
 

MUZIEK, KUNST & CULTUUR, 
HET BUURTDINER, HAPJES 
EN DRANKJES, WORKSHOPS 

EN NATUURLIJK  
HEEL KORTENBOS BAKT!

Heerlijke Hapjes en drankjes
Geniet van hapjes uit alle windstreken!  

Op de dag zelf zijn er verschillende stands 
aanwezig met heerlijk eten en drinken. 

Prijsuitreiking  
vrijwilliger van het jaar Kortenbos 
Zoals ieder jaar, zetten we ook ditmaal  

iemand uit de wijk in het zonnetje die zich 
het afgelopen jaar heeft ingezet voor de 

wijk. Peter Vlas, Voorzitter wijkorganisatie 
Kortenbos overhandigt een eerbetoon. 

STADSKLOOSTER WESTEINDE 101

PROGRAMMABOEKJE

Kortenbos 

 gaat los 



 

 

Gooi al je bakkunsten in de  
strijd en bak je lekkerste  

en creatiefste lievelingstaart. 

Kortenbos Gaat Los! staat dit jaar in het 
teken van een heerlijke herfst! En wat past daar 
nou beter bij dan zelfgebakken taartjes! Gooi 
al je bakkunsten in de strijd en bak je lekkerste 
en creatiefste lievelingstaart. De taarten zullen 
worden beoordeeld door een vakkundige jury 
bestaande uit o.a. kandidaten van het populai-
re programma Heel Holland Bakt!  

Wie weet wordt jij de beste amateurbakker van 
Kortenbos en win je een workshop bij Annemarie 
Pronk, de winnares van Heel Holland Bakt 2016. 

Wil je niet bakken,  
maar wel proeven? 

Ook dat is mogelijk! Na de prijsuitreiking  
worden alle taarten geproefd en kunt u  

zelf ook oordelen over welk baksel  
u het lekkerst vindt! 

heel

Met dank aan: Gemeente Den Haag, Fonds 1818, Zebra, 
Cultuurschakel, Stichting Jeugdwerk en Stadsklooster



 

Do-In 
Do-In is een Japanse discipline van rek- en 
strek oefeningen, waarmee je je vitaliteit kan 
onderhouden. Pak even de tijd voor jezelf met 
deze mooie manier van zelfzorg. 

Workshop rappen
Heb je altijd al willen leren rappen? Dan is deze 
workshop iets voor jou! In een korte tijd leer je 
de basis van het rappen.  

Workshop tekenen
Heb je een verborgen talent voor tekenen? 
Kom het ontdekken! De workshop wordt be-
geleid door  kinderen van de Jeugdhaven.

Workshop dansen
Heerlijk dansen en bewegen op muziek? Ook 
dat is een mogelijkheid bij Kortenbos gaat LOS! 
Kom gezellig meedoen en ontdek je nieuwste 
dancemoves.

Labyrint of doolhof? 
Alles wordt duidelijk als u om 14.00 uur vanaf 
het Stadsklooster meeloopt naar het wijkpark 
Kortenbos. Onder begeleiding kunt u zich be-
zinnen in het wijkpark. 

Kunstgebakjes maken 
Workshop voor kinderen met Christine Lahey 
tussen 13:00 en 16:00 uur. Samen met kinde-
ren maakt ze de mooiste kunstgebakjes! Niet 
lekker voor de mond, maar wel heel leuk voor 
het oog! 

Historische wandeling
Ontdek de rijke historie van Kortenbos. Wan-
del mee met een gids die vele verhalen kent. 
Start wandeling om 13.00 uur of 15.30 uur.
Geef u op voor een wandeling met toelichting 
via dirkvanderzwan@bureausamen.nl

Theatergroep Hilaria
Lachen, gieren en brullen met Hilaria! Korte 
acts vol interactie en humor! 

en nog meer ... er is een luchtkussen voor 
de kinderen en een informatiemarkt.

Workshops
tussen 13.00 en 17.00 uur



 

Buurtdiner 17:30 tot 19:00 uur
In de avond kunt u tijdens het buurtdiner 
voor 5 euro genieten van de crème de la 
crème van de Westeinde! Restaurant Sapori  
del Sud - Italiaanse Gastronomie heeft voor 
u met alle liefde een overheerlijk 3 gangen-
menu bereid. Dat wilt u niet missen! 
Reserveer snel, want er zijn maar be-
perkt aantal plaatsen beschikbaar. 
Mail naar n.akyol@zebrawelzijn.nl of bel 
naar 06 433 952 90. 

ARTY-Halloween-PARTY vanaf 17:00 uur
Lekker samen griezelen, lol en kunst maken 
én genieten van optredens op het OPEN 
PODIUM onder het genot van een heerlijk 
enge maaltijd? Kom dan naar MIAW op de 
Noordwal 18. 

Programma 
Hoofdpodium
13:00 Opening door Broeder Frans 

13:05 Ramon Burnet & Tony Swartz 
  Nederlandstalige liedjes met  

een vleugje peper
13:35 Intermezzo  

13:45 Bert cabaretier
14:15  Dean Bowen Spoken Word
14:45 Ms. Florentine 
 Haagse singer songwriter
15:25 Dansgroep Jeugdhaven

15:35 Intermezzo

15:40  Shamrock and the Tulips  
Harmonic-Acoustic-Rock quartet

16:20 Prijsuitreiking ‘Heel Kortenbos bakt’

16:35 Sequoia Akoestisch,
 eigen songs en covers
17:00  Utreiking Vrijwilligersprijs  

Kortenbos Gaat Los 2017 

17:30  Trio WoJAJA Diner Jazz  
met saxofonist Wouter Kiers


