuid-holland.nl

Het Nivon afdeling Zuid-Holland West e-mail nieuws voor de maand december 2018 (een
staartje november) en….
NOTEER SVP IN AGENDA’S

ZATERDAG 5 JANUARI

2019

11.00 uur Snertwandeling en 12.00 uur snert of andere soep in La Fontaine op de
boulevard van Kijkduin.

Donderdagavondactiviteiten in een zaal van Wijkcentrum Stervoorde
Dr. H. J. van Mooklaan 1/hoek Churchilllaan, 2286 BA Rijswijk
Deelname van leden is gratis; niet-leden betalen € 2,50, kinderen 3 t/m 17 jaar € 1,00, tenzij anders
vermeld.
Het gebouw is bereikbaar met bussen 18 en 30, tram 17 en ligt op 10 min loopafstand van NS- en busstation
Rijswijk.
Bus 18 vanaf Den Haag CS, halte wethouder Brederodelaan (ca 30 min). Vanaf halte Brederodelaan is het 3 minuten
lopen naar Stervoorde.
Bus 30 rijdt vanaf Zoetermeer via station Rijswijk langs de Churchilllaan, uitstappen halte Van Mooklaan.
Tram 17 via Den Haag CS en HS, halte Bogaard. Daar de Churchilllaan nog 3 minuten lopend vervolgen.
Lopend vanaf NS station Rijswijk de uitgangskant Plaspoelpolder, ook richting bussen, trams en taxi’s nemen, en
bovengronds aan de kant van de sporen 1 en 2 het station uitlopen, Churchilllaan volgen, Beatrixlaan oversteken en
even doorlopen tot de Van Mooklaan.
Stervoorde is ook goed te bereiken met eigen vervoer. Bij het gebouw staan parkeermeters kosten € 0,30 per uur
voor de eerste 2 uur, € 1,50 voor elk volgend uur. Bij het buurgebouw, Gezondheidscentrum Het Kruispunt, van
Mooklaan 33 kan ook op donderdagavond vrij geparkeerd worden, in de straten aan de overzijde en verderop in de
wijk ook.

Donderdag
avonden
22 nov
20.00-22.00
uur
6 dec
20.00-22.00
uur
20 dec
19.00-21.00
Inloop vanaf
18.45 uur

Contactpersoon:
Marlies Leegwater, marliesleegwater@gmail.com telefoon 079-3411955 of 06-33194594

Zadkine en zijn beelden
Lezing door de heer Hoo Man Chan over Zadkine en de tentoonstelling in het
Museum Beelden aan Zee. Deze lezing is tegelijk een introductie op het bezoek
aan het museum dat gepland staat voor zaterdag 1 december.
Poëzie workshop.
Gedichten beleven en zelf schrijven, begeleid door Karin van Kalmthout,
poëziedocent bij “Huis van Gedichten”.
Praten en eten:… Hollandse pot.
We eten met elkaar wat de Hollandse pot schaft.
Ieder is welkom, ook om na het eten nog wat spelletjes te doen.
Speciaal welkom zijn ook de mensen die getrakteerd hebben op eten uit het
buitenland.
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Uit op de Vrije Zaterdag
De activiteiten beginnen om 11.00 uur ’s ochtends en duren ca 2 uur.
Deelname voor leden is gratis; niet leden betalen € 2,50, kinderen 3 t/m 17 jaar € 1,00 (tenzij anders
vermeld).
Om de zaterdag gebeurt er wat bij het Nivon. We gaan wandelen, soms door de stad langs monumenten,
soms door de natuur. We pakken de fiets of organiseren een bezoek aan een museum.
Kies uit onderstaand programma wat je leuk vindt. Of nog beter kom iedere zaterdag.
Aanmelden is niet nodig (tenzij anders vermeld), we gaan altijd.
De toegang tot musea voor niet-museumkaarthouders is voor eigen rekening.
Contactpersoon:
Zaterdag
Marlies Leegwater marliesleegwater@gmail.com telefoon 079-3411955 of 06-33194594

Bezoek aan Museum Beelden aan Zee, tentoonstelling Zadkine aan Zee
(zonder gids). Ook als vervolg op de lezing van de heer Hoo Man Chan op donderdag
1 dec
22 november in Stervoorde.
11.00 uur
Start 11.00 uur bij het Museum, Harteveltstraat 1, 2586 EL Den Haag.
OV: bus 22, 23 of 61 halte Scheveningse slag; tram 9 halte Circustheater.
Fietsrondje van Cafe ’t Sluisje, Damlaan 61, 2265AM Leidschendam naar
15 dec Boerderij ’t Geertje, Geerweg 7, 2381 LT Zoeterwoude en terug.
11.00 uur Totaal 21 km, ruim twee uur inclusief koffiestop in Boerderij ’t Geertje.
Verzamelen met de fiets 11.00 uur voor Café ’t Sluisje, Leidschendam.

Het Wandelcafé Leiden
Als je mee gaat op een van de wandelingen van het Wandelcafé Leiden,
dien je gezond te zijn en enige conditie te hebben. Meenemen:
brood, drinken (thee/koffie/water), fruit, regenkleding & stevige (hoge) schoenen,
een plastic zitzak en je OV kaart.
De deelname is gratis, je hoeft je meestal niet aan te melden, je betaalt je eigen vervoer, maar het
meewandelen is geheel op eigen risico.
Let op, als je mee gaat naar een café of restaurant voor koffie of thee, neem dan kleingeld mee!!
Het Wandelcafé Leiden c.q. het Nivon, heeft geen (enkele) verantwoording.
Zorg dat je op tijd bij de verzamelplek aanwezig bent.
Voor extra informatie bel de gids/begeleider, die bij de wandeling wordt vermeld.

Woensdag 28 november 2018

Haagse parken en duinen (15 km)
Vandaag starten we bij station Laan van Nieuw Oost Indië in Den Haag. Van hier lopen we via
de Schenkkade door parken van Mariahoeve naar de parken Reigersbergen en Marlot. Hierna
steken we de A44 over via een tunneltje onder de
weg en via de Waalsdorperlaan lopen we naar park
Oosterbeek en Clingendael. Na Clingendael gaan
we de duinen in: Waalsdorpervlakte en Meijendel.
Vanuit Meijendel lopen we naar bushalte van bus
43 bij De Kieviet.
Verzamelen om 9.20 uur op Leiden CS. We nemen
de trein naar Den Haag om 9.30 uur, aankomst
Laan van Nieuw Oost Indië om 9.38 uur.
Begeleiding: Greetje Noordman 06-27036135 en
Hetty de Vrijer 071-5615024 en 06-28357430 (06
alleen op wandeldag).
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Woensdag 5 december 2018

Struinen door Warmond (10 km)

Ook onze Leidse buren hebben qua natuurschoon veel te bieden. Met
deze wandeling kun je dat zelf ontdekken. We starten op de
Abtspoelweg in Oegstgeest en lopen dan langs de Klinkenbergerplas
naar Warmond. We gaan eerst het eiland Kouden Hoorn verkennen en
lopen dan door de pittoreske dorpsstraat naar het bos van Huyze
Warmond. We lopen langs het landgoed Oostergeest en bezoeken de
ruïne en het kerkhof van de oude St.Matthiaskerk . Achterlangs
Marienhaven gaan we naar de spoorlijn en het laatste stuk lopen we
door een leuk wijkje met hier en daar nog een stukje bos.
Foto Rene Hoevlaak

We verzamelen om 09.50 uur aan de voorzijde van het Centraal Station te Leiden en gaan dan om
10:10 uur met bus 50 naar de Abtspoelweg in Oegstgeest. Na de wandeling stappen we op dat punt ook
weer op voor de terugreis.
Op deze wandeling zijn Ria Snoek en Lieke van Bennekom de begeleiders. Informatie via
telefoonnummer: 06-52811094.

Zondag 9 december 2018 Geniedijk, van Hoofddorp naar Haarlem

(19 km)

We lopen over de Geniedijk langs de forten en batterijen, daarna door het recreatiegebied langs de
ringvaart van de Haarlemmermeer. Rechts stijgen en
dalen de vliegtuigen van en naar Schiphol. Over het
jaagpad langs de Spaarne komen we naar het mooie
stadshart van Haarlem. Een afwisselende wandeling
door een gebied dat volop in gebruik is.
9:25 verzamelen op station Leiden Centraal.
9:38 vertrek Sprinter richting Amsterdam
9:53 start wandeling vanaf station Hoofddorp
Begeleiding: Angenies Posthumus (06-260 672 67) en Anja Scholten (06-236 231 98).

Wijzigingen en/of afmelden kan altijd, meldt wat je wilt naar marliesleegwater@gmail.com
Doe dit met zowel je naam én je e-mail adres in een mailtje.
Je kunt zo ook vrienden (als ze dat willen) opgeven.
Als je lid bent vermeld dan ook je lidnummer (of postcode en huisnummer).
Je kunt ook alleen het wandelnieuws uit Leiden ontvangen,
stuur dan een mailtje naar rienrijk@gmail.com
Activiteiteninformatie is ook te vinden op: www.nivon-zuid-holland.nl
Landelijke informatie is te vinden op: www.nivon.nl

Nivon, afdeling Zuid-Holland West
Verspreiding afdelingsnieuws
Marlies Leegwater
marliesleegwater@gmail.com
Salomeschouw 61, 2726 JP Zoetermeer
079 341 19 55 & 06 331 945 94
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