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De combinatie van Jongens en 
Dansen is altijd een beetje spannend. 
De meeste jongens voelen zich erg 
onhandig op de dansvloer. 

De jongens die goed kunnen dan-
sen zijn echter wel erg populair bij 
de meisjes. Een workshop break-
dance of hiphop was daarom een 
goede gelegenheid om mijn jongens 
in beweging te krijgen op de dans-
vloer. ’Dans aan de Vliet’ bood in 
het weekend van 11 en 12 september 
de mogelijkheid om kennis te maken 
met dansen en was voor groepen, die 
al meer bekend waren, een podium 
om hun kunsten te laten zien.

Dansworkshop
Zaterdagochtend vroeg stond ik,  

met mijn 2 tieners, te bibberen bij 
Dormibella - een jaren-80 gebouw 
op de Bachlaan, dat ik al jaren zie 
staan, maar nooit van binnen heb 
gezien. Mijn jongens waren onder de 
indruk van de ruimte waar ze moch-
ten gaan dansen. 

Een echt podium met veel lampen, 
grote boxen en veel ruimte. 

We werden hartelijk ontvangen  
en de danslerares ging onmiddelijk 
met de kinderen aan de slag. 

Dormibella
Ondertussen kon ik de ruimte 

nader bekijken. 
Een aantal zaaltjes, podia, een bar 

en boven nog een aantal kantoor- 
annex muziek-oefenruimten. 

Alles zag er uit zoals dat hoort 
voor deze doelgroep: niet te netjes 
maar wel gezellig. Dormibella is een 
Stichting die draait op vrijwilligers 
en is één van de gebruikers van het 
pand KJ44. Ze organiseren met een 
enthousiaste club muziekliefhebbers 
regelmatig feesten voor jeugdigen 
vanaf 16 jaar die zich niet thuis 
voelen in een gewone disco. 

Het doel is om laagdrempelige 
feesten te organiseren en een podium 
te bieden aan beginnende bands. 

De voorzitter is trots op de wijze 
waarop dit gaat en wil dit zo lang 
en goed mogelijk blijven doen, 
ondanks dat ze wel eens onenigheid 
hebben met de gemeente. 

Opening Open monumentendag
Intussen waren de jongens los 

gedanst en kon ik ze al swingend 
bewonderen. Dansen is niet hun 
favoriete bezigheid geworden maar 
in Dormibella gaan ze over een paar 
jaar zeker weer eens kijken. 

Ze ontvingen een uitno diging om 
mee te swingen achter de showband, 
die de opening van de Open Monu-
mentendag deed op de Dam laan, 
maar dat was ze net een stap te ver. 

Dans aan de Vliet
Dans aan de Vliet heeft het hele 

weekend geduurd en heeft in theater 
Camuz podium geboden aan vele 
danseresjes. 

Zondagavond was de finale dans-
wedstrijd. Wethouder Rensen heeft 
een aantal prijzen uitgereikt. 

Dans aan de Vliet, een leuk eve-
nement, dat nog meer bekendheid 
mag krijgen. We zijn heel benieuwd  
naar volgend jaar! 

	 Miriam	Blom 

Hip-Hop in Dormibella

BuurtBlad · BladWijzer

	 verder	in	deze	uitgave:

–  Van het Bestuur  > B  03

–  Een dag uit het leven > B  05

–  Uit in De Kajuit  > B  07

–  StaTafels te leen > B  09

–  Atelier De Boot > B  11

–  Colofon & Column > B  14

Wijkvereniging · Damsigt
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www.drukkerijexcelsior.nl

Excelsior
Drukkeri j

Theems 6 (Forepark)
2491 BP  Den Haag

Postbus 14
2260 AA  Leidschendam 

•

•

•

•

Telefoon  070 - 327 01 94
Telefax 070 - 320 46 96

info@drukkerijexcelsior.nl
www.drukkerijexcelsior.nl

•  Drukwerk: van visitekaartje tot reclamefolder en van briefhoofd   
 tot complete huisstijl, van zwart-wit tot full-colour

•  Familiedrukwerk: Geboorte-, huwelijks- en jubileumkaarten
 (Ook uitwerken van uw eigen ontwerp is mogelijk)

•  Print- en copy service in zwart-wit of kleur

•  Geprinte of gedrukte verenigings- en of wijkbladen

Zoekt u een drukker bij u in de buurt? Bel ons of neem eens een 
kijkje op onze website.
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Wijkplatform
Op 19 augustus bezochten wij  

het Wijkplatform, waar allerlei 
zaken die in de wijk spelen met de 
nieuwe wijkwethouder, mw Mijdam, 
worden besproken.  
Onder andere zaken die spelen rond 
het station Leidschendam- Voorburg; 
een kale rotonde, te weinig fietsen-
stallingen, te veel losse, niet-gestalde 
fietsen rond het station en parkeer-
overlast in de Rode laan.

Wat betreft de huisvesting van  
de gemeente spelen er nog steeds  
3 opties: Gebouw Damsigt, Biliton-
gebouw en nieuwbouw van het pand 
in het Raadhuiskwartier. 

Omdat hier eigenlijk geen nieuws 
over was, hebben wij besloten con-
tact op te nemen met dhr Schellings, 
de wethouder die deze zaak in zijn 
portefeuille heeft. 

Ook de stand van zaken ten aan-
zien van het Marienpark is kort aan 
de orde geweest. De ambtenaren, en 
waarschijnlijk ook de wijkbewoners, 
zitten in hun maag met dichtgetim-
merde panden en bezwaren tegen  
de sloopvergunning. 

Op dit punt zijn zeker nog veel 
meer gesprekken nodig tussen  
de gemeente en de wijk bewoners. 

De notulen van de Wijkplatform-
vergadering zijn inmiddels in te zien 
op <www.damsigtwijk.nl>.

Plastic inleverbak te vol? 
Bel het telefoonnummer 

Meldpunt Openbare Ruimte
Op de vergadering van het wijk-

platform kwam ons ter ore dat ook 
als u opmerkingen heeft over het 
ophalen van huisvuil door Avalex,  
u dit door kunt geven aan het Meld-
punt Openbare Ruimte op:  
<www.leidschendam-voorburg.nl>.

Maar ook als u een losliggende 
stoeptegel ziet, overhangend groen, 
een omvergereden paaltje,  
een mankement aan een speeltoestel, 
een om gewaaide boom, een kapotte 
straatlantaarn, zwerfafval of een 
scheefstaand verkeersbord?  
Geef het door!

Atelier De Boot gaat door!
Op woensdag 1 september  

is Atelier de Boot weer van start 
gegaan met een wekelijks creatief 
programma voor de jeugd van 4 tot 
12 jaar. 

We gaan proberen de hobby-
ruimte zo optimaal & goed mogelijk 
in te delen om aan de ruime belang-
stelling vanuit de buurt te kunnen 
voldoen.

Zie voor meer informatie  
het artikel op bladzijde 11 [> B 11].

Contributie
Eind september gaan wij weer  

de jaarlijkse betalingsherinneringen  
voor de contributie verzenden. 

Dus als u nu al € 15,00 
op ING-bankrekening nr. 18 56 876 
tnv. Wijkvereniging Damsigt stort, 
dan scheelt dat weer een boom!

Verhuur Wijkgebouw:  
nu op website www.damsigtwijk.nl!

Sinds kort kunt u op de website 
zien wanneer Wijkgebouw De Boot 
(Duivesteijnstraat 22) verhuurd is  
en wat de voorwaarden zijn.  
Het wijkgebouw is uitermate 
geschikt voor feesten en partijen 
waarvoor de eigen woning aan de 
krappe kant is! 

De soosruimte met haar bar-
faciliteiten is bijvoorbeeld al te huur 
voor € 70,00 een avond. 

Niet leden betalen € 85,00 > dus: 
u hebt de contributie er in 1x uit.

Voor verdere informatie kunt u 
terecht bij Georgine Bulterman: zie 
het colofon op de laatste bladzijde
aan de achterzijde van dit Blad.

Namens het bestuur,
Benno	Grafhorst
Peter	van	der	Breggen 

Berichten van het Bestuur In de vorige wijkwijzer 
heeft u kunnen lezen dat  
het bestuur een nieuwe naam 
voor de wijkvereniging zoekt. 

In de zomer uitgave is  
daar een prijsvraag voor uit-
geschreven. Het bestuur heeft 
daarop enkele inzendingen 
ontvangen en unaniem is 
voor één naam gekozen:

In de nieuwe naam wordt verwe-
zen naar de Nehertoren die centraal 
in de wijk staat en vanuit de toren 
kan je over de hele wijk heenkijken.

De gelukkige winnaar was  
de heer Bronsveld. 

Hij heeft vaak meegedaan aan 
prijsvragen, maar dit was zijn eerste 
echte prijs. Meneer Bronsveld blijkt 
een nieuwe wijkbewoner uit het 
Nehercomplex te zijn, die onlangs 
ook lid is geworden van de Wijk-
vereniging. 

Hij komt uit de wijk Duivenvoorde 
en vond dat hij in zijn nieuwe wijk 
ook betrokken moet zijn bij het ver-
beteren van zijn eigen leefomgeving.

We feliciteren hem van harte en 
heten hem ook van harte welkom.

NB: De nieuwe naam is nu geko-
zen door het bestuur maar zal echter 
pas in april aan de ledenvergadering 
worden voorgelegd.

Namens het bestuur,

	 Miriam	Blom 

Voorstel voor  
de nieuwe naam  
van de Wijkvereniging:

Nehersigt

	 De	PrijsvraagWinnaar	de	heer	Bronsveld
heeft	de	Prijs	-	een	Cheque	twv.	€	40,00	-	ontvangen.
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Christi Tummers
Lodewijk van Hamelstraat 30
2264 DB  Leidschendam
T 070- 320 40 55

 • Standaardbehandeling
 • Acnébehandeling
 • Biolifting
 • Verwenbehandeling
 • Lichaamsmassage
 • Manicure
 • Harsbehandeling
 • Parafinepakking
 • Verven van wimpers en wenkbrauwen

Geef eens een beauty-bon kado!

schoonheidsspecialiste
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De wekker gaat… 6:40 uur. Nog altijd 
wennen zo na de zomervakantie. 

En wat is het nog donker! Manlief 
draait zich nog eens om. Als trouwe fan 
is hij gisteravond naar een kwalificatie-
wedstrijd van het Nederlands elftal gaan 
kijken. Het is laat geworden. Vandaar.

Ik sta op en maak de kinderen wak-
ker. We kleden ons aan en eten een 
boterham voor de televisie…nooit 
gedacht dat ik dat goed zou vinden. 
Maar onze dochter bleek al jong geze-
gend met een ochtendhumeur. De televi-
sie vormt een mooie beloning voor het 
vlotter in de kleren schieten. Daarmee 
vervloog ook mijn idyllische plaatje van 
een gezellig familiair samenzijn aan de 
ontbijttafel. 

Om 08:00 uur kijk ik naar buiten. Het 
regent een beetje. Breng ik de kinderen 
met de bakfiets of met de auto naar 
school? De keuze voor de auto blijkt een 
goede. Een paar minuten later komt het 
met bakken uit de hemel.

Eerst breng ik mijn dochter naar haar 
klas. Ze zit sinds een paar weken in 
groep 3. Trots leest ze mij een boekje 
voor dat in haar laatje ligt.

Daarna loop ik met mijn zoon naar de 
peuterspeelzaal. We lezen samen een 
boekje. Naast zijn lievelingsjuf staat hij 
achter het raam te zwaaien als ik weg-
loop. Afscheid nemen blijft nog moeilijk, 
ook al heeft hij het verder prima naar 
zijn zin.

Ik loop in de stromende regen naar de 
winkels op de Rembrand Rotonde. Eerst 
lijm kopen voor vanmiddag. Daarna eten 
voor vanavond. Op woensdag doe ik 
gemakkelijk en koop meestal een kant-
en-klaar maaltijd bij de groenteboer.

Daarna rijd ik naar kinderopvang de 
Blauwe Zebra. Daar ligt de deelnemers-
lijst voor Atelier De Boot klaar. 

Iedere woensdag organiseer ik samen 
met Mirjam de Jager een knutselmiddag 
voor kinderen in wijkgebouw De Boot. 
Zowel kinderen uit de wijk, als de kinde-

ren die op woensdag op de NSO van de 
Blauwe Zebra zijn, kunnen meedoen. 

Terwijl ik terug loop naar de auto, 
belt de aannemer. We zijn bezig met een 
grondige verbouwing van de zolder en 
zitten op dit moment middenin de troep. 

Ik zal blij zijn als we straks ons huis 
weer voor ons zelf hebben. Maar zover is 
het helaas nog niet. 

Weer thuis kijk ik nog even de infor-
matie door die ik op internet heb gevon-
den over Afrikaanse dierenmaskers.  
Ik bedenk wat ik ze hierover wil vertel-
len en zet wat steekwoorden op papier.

Daarna haal ik de kinderen op van 
school. Mijn zoon breng ik aansluitend 
naar de crêche. Hier kan hij een paar uur 
naar toe, terwijl ik in het Atelier aan de 
slag ben. Ik kom met een nat en stin-
kend jongentje binnen. Op school had hij 
lekker met zijn nieuwe (!) schoenen in de 
plassen rond gebanjerd. Niets leukers 
dan dat! En vervolgens had hij zijn luier 
vol gepoept. Ik verschoon hem nog even, 
voordat ik hem bij de leidsters achter-
laat. 

Om 14:00 uur start het Atelier. Het is 
weer volle bak. Gelukkig helpt ook een 
leidster van de NSO mee. Ik vertel mijn 
verhaal over de dierenmaskers en daarna 
gaat iedereen lekker aan de slag. Voor de 

kleintjes hebben we al wat voorbeelden 
van maskers getekend. De grotere kinde-
ren mogen het helemaal zelf verzinnen. 
Er is heel veel materiaal op het Atelier 
aanwezig. We proberen de kinderen te 
stimuleren om zelf te beslissen welke 
materialen ze willen gebruiken, waar-
door hun creativiteit wordt ontwikkeld. 

Voor sommigen is dat nog best moei-
lijk. Anderen vinden het heerlijk om 
zelfstandig dingen te bedenken en te 
maken.

Er heeft zich inmiddels al een vaste 
kern van kinderen gevormd, die iedere 
week naar het Atelier komt. Ook van-
daag zijn er veel bekende gezichten.

Om 15:00 uur geef ik mijn dochter 
een seintje dat ze haar vriendinnetje 
mag ophalen om samen met haar en 
haar moeder naar Cartouche te gaan. 
Van 15:30 tot 16:30 uur heeft ze daar 
’smurfen’-hockey training.

Rond 15:45 uur worden de laatste 
kinderen van het Atelier opgehaald. Snel 
ruimen we alles op. Er is met veel ver-
schillende materialen gewerkt, dus lijkt 
het alsof de boel is ontploft!. 

Ik spring op de bakfiets om mijn 
dochter van de hockeytraining te halen. 
Daarna rijd ik door naar de crêche om 
mijn zoon daar op te pikken. Het vrien-
dinnetje van de hockey rijdt nog even 
gezellig mee. Terwijl ik het eten klaar 
maak, wordt er nog even gespeeld.

Samen eten, kinderen in pyama en 
daarna naar bed. 

Ik check nog even de mail. Vouw wat 
was op en vind het dan wel mooi 
geweest. Even rustig op de bank de krant 
lezen en daarna lekker slapen.

	 Miriam	Blom 

Een dag uit het leven van… 

 Mireille Romijn
Mireille woont met veel plezier en veel verbouwingen in de Damsigt-

straat met haar man Kees en 2 kleine kinderen. En zoals dat nu eenmaal 
hoort bij deze levensfase: een druk gezinsleven. Ze geeft ons een indruk  
van haar woensdag. Een dag waarbij ze ook het Atelier in De Boot runt.
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TOTAL kies je niet toevallig

Total De Tram
De Oude Trambaan 141
2265 DA LEIDSCHENDAM
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BBQ
Gelukkig was het tijdens de barbe-

cue, de eerste activiteit na de zomer-
periode veel beter weer, meer dan 40 
mensen hebben op de eerste zaterdag 
van deze maand een gezellig en sma-
kelijk samenzijn meegemaakt. 

Er viel heel wat bij te praten en  
het buffet - met onder meer een aantal 
culinaire bijdragen van Kajuitleden - 
zag er fantastisch uit en maakte  
de bijzondere keuze voor het ’borden 
vullen’ moeilijk. 

Buiten roosterde men het vlees en 
meerdere malen was het filevorming 
bij de lange vuurplaats. 

FamilieDag
De FamilieDag, de traditionele 

afsluiting voor de zomerstop, werd 
ditmaal in het Groene Hart gehouden. 

In het jaar van de forten hebben we 
een bezoek gebracht aan Fort Wie-
ricke schans; we gingen er ’s middags 
per boot vanuit Bodegraven naar toe 
en werden door enthousiaste gidsen 
rondgeleid. Zij vertelden ons veel over 
de geschiedenis van dit belangrijke 
bouwwerk dat deel uitmaakte van de 
Oude Hollandse Waterlinie.  

‘s Morgens hadden we in het kaas-
museum van Bodegraven ook al veel 
wetens waardigheden over het kaas-
maken en de indertijd grootste kaas-
markt van Nederland gehoord en 
gezien, een echt Hollands dagje dus.

Terugkijken op 2010
Op de agenda stond aangekondigd 

dat wij op de tweede Kajuitavond,  
30 september, de foto’s en video’s van 
de laatste activiteiten konden bekijken, 
dwz. het LustrumFeest, de Meridonreis, 
de FamilieDag en de Barbecue. 

Lezers van de WijkWijzer wilden 
wel eens een keer een indruk opdoen 
van al deze gebeurtenissen. 

De Kajuit die in 1975 startte  
met de soosavonden is nu in 2010  
met 75 leden een actieve en enthou-
siaste vereniging, waarin elkaar ont-
moeten en verbonden zijn met elkaar 
nog steeds de hoofdzaken zijn.

Joyce	Piepenbroek	-	van	der	Steur, 
voorzitter 

Uit in De Kajuit
Gezelligheidsvereniging De Kajuit
 Nieuws uit De Kajuit

Het	is	niet	moeilijk	om	met	deze	weersomstandigheden	een	tekst	
voor	het	Herfstnummer	te	schrijven;	7	uur	’s	avonds	en	het	is	al	
behoorlijk	donker,	de	regen	klettert	tegen	de	ramen	en	de	wind	
zwiept	de	tuin	door	elkaar.

Buurtvereniging De Kajuit

 Programma · De Kajuit ·  
 in de komende maanden:

 2010
 28  oktober: Kajuitavond
 11  november: Mosselavond
 25  november: Kajuitavond
 9  december: Kajuitavond
 23  december: Kerstavond

> aanvangstijd:  21:00 uur

Noteer deze data alvast in uw agenda!
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GELDIG T/M 15 JUNI 2009

Met deze topbrasserie maakt Van 
Dieten zijn visie waar: respect 
voor het product en koken vanuit 
het hart. Daarmee weet hij in dit 
prachtige industriële pand in een 
interieur met een knipoog naar de 
jaren 50 een plek te creëren met 
een warme uitstraling waar je elkaar 
graag ontmoet.

Gevestigd in het prachtige rijksmonument 
NeherLab, een voormalig laboratorium voor de 
telecom-innovatie, bevindt zich, hoe kan het ook 
anders heten, Brasserie NL. Chef-kok Ruben van 
Dieten komt met zijn eigen innovatie: een eerlijke 
keuken die de Franse Brasserie-sfeer weer in 
Nederland doet herleven.

Van Dieten heeft ruim 15 jaar ervaring in 
het hoogste segment van de gastronomie. 
Afgelopen jaar kookte hij nog voor al zijn 
Gault Millau collega’s in restaurant Le Cirque 
in Scheveningen, waar hij als adviseur aan 
verbonden is. 

Neherpark 5
2264 ZD Leidschendam
-
Reserveren:
www. brasserienl.nl
info@brasserienl.nl
070 3208 550
-
7 dagen per week geopend
van 11.00 - 21.00

Aanbieding:
Bij bestelling van een menu 
krijgt u tegen inlevering van 
deze advertentie een fles 
huiswijn kado!

Voor Van Dieten heeft koken te maken met 
oorspronkelijke smaken en durf. Hij gebruikt 
dagverse producten in gerechten zonder franje 
met invloeden vanuit de hele wereld. Zo vind 
je op zijn menukaart een gezonde bruine 
boterham met Reypenaar VSOP of Parma ham, 
een klassieke tournedos Rossini,maar ook een 
Yakitori. 

Zomer- en Wintertennis
op de prachtige buitenbanen van

Tennispark Vreugd & Rust
Voor het winterseizoen kunt u terecht op het gezellige park:
u kunt een vaste baan huren of een zwerfkaart aanschaffen.

Tennispark Vreugd & Rust is het gehele jaar geopend!

  Inlichtingen:  
  Tennispark Vreugd & Rust
   Oosteinde 5
   2271 EA  Voorburg

   T: 070- 386 35 27
   E: <jaap.lengkeek@wanadoo.nl>

Het winterseizoen loopt van 18 oktober 2010 t|m 18 maart 2011 
[ speeltijden > van 09:00 uur tot 16:30 uur | sluitingstijd > om 17:00 uur ]
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Annelies Molle  
voor Straatborrel in de Opwijckstraat:

Op 19 juni was er première in de Opwijckstraat;  
de eerste straatborrel werd gehouden! 

’We hadden een partytent opgezet 
voor de garages. 

Het weer werkte dit keer niet erg mee,  
maar daardoor stonden we op een gegeven 
ogenblik onder de tent — met tafels en al — 
tegen elkaar aangedrukt, wat spontaan  
de onderlinge banden verstevigde. 

De kinderen stoorden zich nergens aan 
en maakten er een straatspeeldag van. 

Het idee van het verhuren is leuk  
en we gaan het volgend jaar zeer zeker 
weer doen.’

Henk Nijstad  
van Damsigt / Essensteijnstraat-StraatBBQ:

Deze StraatBBQ is intussen een bekend buurtfeest.  
Maar elk jaar is het weer een hele klus om alle nodige 
materialen bij elkaar te sprokkelen. 

’Onze StraatBBQ bereikte dit jaar 
een ongekend hoogtepunt dankzij de sfeer- 
stimulerende sta tafels van de Wijkvereniging. 
Dat geeft ook juist de meerwaarde aan  
van de Wijkvereniging: randvoorwaarden-
scheppend en faciliterend om het wonen 
 in de wijk nog aangenamer te maken.  
Als de wijkvereniging nu nog de biertafels 
aanschaft, zitten we voor 2011 op rozen!’

Jelske Statema 
uit de Essensteijnstraat:

De familie Statema had een afscheids-surprise - 
party voor hun zoon die binnenkort voor 2 jaar  
naar Australië gaat. 

’We zijn al sinds 1986 lid van de wijk-
vereniging en waren heel blij met de 
mogelijkheid voor het lenen van 1 sta tafel, 
maar wilden ze eigenlijk alle 6. 

Omdat er 90 gasten zouden komen en 
ons huis niet zo groot is, konden we de 
tafels goed gebruiken. 

Het is trouwens nog leuk om te vertellen 
dat de beste vriendjes van mijn zoon  
uit de wijk Damsigt komen. Toen hij jong 
was, heeft hij in en rondom Damsigt 
hechte vriendschappen opgebouwd. 

Dat was bij de voetbal (toen nog Devjo 
op de plaats van het huidige Sijtwende 
park) en bij de tennisvereniging. 

Zodoende kwamen op het feestje nog 
meer leden van de Wijkvereniging, name-
lijk ouders van de vrienden uit de buurt. 

Gelukkig mochten we toen alle statafels 
gebruiken.’

 Kosteloos statafels lenen  bij de Wijkvereniging!
De	eerste	reacties	van	de	gebruikers	van	deze	zomer:

	 Miriam	Blom 
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Libreg  Accountancy
  Opwijckstraat 5
  2272 BC  Voorburg
  T 070- 387 04 25

Onze dienstverlening bestaat uit:

• Verwerken van administraties
•  Voeren van salarisadministraties/  

doen van de aangiften loonheffing
• Opstellen van de jaarrekening voor ondernemers
•  Aangiften omzetbelasting en inkomstenbelasting, 

successie- en schenkingsrechten
•  Fiscale advisering, voor zowel particulieren  

als ondernemingen
• Administratieve ondersteuning
 Ook op de werkplek van de cliënt. 
  Bijvoorbeeld als er personeel  

tijdelijk moet worden vervangen.

Voor aanvullende informatie kunt u terecht op:  
  < www.libreg.nl >
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Opzet
Samen met Mirjam de Jager, 

Mireille Romijn en een leidster van  
de NSO maken de kinderen een reis 
langs verre landen, maken ze kennis 
met grote kunstenaars en ontdekken 
ze wat je kan maken met verschillende 
(rest)materialen.

Je kan je kind per keer aanmelden. 
Graag voor maandag 12:00 uur  
door middel van de e-mail naar:  
E <deblauwezebra@skon.nl>.

De kosten zijn 3 euro per keer.

Inlichtingen
Eventuele wijzigingen in het pro-

gramma kunnen bekeken worden op: 
W <www.damsigtwijk.nl>

Voor meer informatie: 

De	BootWerkers:
Mirjam de Jager  

T  070- 888 96 56 
M  06- 252 20 444 ] 
 en 

Mireille Romijn  
T  070- 385 06 70 
M  06- 307 97 069 ]

 Mirjam	de	Jager en Mireille	Romijn 

 Atelier De Boot weer van start!
Alle	kinderen	tussen	de	4	en	12	jaar	uit	de	wijk	kunnen	vanaf	woens-

dag	1	september	weer	iedere	woensdagmiddag	van	14:00-15:30	uur,	
samen	met	de	kinderen	van	de	NSO	De	Blauwe	Zebra,	komen	knutselen		
in	wijkcentrum	’De	Boot’	(Duivesteijnstraat	22).	

	 	De	aanvangstijd	is	veranderd!	[	naar	14:00	uur	]

Atelier De Boot  · KnutselBijeenkomsten · 

Het programma van na de kerstvakantie is als volgt:
[ Woensdag 20 oktober = herfstvakantie ]

Woensdag 27 oktober mozaiek

Woensdag 03 november vlinders / enge insecten

Woensdag 10 november idem

Woensdag 17 november dierenbeeldjes van hout

Woensdag 24 november  kastelenthema: schild, juwelen-

kistje, speelkasteel

Woensdag 01 december idem

Woensdag 08 december Kerstversieringen

Woensdag 15 december idem + werk afmaken

Let	op

	Voor meer informatie: 

Word nu lid van de Wijkvereniging!

naam     m|v

straat

pc+plaats

telefoon

Ondergetekende verklaart de jaarlijks verschuldigde Verenigingsbijdrage  
[van  15,00 | jaar] over te maken op ING-Bank Rekening nr 1856876 
of Bank Rekening nr 887511309, ten name van de penningmeester 
Wijkvereniging Damsigt

plaats     datum 

handtekening
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Domestic Organizer

Voor kantoor en privé
www.domesticorganizer.nl

Weg met de stress!

Is het rommelig in huis, op uw werk, dus in uw hoofd?
De Domestic Organizer kan u o.a. helpen met:
• administratie op orde brengen
• verhuizing organiseren
• ruimte anders indelen; privé plek creëren
• dingen vindbaar opbergen
• organiseren van een ’garage sale’ 
• zolder, garage, of (kinder)kamer opruimen
Daarna heeft u weer tijd om die dingen te doen 
die u werkelijk leuk vindt.

U kunt, geheel vrijblijvend, contact opnemen met:
Liesbeth Starrenburg
Mauvelaan 25
2264 AJ  Leidschendam
070-3277941 / 06-29217731
liesbeth@domesticorganizer.nl

Domestic Organizer

Installatiebedrijf
Slappendel 070 - 327 29 96

070 - 387 23 90

ToTaal RenovaTie • GaS-, WaTeR- en SaniTaiRe inSTallaTieS
CenTRale veRWaRMinG • KeUKenS • BaDKaMeRS

DaKWeRKen • KliMaaTBeheeRSinG

www.loodgieterslappendel.nl

www.remavoorburg.nl

www.loodgieterslappendel.nl

www.remavoorburg.nl

Wegens het vertrek van één onzer collega’s  
zijn wij voor onze WijkWijzer op zoek naar een:

Redacteur / Redactrice
Wat vragen we:

Een enthousiaste wijkbewoner die zitting neemt  
in de redactie van de Wijkwijzer en 1 of 2 artikelen 
schrijft per kwartaal over een opvallende gebeurtenis  
in de wijk.

Wat krijg je daar voor terug:

- Grote redactionele vrijheid
- Degelijke inwerkperiode
- Leuke collega’s
- Variabele werktijden
- Veel sociale contacten in en om de wijk
- Vrijwilligersvergoeding beschikbaar
- Ieder jaar een uiterst gezellig diner
- Goede persoonlijke ontwikkeling
-  Veel positieve respons uit de wijk:  

dus sterker gevoel van eigenwaarde
-  Door het inzetten van uw kinderen  

(tekeningen/illustraties?) meer quality-time

Reacties kunnen zowel schriftelijk als mondeling 
worden ingeleverd bij: Peter	van	der	Breggen. 
Telefoon 070- 387 60 78  -   E < peter@libreg.nl >
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Klimmen
Ik hang aan een loodrechte rots-

wand in Zuid-Oost Zwitserland (ZOZ). 
De zon brandt ongenadig op onze 
plastic helmpjes en het zweet loopt 
in straaltjes langs mijn gezicht naar 
beneden. Mijn lijf zit vol schrammen 
en blauwe plekken en mijn armspie-
ren zijn volledig verzuurd. Ik kijk 
omhoog en zie de lange route die 
nog is te gaan. Ik kijk naar beneden 
en zie miniatuur autootjes en boom-
pjes en paarse Milkakoetjes. Wat als 
ik nu loslaat? 

Dan is de redactie van de 
Wijkwijzer wel mijn kleinste pro-
bleem! Iets in mijn binnenste zegt 
echter dat ik door moet gaan, moet 
vechten voor mijn gezin en het 
bestaan. En na een klim van 3½ uur 
kom ik uitgeput boven. Waar de 
gekke Belg die dit alles voor ons 
heeft georganiseerd informeert of 
den 'Ollanders wel vanden klim heb-
ben genoten? Door zuurstofgebrek  
in de hersenen ben ik niet meer tot 
antwoorden in staat en blijf liggen 
waar ik lig. Amaaaaai! 

Bergen
In Zwitserland heb je bergen. 

Tussen de bergen liggen dorpjes.  
De berg houdt deze leefgemeen-
schapjes keurig gescheiden.  
Met wat er aan de andere kant  
van de berg gebeurt, heb je weinig 
te maken. 

Lopend door zo’n dorp zie je dan 
van die stramme bejaarde Zwitsers 
wat over de helling schuifelen, en 
passant wat voer voor hun kippen 
neerstrooiend, en de rest van de dag 
op een bankje voor hun houten 
hutje zitten (hebben ze hier geen 
ouderensoos?).

Ledenbestand
In Nederland heb je de gemeen-

ten. Bij gebrek aan bergen bepaalt 
de gemeente de indeling van de wij-
ken. Zo kwamen wij dus terecht in 
wijk 7, strekkend van Kleurenbuurt, 
via Sijtwende 1-2-3, Damsigt, 
Verzets heldenkwartier tot en met  
het Raadhuiskwartier. 

Zijn wij nu dan ook een hechte 
leefgemeenschap? Zo werkt het 
helaas niet in de praktijk. 

Als ik kijk naar ons leden bestand 
dan woont slechts 1% van onze 
leden in het Raadhuiskwartier  
(de 6 leden van de Bachlaan even 
niet meegerekend!).  
 
Neem je dan in aanmerking dat er 
254 gezinnen van de ongeveer 2924 
in wijk 7 via lidmaatschap een band 
hebben met onze wijkvereniging, 
dan is dat statistisch bijna verwaar-
loosbaar. 

Een derde van de leden woont 
namelijk ook nog eens buiten wijk 7.

Functie van de Wijkvereniging
Wat is dan het nut van een wijk-

vereniging? Voorzien we wel in een 
behoefte? 

Als ik kijk naar wat we in de 
praktijk doen, dan is dat in hoofd-
zaak: het organiseren van een 
koninginnedagviering, een straat-
speeldag, een knutselmiddag en het 
verhuren van een wijkgebouw. 

Dan is dat misschien volgens 
sommigen niet veel, of althans te 
weinig. 

Als ik bij mezelf te rade ga is dat 
ook wel genoeg.  
Want waar draait het bij een wijk-
vereniging om? 
Gemeenschapsgevoel! Jawel. 

En als u dat gevoel niet heeft  
of wilt, dan is dat aan u. Sommige 
mensen vinden het gevoel bij de 
voetbalvereniging, weer andere bij 
een kerk. De groep verschilt, maar 
op zondag moet je ook leven. Wat 
echter bij al die groepen van wezen-
lijk belang is, is de communicatie. 
Het kernprobleem van iedere organi-
satie. ’Ach, probléém, probléém, dat 
valt toch allemaal wel mee’ zult u 
zeggen. Nou…

De Wijkwijzer
Onze vereniging is zonder haar 

communicatiemiddel bij uitstek, de 
Wijkwijzer, gedoemd ten onder te 
gaan! Als het geloof niet op gezette 
tijden van de kansel gepredikt wordt, 
gelooft er uiteindelijk niemand meer. 
Dus als er zich geen nieuw redactie-
lid zich aanmeldt, is de communica-
tie een probleem met dodelijke 
afloop. Daar helpt geen hartmassage 
met een AED tegen! 

En of u iets aan dat probleem 
gaat doen mag u zelf uitmaken. 

U hebt het immers druk met 
carrière(s), sport- en beweging,  
culturele- en godsdienstige doelstel-
lingen, quality-time met de kids…

Of heeft dit verhaal  
géén dodelijke afloop? 

 
Grijp dan nu je mobiel  
en reageer op de advertentie  
[zie de bladzijde hiernaast!] 

Peter	van	der	Breggen 

Klimmen in Zwitserland 
en het bestaan van de WijkVereniging: 

Wat heeft het met elkaar te maken?

Peter van der Breggen legt het uit:
Vlak voor de zomervakantie gaf onze hoofdredactrice, 

Miriam Blom, te kennen na 5 jaar te willen stoppen met haar 
werk voor de WijkWijzer. Aan het bestuur de taak om in 
deze vacature te gaan voorzien. Dit was voor mij aanleiding 
om tijdens mijn vakantie de zaken eens grondig op een rijtje 
te zetten. Ik besloot te gaan voor niets meer en niets minder 
dan de zin van het bestaan en van een wijkvereniging in het 
bijzonder…

➮

➮



 Uiterste inleverdatum bijdragen voor de volgende WijkWijzer:
dinsdag 30 november 2010

Column

Wedervaren uit een dag in het leven van Fiona Stoop.

Wat is het toch stil binnen!!??

’Wat is het toch stil binnen!!??’
…. denk ik nog terwijl ik vanuit de tuin naar binnen 

loop om de baby neer te leggen in zijn box.  
De voordeur staat open. Lichte paniek maakt zich  

van mij meester. Waar zijn de kids? Al roepend struin ik 
de buurt af. Onderweg kom ik nog een vriendin tegen. 

Ze vertelt me dat ze mijn kinderen tegenkwam en nog 
vroeg aan mijn kinderen ’of dit wel van mama mocht?’ 
’Ja hoor!’ hadden ze geroepen en renden verder. 2 blok-
ken verder vind ik de oudste kinderen, helemaal in hun 
blootje!

4 maanden geleden ben ik moeder geworden  
van onze derde spruit. Wat totale chaos opleverde  
in het huishouden: de kinderen waren te laat op school,  
we aten te laat, ze gingen te laat naar bed, ik vergat 
allerlei dingen mee te geven etc etc. Want net op het 
moment dat er een mama-activiteit op het programma 
stond was er wel wat: de baby zette het op een gillen, 
flesjes, poepluiers of gewoon een huiluurtje. 

Ooit geprobeerd om tijdens het avond-huiluurtje ,  
2 kinderen naar bed te brengen? Ik kan je vertellen:  
dat lukt niet! Veelgehoorde oplossing in mijn omgeving: 
’leg ‘m dan neer, laat ‘m huilen!’  
Ik kan je wederom vertellen: geen goed idee. De oudsten 
laten zich dan niet naar bed brengen, ze roepen de hele 
tijd dat de ‘baby huilt’!!

En dan de kraamvisite-optocht, die goedbedoeld  
en ook wel erg gezellig langs kwamen met kado’s.  
Heel leuk, heel gezellig, maar ik heb zojuist de oorlog 
verklaard aan alle rommel in huis. Ik heb het gevoel  
dat ik krampachtig probeer al die rommel het huis uit  
te krijgen, terwijl een nieuwe stroom aan speelgoed zich 
aandient. 

Vorige week kwam er zo iemand die het begreep  
en ik kon het dan ook niet laten te roepen: ’ik ben zo blij 
dat je alleen maar een bos bloemen mee hebt genomen!’

Maar goed, alles went, want nu zit ik alweer achter 
mijn pc een column te schrijven. 

Ruimte in je hoofd komt weer met de tijd terug,  
dat is een troost. Accepteren, is mijn nieuwe toverwoord! 

Choose your battles, kies de dingen waar je strijd  
over aan wilt gaan. En laat de rest gaan: Zennnn…

Fiona	Stoop 

Colofon

Bestuur · Wijkvereniging
–  Benno van Grafhorst, voorzitter
 T  070- 386 32 90
 E  <a.van.grafhorst@planet.nl>
–  Peter van der Breggen, penningmeester
 T  070- 387 60 78
 E  <peter@libreg.nl>
–  [onvervuld], secretaris
 T  …- 
 E  <…>

BuurtBlad · WijkWijzer
–  [onvervuld], redactrice	[v/m]
 T  …- 
 E  <…>
–  Ph.Th. Hubèr, vormgever [  ]
 T  070- 327 85 56  M  +31 [0] 61 070 2005
 E  <pharde@phd-is.demon.nl>

Wijkagenten    T 0900- 8844
–  Ton Bos en Joke Smit
 >		Damsigt	·	Kleurenbuurt	·	Park	Leeuwenbergh

–  Carola Albers en Tamara Hoeve
 >		Verzetsheldenkwartier

–  Geert-Jan Janett
 >		Raadhuiskwartier

Wijkmanager  
–  Herman van Spankeren  T  300 96 47

Wijkvereniging Bezigheden

Peuterspeelzaal De Boot
>		maandag	t|m	vrijdag	·	[	08:45	–	11:45	uur	]

–  Marga Schiere    T  387 07 58

Atelier De Boot
>		woensdag	·	[	13:30	–	15:3	uur	]

–  Mirjam de Jager    T  888 96 56

Gezelligheidsvereniging De Kajuit
>		donderdag	[	eens	in	de	twee	weken	]	·	[	21:00	–	24:00	uur	]

–  Joyce Piepenbroek    T  327 43 72

Bridgeclub De Boot-Inn
>		dinsdag	of	donderdag	[	wekelijks	wisselend	]

–  Ria de Graaf    T  386 27 57

Verhuur De Boot
>		voor	vergaderingen,	ontvangsten,	cursussen	&z.

–  Georgine Bulterman    T  386 23 30

 


