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Nieuwjaarswensen uit de wijk
Van Peter Vlas, voorzitter Wijkorganisatie Kortenbos:
Beste mensen, Als voorzitter van de Wijkorganisatie
Kortenbos wil ik iedereen een buitengewoon goed 2021
toewensen. Ik hoop dat we spoedig uit de corona-ellende
zijn en gevaccineerd en wel weer mooie dingen met elkaar
kunnen gaan doen. Er staan mooie initiatieven in de steigers en uiteraard in het
najaar weer een Kortenbos Gaat Los. Ik heb er alle vertrouwen in!
Van de wijkagenten Barry en Yvonne:
Beste wijkbewoners, Wij wensen een ieder een gezond, gelukkig en veilig nieuw
jaar. Wees er in deze tijden voor elkaar. Tot in 2021 dan staan wij ook weer voor
u klaar.
Van broeder Frans Wils:
Wens voor Kortenbos: Laten wij blij zijn met onze wijk!
En wist je dat wij een eigen wijklied hebben?
Luister hier, zing het samen, maak een filmpje en stuur het naar Irmgard den
Ouden dan zijn wij blij met jou!
Van Irmgard den Ouden, opbouwwerk Kortenbos:
2021! Wij gaan er weer voor!
Dank voor al uw inzet, uw positieve bemoeienis met de wijk, de buurt, de straat
en de medemens. Door grote betrokkenheid van velen zijn er ondanks het
bewogen 2020! toch mooie dingen gebeurt in de wijk. We hebben met elkaar de
hoop vast weten te houden.Wellicht heeft u de afgelopen weken de lichtjes in
enkele bomen in het Wijkpark gespot, hiermee wilden wij (stichting MiAW, De
Jeugdhaven en Zebra Welzijn in samenwerking met de gemeente Den Haag) een
positief lichtje laten schijnen in de donkere dagen... want waar licht is, is
‘hoop’. Samen zorgen wij er ook in 2021 weer voor dat het ‘licht’ in onze wijk
blijft branden.
naar top
Goed idee voor Kortenbos
We hebben al aardig wat leuke ideeën ontvangen van
bewoners uit Kortenbos. Heb je ook nog een idee maar
nog niet gedeeld met mij, doe dat gewoon. Insturen van
je idee wil niet zeggen dat het uitgevoerd wordt of dat je
de prijs wint, maar niet geschoten is altijd mis en als
opbouwwerker in Kortenbos kom ik graag in contact met
bewoners dus kom maar op met jouw idee!
Stuur jouw idee naar Irmgard den Ouden, opbouwwerker
in Kortenbos
naar top

Help mee met onze social media
We willen in 2021 meer gebruik maken van social media. Heb je hier affiniteit
mee vanuit je studie, werk of hobby dan hoor ik dat graag. We kunnen wel wat
(extra) hulp gebruiken. Super bedankt alvast.
Heb je hier zin in of wil je wat meer informatie, mail dan Irmgard den Ouden,
opbouwwerker in Kortenbos of bel 06 394 378 66.
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2021 Wandel je Fit & Blij
Dat bewegen gezond voor je is weet iedereen, maar dat gezond bewegen best
eenvoudig is, moet je gewoon zelf ervaren: Ga lekker wandelen. Wandelen is
wetenschappelijk bewezen verbazingwekkend goed voor je algehele gezondheid.
Sinds 2019 wandelen we elke donderdag van 14:00 tot 15:00 uur met een
aantal bewoners door de wijk. Heb je als goed voornemen om meer te bewegen
of gewoon je prettiger te voelen wandel dan met ons mee. Je leert nieuwe
mensen kennen. We verzamelen om 14:00 bij Buurthuis De Kronkel (Westeinde
425) en vandaar vertrekken we. We houden ons aan de geldende Covidmaatregelen dus je loopt in ieder geval tot en met 9 februari in tweetallen je
eigen route.
Doe gezond, doe mee!
Meer weten: Irmgard den Ouden, opbouwwerker in Kortenbos of bel
06 394 378 66
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Aanmoedigingsprijs Kortenbos 2020 voor Nejma Mbarki
Wethouder Bert van Alphen heeft tijdens
het Kortenbos Gaat Los Festival 2020 de
winnaar van de aanmoedigingsprijs
bekend gemaakt. Nejma Mbarki, de
prijswinnaar kon vanwege ziekte helaas
niet op de dag zelf de prijs in ontvangst
nemen. De wethouder heeft tijd en
ruimte gereserveerd om de prijs alsnog,
officieel, aan haar te kunnen
overhandigen. Hartelijk dank daarvoor!
‘Deze prijs overhandig ik niet alleen van
hand tot hand maar ook van hart tot hart
– aan Nejma - een stille kracht op achtergrond!’
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Een bericht van Cis Deyl , directeur MIAW, Noordwal 18
Het oude normaal
Nooit eerder zijn we zo geconfronteerd met maatregelen, regels, regelingen...
die zo ingrepen op ons persoonlijke bewegen als dit jaar. Sedert de oorlog heb ik
van horen zeggen. Ik ben zelf van aanzienlijke tijd na de oorlog, dus daar kan ik
niet over meepraten. Maar tijdens mijn eigen leven (toch ook al bijna zestig jaar)
heb ik het nog niet eerder
meegemaakt dat de overheid zo dicht
op onze huid kwam zitten. Letterlijk
en figuurlijk. Zo’n invloed had, dat we
elkaar nu niet meer een hand geven en
dat we elkaar op straat niet meer
spontaan kunnen knuffelen... dat we
nu maar met twee mensen bij elkaar
mogen staan op straat en dat we
overal anderhalve meter tussen elkaar
moeten denken en doen. Het werd het
nieuwe normaal genoemd.
Het nieuwe Wat!?
33 Keer hebben we nu op straat gestaan/gezeten op de vrijdagmiddag. Elke
vrijdag van 14:00 tot 17:00 uur gedenken we op de kade aan de Noordwal het

oude normaal. Het oude normaal, dat we elkaar naar behoefte konden knuffelen.
33 Keer zitten we nu drie uur lang te gedenken dat we weer naar het oude
normaal willen. We bespreken dan de voorbije week. Wat we gedaan hebben,
wat we niet gedaan hebben. De mensen die we hebben gezien, de mensen die we
niet zagen. Soms komt er iemand even bij zitten (op anderhalve meter) en soms
worden er vragen gesteld. Waarom zit u hier? Normaal zijn we de hele week in
beweging, bezig, aan de gang. En nu dan een keer per week even drie uur
specifiek op deze abnormale toestand gefocust. We begonnen met een man of
zes, zeven of acht. En nu al een hele tijd met zijn tweeën. Het is louterend. Stil
protest. We gaan door tot het niet meer gaat of hoeft. En u bent welkom om bij
ons te komen zitten.
Een veel beter, NIEUW jaar gewenst!
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Ik Nummer 23 en De Hekkensluiters
Naar aanleiding van mijn boek ’Ik nummer 23’ vroegen veel
mensen me hoe dat was om de jongste te zijn van zo’n groot
gezin. Dat maakte me nieuwsgierig naar de ervaring van
andere jongsten van grote gezinnen. Via onder andere het
krantje de Haagse Tijden heb ik in totaal veertien mensen,
mezelf incluis, geïnterviewd. Dat vond ik heel boeiend en
interessant en ik heb er leuke contacten aan over gehouden.
Deze interviews zijn nu gebundeld in bloemlezing ‘De
Hekkensluiters’. Met de uitklapflap achterin zie je de vragen
die ik aan ieder heb gesteld en kun je zo bladeren om
de antwoorden te lezen.
Het kost € 15,- en is bij De Kronkel te koop of bij mij
Marianne van Betten, Prinsegracht 20c, 2512 GA Den Haag, telefoonnummer 06
401 122 53.
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Afscheidsbericht van Filiz Akbulut
Tot ziens
Na een veel tal jaren werken in de wijk Kortenbos is het tijd om te rouleren,
weer verder naar een andere wijk in dit o, zo mooie stadsdeel Centrum. Het
werken in Kortenbos was een leerzame en vooral mooie ervaring!
Toen ik net kwam werken in deze kleine maar boeiende wijk, was het
wijkcentrum niet zichtbaar als een plek waar bewoners elkaar konden
ontmoeten. Het was vaak stil en leeg in het centraal gelegen pand, dat juist
bedoeld is voor het ontmoeten van bewoners. Met de bewonersorganisatie en
bewoners in de wijk is behoorlijk geïnvesteerd om van deze plek en dit gebouw
een bruisend centrum te maken waar jong en oud elkaar kunnen vinden en met
elkaar kunnen werken aan ideeën voor de wijk. Samen met bewoners en
organisaties in de wijk werken aan verbetering van de sociale en fysieke
leefbaarheid is voor ons allen een uitgangspunt. Dit hebben we met elkaar ook
zeker laten zien. Bewonersparticipatie is een begrip geworden in Kortenbos.
Terwijl we dit aan het doen waren heb ik ook veel contacten gemaakt met
bewoners en veel verschillende instellingen, iedereen die ik heb ontmoet had en
heeft hart voor deze wijk. Tijdens de gesprekken die ik heb gevoerd heb ik soms
partners tot wanhoop gedreven met mijn visie op hoe we nog meer en beter
aanbod voor de jeugd konden realiseren of meer bewoners konden bereiken.
Gelukkig met (bijna) altijd goed resultaat, waarbij het vooral gaat om het samen
inzetten en inspannen omdat je alleen niet verder komt.
Zo we hebben samen de wijk meer kleur gegeven en levendiger gemaakt. Er is
veel te noemen en zonder iemand of iets te kort te doen, wil ik wel een aantal
mooie initiatieven uitlichten. Zo hebben we bijvoorbeeld de Sirtemastraat
verbeterd om de leefbaarheid en veiligheid te vergroten. Ook hebben we het
Bakkersplein een frisse nieuwe uitstraling gegeven om een veilige plek voor
kinderen te creëren waar zij kunnen spelen. Daarnaast hebben we in het
wijkpark een mooie labyrint en multifunctioneel speelveld aangelegd waardoor
meer bewoners (jong en oud) prettig kunnen vertoeven… en tot slot met elkaar,
inclusief de scholen, kinderopvang, wijkagenten het welzijnswerk en corporatie
de pilot Vreedzame wijk succesvol opgestart en bezig zijn met het borgen. Ik
weet dat Kortenbos in de toekomst zal gaan heten de Vreedzame wijk Kortenbos!

En hoop dat ik deze ervaring kan meenemen naar andere wijken en het daar ook
kan uitdragen.
Graag hef ik met u samen, al is dat op afstand nu binnen deze onzekere periode,
het glas om te vieren dat we gezond zijn
. Ik wens jullie allen al het moois het
leven biedt en nieuwe energie om samen met mijn nieuwe collega Nina Ruijer de
samenwerking voort te zetten.
Nina Ruijer stelt zich voor:
Hallo
Afgelopen maand ben ik, Nina Ruijer,
begonnen als stadsdeelmedewerker
Welzijn, Jeugd en Participatie voor het
mooie stadsdeel Centrum en onder
andere de wijk Kortenbos. Ik neem het
stokje over van Filiz. Na een aantal
jaar te hebben gewerkt in andere
stadsdelen, waaronder Scheveningen en
Leidschenveen-Ypenburg, heb ik zin om
in Kortenbos samen met jullie aan de
slag te gaan! Ook voor mij is
bewonersparticipatie het uitgangspunt.
Ik heb ervaren dat bewoners onmisbaar zijn in het oplossen van problemen in de
wijk. Ik kijk er naar uit om het komende jaar het werk van Filiz voort te zetten
en samen met u te werken aan een nog fijnere wijk om in te wonen. De
komende periode zal ik veel fietsen door de wijk om de wijk te leren kennen. Ik
hoop u tegen te komen in de wijk tijdens één van mijn fietstochtjes of tijdens
één van de activiteiten, zodra de maatregelen dit toelaten. Ik kijk er naar uit
om u te spreken over uw wijk en wat u belangrijk vindt om samen te verbeteren.
Ik wens u een vreedzaam en gezond 2021!
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Emmaus Prinsegracht doneert speelgoed
In 2020 doneerde Emmaus
Prinsegracht speelgoed aan de
Speelgoedbeurs Den Haag en de
Voedselbanken. De non-profit
organisatie Emmaus Prinsegracht
zet
zich duurzaam in voor behoud van
menselijke en materiële
waardigheid. Samen met hun
woonwerkgemeenschap en
vrijwilligers ondersteunen zij
(lokale) sociale projecten, onder
andere via financiële donaties en
de verkoop van gedoneerde
welvaartsresten.
Emmaus Prinsegracht
Prinsegracht 36, 2512 GA Den Haag
070 363 92 73
Winkelopeningstijden: woensdag, donderdag en vrijdag van 13:30 tot 16:00 uur.
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Stichting Ken-Je-Kracht
Sinds medio 2020 zijn wij actief in de wijken van Den Haag en
werken sinds kort samen met Wijkorganisatie Kortenbos.
In 2021 gaan wij met de Wijkorganisatie samenwerken aan
meerdere projecten en activiteiten. Te denken valt aan naaien kniples, waarbij onder andere gedacht wordt om oude
kleding een nieuw leven geven, internet voor senioren,
WhatsAppen, kennismaking met gitaarles senioren,
enzovoort, enzovoort.
Namens Stichting Ken-Je-Kracht wensen wij u een mooi 2021.
naar top

Samenwerking Carolusschool en peuterspeelzaal 2Aan2
Kinderopvang 2Samen en de
Carolusschool zijn een verregaande
samenwerking aangegaan door
vanuit eenzelfde visie zorg te
dragen voor de ontwikkeling van
kinderen van 3 tot 12 jaar. Ons
motto is ‘Samen ontwikkelingen in
een oase van verschil’.
Hierbij zijn wij een respectvolle en
duurzame ontmoetingsplaats waar
iedereen met plezier naar toe
komt. Kinderen leren onder andere
door spel, en spel zorgt voor
plezier.
Leren = spel = plezier.
Rust, reinheid en regelmaat zorgen voor veiligheid, sfeer en rust. We zijn in
beweging om daar waar nodig de manier van werken aan te passen aan de
veranderende omgeving, zodat de kinderen goed voorbereid zijn op hun leven nu
en in de toekomst.
naar top
Studenten en Kortenbos
Een aantal studenten willen zich vanuit hun studie ook graag inzetten in onze
wijk. Lees hier wie zij zijn.
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