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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 maart 2020 (met een 
staartje februari) 
 
 

UITNODIGING 
 

Voor de Algemene Ledenvergadering 
van de Nivon Afdeling Zuid Holland West 

 
Donderdag 19 maart 2019, 20.00 – 22.00 uur 

 
Wijkcentrum Stervoorde 

Dr. H.J. van Mooklaan 1, 2286 BA Rijswijk 
 

Inloop met koffie/thee vanaf 19.30 uur 
Agenda 

 
1. Opening 
2. Verslag vorige Algemene Ledenvergadering, d.d. 21 maart 2019 
3. Activiteiten verslagen 2019 

- Leiden 
- Rijswijk/Den Haag 
- Bestuur 

4. Jaarrekening 2019 en begroting 2020 
5. Verslag Kascommissie over jaarrekening 2019 

Benoeming Kascommissie ter controle van jaarrekening 2020 
6. Bestuursaanvulling 

 
PAUZE 

 
7. Huldiging jubilarissen 
8. Toekomstplannen 
9. Rondvraag  
10. Sluiting 

 
Documentatie is opvraagbaar vanaf 9 maart 2020 bij marliesleegwater@gmail.com 

 
Bij de vergadering zijn mappen beschikbaar met de documentatie. 
 
 

http://www.nivon-zuid-holland.nl/
mailto:marliesleegwater@gmail.com
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Zondag 1 maart: Vogelhuisjes maken op Natuurkampeerterrein De Grutto 
 
U kunt daar dan samen met uw kind vogelhuisjes maken onder deskundige leiding. 
Materiaal is aanwezig.   Personen van alle leeftijden kunnen meedoen. 

Start 10.00 uur    -    einde : na de lunch. 
Als je nog niet klaar bent, kun je nog even verder werken. Het nestkastje mag je mee naar huis nemen. 
Voor koffie en soep wordt gezorgd; brood graag zelf meenemen. 
 
Deelname voor Nivon-leden is gratis, niet-leden betalen € 2,50 per persoon. 
Er is ruimte voor 10 kinderen met ouder. Graag even opgeven dus, bij : marjolijnvandoorn@gmail.com 
 
Adres: Abtswoude 27 A, 2636 EE Schipluiden. 
(Voor navigatie, vanuit Delft of regio Den Haag, Abtswoude nr 25 gebruiken en dan nog iets doorrijden.) 
 
OV: Vanaf eindpunt tramlijn 1 Delft-Tanthof (Abtwoudsepark), verder lopen in de richting die de tram 
ging voordat u uitstapte. Bij de asfaltweg rechtsaf. 
Dit is Abtswoude. Dan nog ca een kwartier verder lopen. Het bord dat naar de Grutto wijst staat langs de 
weg, dus let daar op wanneer u op het fietspad loopt. Bij het bord naar de Grutto links af slaan, en over 
het erf rechts van de boerderij nog een 700 meter het land in lopen. 

 
Nadere informatie is te verkrijgen bij Marjolijn van Doorn 
 
 

29 feb 
11.00 uur 

 
Rondleiding Jenever Museum Van Kleef, Lange Beestenmarkt 109, 2512 ED Den 
Haag.  
Een uitgebreide rondleiding met mogelijkheid van proeven voor 80 ct per glaasje. 
Vanwege beperkt aantal deelnemers dient u zich op te geven bij M. Leegwater (zie 
boven). OV tram 3, of 9. 

14 maart 
11.00 uur 

Schilderswijk bewoners tour “Breaking the Walls”. Start bij NS station Den Haag 
Holland Spoor, Centrum kant, hoek Stationsweg. Daarvandaan wandelen we 
gezamenlijk naar het startpunt van de door bewoners van de Schilderswijk verzorgde 
wandeling (Studentenhotel Hoefkade 9). Duur ruim 3 uur. 
Kosten p.p.: leden Eur 4,00; niet-leden Eur 7,50, te voldoen aan de Nivon gastheren. 
Vanwege maximum aantal deelnemers is tevoren opgeven nodig. Dat kan tot 
uiterlijk 5 maart bij M. Leegwater (zie boven). 

28 maart 
11.00 uur 

Afval opruimen van het Scheveningse strand.  
Verzamelen: Strandtent The Shore, vlak bij de noordelijke havenpier van 
Scheveningen, Strand Noord 2A. Gewapend met opraapknijpers, handschoenen 
en zakken gaan we afval van het strand opruimen. Een volle zak is in te leveren 
bij de strandtent tegen een kop koffie. Wat ook het weer is, we maken er een 
mooie ochtend van.  OV tram 11 of bus 22. 

Uit op de Vrije Zaterdagochtend  
Deelname voor leden is gratis; niet leden betalen € 2,50, kinderen 3 t/m 17 jaar € 1,00 (tenzij anders 

vermeld). De activiteit duurt meestal ca 2 uur. 
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. Meegaan is altijd op eigen risico. 
De toegang tot musea voor niet-museumkaarthouders is voor eigen rekening. 

   
Zaterdag 

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

mailto:marjolijnvandoorn@gmail.com
mailto:marliesleegwater@gmail.com
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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 22 en 30, tram 17 en ligt op 10 min loopafstand van NS- en busstation 
Rijswijk.  
Bus 22: vanaf halte Wethouder 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. 
Vanaf NS station Rijswijk ondergronds de uitgangskant Plaspoelpolder nemen, ook richting bussen, trams en taxi’s, 
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: bon trekken, geen 
kosten voor de eerste 2 uur,  € 1,50 voor elk volgend uur. Bij het buurgebouw, Gezondheidscentrum Het Kruispunt, 
van Mooklaan 33 is altijd vrij te parkeren, in de straten aan de overzijde en verderop in de wijk ook.  
Donderdag 
avonden 

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

5 maart 
20.00-22.00 

uur 

In en uit het keurslijf. Dat is de titel van de lezing over het beeld van vrouwen in 
vier eeuwen geschiedenis. Wat zegt het veranderende silhouet over de positie 
van de vrouw?  
Het thema van de lezing is gekozen met het oog op de komende internationale 
vrouwendag. De lezing wordt gegeven door Saskia Kuus. 
Saskia Kuus is kunsthistorica met als specialisatie kostuumgeschiedenis. Ze was 
onder andere gastconservator bij het Haags Historisch Museum en is specialist 
erfgoed bij de Bibliotheek van Den Haag. 

19 maart 
20.00-22.30 

Algemene Ledenvergadering Nivon Afdeling Zuid-Holland West 
Zie de uitnodiging en agenda op blz 1 van deze Nieuwsbrief 

   

  

Woensdag 4 maart 2020       Boterhuispolder Leiderdorp en Teylingen ( ca.10 km) 

We blijven in de Leidse regio. We gaan met de bus naar Leiderdorp en maken dan een wandeling door 

de Boterhuispolder. Gelet op de horecamogelijkheden in deze polder hebben we deze keer een vroege 

koffiestop. Door de polder met weids uitzicht en 

waarschijnlijk al veel weidevogels gaan we richting van de 

Kaag en dan langs de Zijldijk terug naar Leiderdorp.  

Verzamelen om 09:45 voorhal station Leiden Centraal 

(stadzijde). Vertrek met bus 410 om 09.56 naar bushalte 

Buitenhoflaan Leiderdorp (op de Engelendaal) aankomst 

10:08 uur.  

Begeleiding op deze wandeling Rien Rijk en Ria Snoek. 

Informatie telefoon 071-5221936 of 06-38718099 en e-mail 

rienrijk@gmail.com 

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. 

mailto:rienrijk@gmail.com


4 
 

Zondag 8 maart 2020       De Westbroekse Zodden (21 km) 
Vanaf station Hollandsche Rading wandelen we 

via het bosrijke Landgoed Einde Gooi over een 

natuurpad en een uitgestrekt polderlandschap 

door de Westbroekse Zodden, een schitterend 

laagveenmoerasgebied. Zo vroeg in het jaar 

zullen we nog niet veel van de bijzondere planten 

en vogels die hier voorkomen te zien krijgen. 

Langs de lintdorpen Westbroek en Achttienhoven 

met veel mooie boerderijen, gaan we naar 

Maartensdijk. We passeren de buitens 

Rustenhoven en Eyckenstein en eindigen weer in Hollandsche Rading. Goed waterdicht schoeisel is 

aanbevolen. 

Verzamelen in de hal van station Leiden CS om 8.45. Vertrek om 8.52, via Utrecht (hier 9.42 

sprinter naar Hoofddorp) naar Hollandsche Rading. Aankomst 9.53. 

Begeleiding Wilma de Ruijter, tel 071 589 05 35  en  06 498 300 96, en Angenies Posthumus, tel. 

071-5146259 en 06 260 672 67 (mobiel alléén op de wandeldag). 

 
Woensdag 25 maart 2020            Bodegraven – Gouda Goverwelle  (15 km)                                                                            
Deze route start bij station Bodegraven. Vanaf het station lopen we via de Zuidzijderpolder naar de 

Enkele Wiericke. Dit water volgen we zuidwaarts en via de 

Gravekoopsedijk komen we bij de Reeuwijkse Hout en 

Reeuwijkse plassen.  Daarna gaan we via de kades in het 

plassengebied naar de Goudse Hout en vandaar lopen we 

naar station Gouda Goverwelle.                                                                                      

Verzamelen op station Leiden CS om 9.05 uur, vertrek trein 

9.22 uur richting Utrecht, aankomst Bodegraven om 9.45 

uur. 

Begeleiding en informatie;  Hetty de Vrijer 071-5615024 / 

06-24846406 (06 alleen op wandeldag). en Ruud Dresme 

071-2407260 en 06 42892249. 
 

Als je mee gaat op een van de wandelingen van het Wandelcafé Leiden wordt verwacht dat je de 
geschatte afstand zonder problemen kunt lopen. Je loopt op deze wandelingen zowel op verharde als 
onverharde wegen en paden, stevige wandelschoenen zijn daarom aan te bevelen. Niet op alle 
wandelingen is er een rustpauze bij een horecagelegenheid.  
Neem daarom voldoende eten en drinken mee.  
 
Indien u medische problemen hebt die tijdens het wandelen tot problemen kunnen leiden is het 
verstandig om een notitie daarover in uw kleding of rugzak mee te nemen. Ook een telefoon met b.v. 
een nummer om eventueel familie te kunnen bellen is handig (aanbevolen wordt een ICE nummer in te 
programmeren -In case of emergency    en noteer het ICE nummer op een briefje in uw portemonnee 
 
Denk ook aan een OV-chipkaart. 
Meewandelen geschiedt op eigen risico.  
Deelname aan de wandelingen is gratis. Reiskosten zijn voor eigen rekening.  
De wandelingen starten op de gepubliceerde tijden en plaatsen. Er wordt niet gewacht op deelnemers 
die te laat aankomen.  
               Voor extra informatie bel de gids/begeleider, die bij de wandeling wordt vermeld.   
 

Wijzigingen en/of afmelden kan altijd, meld 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 
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