
De titel van het kunstwerk is  
’In de hemel gevlogen’. Niks koffie-
kannen dus. Het zijn zwanen!

Hemelsblauwe zwanen met witte 
wolkmotieven, zwevend in tijd en 
ruimte, verwijzend naar het vroegere 
polderlandschap. Toch dringt de 
gelijkenis met de bekende koffiekan-
nen van Gubbels zich onmiskenbaar 
aan je op. De kunstenaar is immers 
beroemd geworden door zijn stille-
vens met koffiekannen. Een enkele 
keer zien we ook tafels, stoelen en 
flessen. Dit beperkt aantal visuele 
thema's kun je als eenkennig 

beschouwen. Maar het is ook juist de 
charme en de kracht van de werken 
van Gubbels. Zelf zegt hij:  
’Ik heb ooit nog wel eens gedacht dat 
ik van de tafel en ketel zou kunnen 
overstappen op zeegezichten, maar 
het is me niet gelukt.’

Gubbels
Klaas Gubbels wordt op 19 januari 

1934 geboren in Rotterdam. 
Van 1949 tot 1951 volgt hij aan 

de Technische school in Rotterdam 
een opleiding reclameschilderen  
en in 1951 en 1952 doet hij een 
avondcursus aan de Academie voor 
Beeldende Kunsten in Rotterdam, de 
latere Willem de Kooning Academie. 
Korte tijd is hij als reclameschilder 
werkzaam geweest bij De Bijenkorf. 
In de vroege jaren vijftig verhuist hij 
naar Arnhem, waar hij nog steeds 
woont. In de periode 1952-1959  
studeert Gubbels er aan de Kunst-
academie, waar hij onder andere 
avondlessen beeldhouwen volgt.  
In die periode maakt hij, samen met 
onder anderen Jan Cremer, deel uit 
van de kunstenaarsgroep NADA. 
Kort daarna ontwikkelt Gubbels zich 
tot de veelgeprezen, zeer herkenbare 
kunstenaar die hij nog altijd is.  
Hij heeft veel tentoonstellingen en 
geeft ook les aan Rotterdamse 
Willem de Kooning Academie,  

waar hij ooit zelf begonnen is. 
Zijn bekende thema's vervaardigt 

hij met behulp van een veelvoud aan 
technieken waaronder fotografie, 
lithografie (steendruk), houtsnede, 
olieverf op doek en collage. 

Iconen
Die steeds terugkerende thema's 

(koffiekan, tafel) zijn van een ver-
bluffende en bedrieglijke eenvoud. 
Gubbels past ze al ruim vijftig jaar 
hardnekkig toe. Hij heeft dan ook 
niks met ingewikkelde kunsttheorieën 
of hoogdravend gedoe. 

Een vaak geciteerde uitspraak  
van hem luidt: ’Ik vind 'kunstenaar' 
zo gewichtig… een kunstenaar lijdt, 
dat gevoel heb ik altijd. Ik zeg altijd 
'Hup schilderen en geen gezeik'...’

 vervolg  > B 11

U heeft ze vast wel eens zien staan, de blauwe koffiekannen  
op de Sijtwenderotonde. Koffiekannen? Ja, het is een beeld  
van Klaas Gubbels, dus zijn het koffiekannen. Of toch niet?

Klaas Gubbels:  
 In de hemel gevlogen
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	 In	de	hemel	gevlogen,	Klaas	Gubbels.

BuurtBlad · BladWijzer

	 verder	in	deze	uitgave:

–  Van het Bestuur  > B  03

–  Een dag uit het leven > B  05

–  BuurtBarbecue > B  07

–  Atelier De Boot  > B  09

–  Uit in De Kajuit > B  11

–  Tram > B  13

–  Blokje om met Free > B  15

–  Colofon & Column > B  16

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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Wijziging samenstelling redactie
Miriam Blom heeft na rijp beraad 

besloten haar functie als eindredac-
trice van de WijkWijzer neer te leg-
gen, met ingang van dit nummer. 
Haar functie wordt tijdelijk waarge-
nomen door onze kersverse secretaris 
Sanja Duijvestijn. Haar gegevens 
staan op de achterzijde in het colofon. 

Miriam was vanaf het eerste num-
mer van 2009 eindredactrice en 
werkte daarvoor al samen met 
Saskia Audier. In die tijd is de Wijk-
Wijzer kwalitatief sterk gegroeid, 
maar het was niet altijd makkelijk 
om alles op tijd bij de drukker te 
krijgen. Miriam verzette in haar een-
tje veel werk en hopelijk wordt de 
werkdruk voor het nieuwe redactie-
team veel kleiner. Miriam: bedankt 
en we houden contact, want je blijft 
tenslotte een bijzonder actieve wijk-
bewoonster! 

Nieuw aspirant-bestuurslid
In het vorige nummer heeft u in 

de rubriek ’Een dag uit het leven van’ 
kennis kunnen maken met Marlise 
Hof, die sinds kort in onze wijk 
wo ont. Met grote vreugde kunnen wij 
aankondigen dat zij zich kandidaat 
heeft gesteld als bestuurslid!  
Ze heeft al enkele bestuursvergade-
ringen bijgewoond en we kunnen als 
bestuur haar hulp zeker gebruiken.  
Marlise moet volgend jaar nog wel 
officieel door de ledenvergadering 
worden aangesteld, maar daar hebben 
wij alle vertrouwen in. 

Welkom Marlise,  
dank voor je spontane aanmelding! 

Ontwikkelingen rondom het 
Wijkgebouw
In de soosruimte van ons Wijk-

gebouw 'De Boot' komen dit najaar 
nieuwe gordijnen. Met frisse kleuren, 
die ons al naar de lente zullen doen 
verlangen. 

Naar aanleiding van het laatste 
gebruikersoverleg zal ten tijde van 
het uitkomen van dit nummer  
de zandbak achter het gebouw gaan 
verdwijnen. De vrijgekomen ruimte 
zal weer worden aangestraat. 

Tot slot is de zolder opgeruimd,  
de vloer extra in de was gezet en  
de fronten van de dakkoepel gereinigd 
en kunnen we er in het nieuwe sei-
zoen er weer tegenaan.

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 wellicht 
wat aan de krappe kant is! 

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

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. 

Verspreiding WijkWijzer
Wij bereiken met de 4 nummers 

van de WijkWijzer een jaaroplage 
van maar liefst ruim 9.000 stuks! 
Nieuwe bezorgers kunnen we dan 
ook best gebruiken. De opbrengst 
voor de bezorgers is € 0,05 per 
WijkWijzer en een bezorgwijk is 
gemiddeld ongeveer 300 stuks groot. 
Dus tel uit je winst! Meld je aan  
bij Marc Nelen: T 070- 381 76 54

 Het WijkVerenigingsBestuur:
		 Benno	van	Grafhorst
		 Peter	van	der	Breggen,		
Sanja	Duijvestijn,	Ton	van	Kasteren	
en	Marlise	Hof 

Berichten van het Bestuur

www.damsigtwijk.nl
Dé website voor en door de wijk!

 Oproep!
Gevolgen gemeentelijke bezuinigingen  

voor Wijkvereniging Damsigt
Zoals u allen in de krant heeft kunnen lezen, 

zijn de voorgestelde bezuinigingsplannen door  
de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg 
aangenomen. 

Dit heeft onder meer tot gevolg dat subsidies 
aan de Wijkvereniging Damsigt in de komende 
jaren zullen worden afgebouwd. Om onze acti-
viteiten zoals Koninginnedag, de Straatspeeldag  
en kinderatelier De Boot te kunnen voortzetten, 
zijn we naarstig op zoek naar nieuwe leden! 

Daarom een dringend verzoek: 
steun uw Wijkvereniging en wordt lid! 
U helpt de Wijkvereniging zeker nóg meer  

door daarnaast ook lid te worden van de infor-
mele gezelligheidsclub Sociëteit De Kajuit en/of 
de Bridge club De Boot-Inn. 

Om de prijs hoeft u het niet te laten! 
Meer inlichtingen (oa. contactpersonen)  

vindt u op de achterzijde van deze WijkWijzer. 
Opgeven	kan	door	middel	van	onderstaande	bon.

Word nu lid van de Wijkvereniging!

naam     m|v

straat

pc+plaats

telefoon   e-mail

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 Wijkvereniging Damsigt

plaats     datum 

handtekening > aub. uitknippen en opsturen naar: 
De Ledenadministratie,  
Opwijckstraat 5 · 2272 BC  Voorburg
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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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 In 1978 is Diny samen met echt-
genoot Wim vanuit Groningen naar 
de wijk Damsigt gekomen. 
Na de komst van hun twee kinderen, 
Erik en Linda, verruilden zij het 
bovenhuis in de Opwijckstraat voor 
een benedenwoning in de Damsigt-
straat. 
Diny is leerkracht op de Sint Maar-
tensschool, daarnaast doet zij vrij-
willigerswerk voor Theater de Tobbe. 

Vakantie
De vakantie is begonnen. Samen 
met Wim zou ik de dag beginnen 
met een fietstocht. Helaas laat het 
weer dit niet toe. Dan maar de tas-
sen van school leeghalen en het 
schooljaar echt afsluiten. 

Lieve bedankjes en kaartjes van 
mijn leerlingen en hun ouders. 
Ik mijmer weer weg, denkend aan 
het afgelopen schooljaar. Verslagen, 
aantekeningen, enz. enz. Ik sorteer 
en ben blij met mijn papiercontainer. 
De chaos wordt alleen maar groter 
en Wim komt ondertussen vragen 
of ik tijd heb om koffie te drinken. 
Dat spreekt vanzelf: ’Ik heb toch 
vakantie!’ Ons koffiepraatje gaat al 
een aantal dagen over de aanschaf 
van een nieuwe keuken. Na 23 jaar 
zijn er veel zaken die vernieuwd 
moeten worden, dus hebben we 
besloten om de hele keuken te ver-
vangen. 
Na de koffie toch maar weer naar 
boven om te zien of ik de spullen 
op de juiste plaats kan opbergen. 
Een heerlijk opgeruimd bureau, 
schone planken in mijn kast en lege 
tassen. Klaar voor het nieuwe school-
jaar. 

Vrijwilliger bij Theater de Tobbe
's Middags verder met mijn vrijwil-
ligersbaantje bij Theater De Tobbe. 
Met 90 mensen werken wij aan een 
goed theateraanbod in een professi-
onele omgeving. 

Op dit moment stapelen donkere 
wolken zich echter op boven de 
cultuursector in Voorburg. Wat heb-
ben alle bezuinigingen voor invloed 
op ons theater? 
Ik open de mail en ga op zoek naar 
een sandwichbord. Ik wil er een 
poster op kwijt waarop wij duidelijk 
onze aanbieding kunnen laten zien. 
Op 28 augustus in Voorburg - tijdens 
het Zomerfestival - en op 4 septem-
ber in Den Haag - tijdens de Uit-
markt - zullen wij met een kraam 
staan. De kraam moet nog ingericht 
worden, maar de bezetting is gere-
geld en de actie hebben we bedacht; 
er moet nog wel een goede opmaak 
voor komen. 

Ik zie dat een van mijn collega's uit 
de publiciteitsgroep een voorstel 
gedaan heeft. Het volgende mailtje 
is van een bureau uit Den Haag. Zij 
verzoeken ons om te adverteren in 
hun blad. Ik lees het met een dub-
bel gevoel. We moeten ons promo-
ten als theater, we willen onze 
naamsbekendheid vergroten, 
maaaaaar…  
we moeten bezuinigen. 

Een impresariaatbureau meldt dat 
zij de posters voor de voorstellingen 
in het nieuwe seizoen hebben ver-
stuurd. Ik zal hiervoor toch naar 
De Tobbe moeten. 
Maar niet vandaag. 

In de tuin met thee en een krant
Het loopt tegen half zes, de zon 
begint nog door te komen. Ik stop 
met de administratie en besluit om 
nog even in de tuin te gaan zitten 
met de krant en een kop thee: heer-
lijk. Wim heeft zich ondertussen 
verkleed om met zijn fietsmaatjes 
zijn vaste rondje van 60 kilometer 
te gaan rijden. Terwijl hij zijn 
boterham eet, vertel ik hem hoe 
leuk het toch is om als vrijwilliger 
te werken. De dingen die je tegen-
komt, de mensen waar je mee 
omgaat. Iedereen maakt gebruik 
van zijn talenten en zo vul je elkaar 
weer aan. Je stimuleert elkaar 
enorm, je enthousiasme wordt ver-
groot en je komt in een positieve 
stroom terecht. 

Zo zou het overal moeten gaan. 
Tegen negen uur zitten we samen 
aan tafel. We besluiten de dag met 
de Tourjournaals, eerst op België en 
daarna kijken we toch ook nog 
maar naar Mart Smeets. We hebben 
tenslotte vakantie.

	

Een dag uit het leven van… 

 Diny Bronsvoort

www.damsigtwijk.nl
Dé website voor en door de wijk!

Dit keer weer een buurtbewoner die van haar wedervaren 
verhaalt. Met haar echtgenoot Wim en de kinderen Erik en 
Linda wonen ze al weer sinds enige tijd in de Damsigtstraat.

’

’
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Na de wisselende weersberichten 
was iedereen in de veronderstelling 
dat het een mooie droge middag  
zou worden waarbij de barbecue 
goed opgepookt kon worden en 
buurtgenoten in de zon een drankje 
konden doen. Helaas was het weer 
van zaterdag 13 augustus een goede 
afspiegeling van de zomer die we 
hier in Nederland genoten hebben:  
 nat! 

De kinderen bleken daar echter 
geen enkele last van te hebben en 
speelden vanaf het middaguur uit-
bundig op het springkussen en de 
stormbaan. Ook werden succesvol 
ballonnen opgelaten en werd er 
vol op gegeten en gesnoept. 

En elk (weers)nadeel heeft ook 
weer z'n voordeel. Gezellig met z'n 
allen onder de partytenten wanneer 
er een hoosbui voorbij kwam en als 
je dan toch al nat bent geworden, is 
voor sommigen de drempel heel laag 
geworden om gewoon mee te glijden 
met de kinderen over de met groene 
zeep ingesmeerde stormbaan. 

De regen belemmerde de bbq's 
niet, zodat een ieder heeft kunnen 
genieten van een hapje en een drankje. 
De kinderen verzorgden de catering 
en ook werden we vermaakt met een 
dansuitvoering. 

De muziek, het tappen van  
het bier en gezellig met elkaar praten 
(al dan niet bij een vuurtje)  

ging door tot in de late uurtjes. 
Een wederom zeer geslaagd feest!!

Alinda	de	Beus 

Het laatste weekend - voor de basisscholen in Voorburg-
Leidschendam weer begonnen - vond traditioneel de Buurt-
BBQ plaats van de Essesteijnstraat en de Damsigtstraat.

Buurt-BBQ

		 De	jaarlijkse	BuurtBarbecue:	
dwars	door	welke	weersgesteldheid	dan	ook,		
het	is	als	immer	steeds	weer	gezellig…
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Programma
Na het openingswoord  

van Harma Aris, gemeenteraadslid 
voor de VVD, startte de Buitenspeel-
dag in Damsigt met een Riksja-ritje 
door een grote ballonnenboog.  

Na het officiële startsein 
konden alle kinderen genieten van 
onder andere oud-Hollandse spellen, 

schatgraven in 
een supergrote 
zandhoop, race-
spellen, spring-
kussens, 
schminken, &z. 
Uiteraard was 
de wijkagent 
ook weer aan-
wezig. 

Het programma werd aangevuld 
met een workshop 
streetdance en 
 knutselen onder begeleiding 
van Atelier De Boot.  

Een poppenkastvoorstelling vormde 
de afsluiting van de dag. Uit de vele 
enthousiaste reacties van de kinderen, 
ouders en buurtbewoners mag worden 
opgemaakt dat de Buiten speeldag, 
mede dankzij het stralende weer, 
wederom een succes was! 

Organisatie
De Buitenspeeldag in Damsigt was 

zonder de inzet van de vele vrijwilli-
gers en sponsoren niet mogelijk 
geweest. De organisatie wil iedereen 
hiervoor ontzettend bedanken. 

Sponsoren die een 
bijdrage hebben geleverd zijn o.a. 
SKON - de Blauwe Zebra, B4Kids 
(Atlantis en de Runners), 3VO, 
Mebin, Wijkvereniging Damsigt, 
Gemeente Voorburg-Leidschendam 
en Fonds 1818.

Meer informatie over en foto's 
van de Buitenspeeldag zijn te vinden 
op: < www.damsigtwijk.nl >. 

Contactpersonen organisatie: 
Alinda de Beus, Marijke Dekker, 
Yolanda Redeker, Anne Smulders, en 
Arianne Vriens.

	 Sanja	Duijvestijn 

Een geweldige Buitenspeeldag in Damsigt! 

www.damsigtwijk.nl
Dé website voor en door de wijk!



Verslag: 

Nationale Straatspeeldag

Op woensdag 1 juni vond de jaarlijkse Buitenspeeldag plaats  
in de Elsbergstraat, wijk Damsigt. Meer dan 250 kinderen hebben die dag 
genoten van een middag ongestoord buiten op straat spelen. 

Eén keer per jaar kunnen kinderen hun protest tegen de gevaren  
in hun straat laten zien en horen. Tijdens deze jaarlijkse Buitenspeeldag 
is in heel Nederland de straat weer even van de kinderen. 

Met allerlei acties vragen zij aandacht voor verkeersonveilige situaties. 
Maar natuurlijk is deze dag vooral ook een groot kinderfeest!  

Initiatief Veilig Verkeer Nederland
Met ruim twintig edities is de Buitenspeeldag inmiddels een begrip geworden. 

Naast verkeersonveiligheid zijn ook bewegen en spelen in de loop der jaren een 
steeds belangrijkere rol gaan spelen. Daarom heeft Veilig Verkeer Nederland  
de handen ineen geslagen met de organisatoren van de Buitenspeeldag:  
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Jantje Beton, Scouting Nederland, 
Nickelodeon en de Vereniging Sport en Gemeenten. 

2011
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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 zoal allemaal kan maken van 
en met verschillende (rest)materialen.
Een Verbeeldingverrijkende ervaring!

Je kan je kind per keer aanmelden, 
graag voor maandag 12:00 uur  
door middel van de e-mail naar:  
E <mireille.romijn@vranckenpeeters.eu>.

of per sms naar: 06-30797069. 

Deelname kost  3,00 per keer.

Inlichtingen
Eventuele wijzigingen in het pro-

gramma kunnen bekeken worden op: 
W <www.damsigtwijk.nl>
Dé website voor en door de wijk!

De	BootWerkers:
 Mirjam	de	Jager en Mireille	Romijn 

Voor meer informatie: 
Mirjam de Jager  

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

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

 Atelier De Boot Programma
Alle	kinderen	tussen	de	4	en	12	jaar	uit	de	wijk	kunnen	iedere	woens-

dagmiddag	van	14:00-15:30	uur,	samen	met	de	al	aanwezige	kinderen	
van	de	NSO	De	Blauwe	Zebra,	komen	knutselen	in	Wijkcentrum	’De	Boot’	
(Duivesteijnstraat	22).

Atelier De Boot  · KnutselBijeenkomsten · 

Het programma tot de kerstvakantie is als volgt:
[ Woensdag 28 december = kerstvakantie ]

Woensdag 07 september   schilderen met je handen  

(vingerverven, maar dan anders… 

ook voor de oudere kinderen!) 

Woensdag 14 september  lavalamp 

Woensdag 21 september  3-D schilderij 

Woensdag 28 september  (huizen) bouwen met karton 

Woensdag 05 oktober  monogram (naamletters) maken 

Woensdag 12 oktober  inloop-atelier 

Woensdag 19 oktober  geen atelier ivm. herfstvakantie 

Woensdag 26 oktober  knutselen voor Halloween 

Woensdag 02 november   profiel-schilderij  

(schilder je eigen gezicht,  

maar dan van opzij!) 

Woensdag 09 november   maak een mooie lijst  

voor je schilderij 

Woensdag 16 november  knutsel een boom 

Woensdag 23 november  beelden van gips 

Woensdag 30 november  inpakpapier maken 

Woensdag 07 december  inloop-atelier 

Woensdag 14 december  knutselen voor Kerst 

Woensdag 21 december  knutselen voor Kerst

Zingende Zebra's
Natte zomer? Welnee!
Op 12 augustus leek de zon weer even boven  

de Wijk te gaan schijnen. Heel plaatselijk.  
Op de Looierslaan, bij kinderdagverblijf de Blauwe 
Zebra: een vrolijk, jongedames koor wist de buurt 
te verwarmen met een spetterend optreden van 
zang en dans. De dametjes hadden de hele zomer-
vakantie geoefend.

De show werd om 16:00 en 17:30 uur gegeven  
en duurde maar liefst een half uur.  
Trotste ouders en medewerkers genoten zichtbaar.  
Men kon nog even nagenieten met een drankje en 
de BBQ. De ijskar van IJssalon Fanielje was inge-
huurd, om alle kinderen op een ijsje te tracteren.

Met deze welgeslaagde middag werd de zomer-
vakantie afgesloten.

	Sanja	Duijvestijn 
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Wilt u smaakvol genieten van kwaliteitsproducten en vertrouwen op 
een professionele verzorging van uw feest, receptie of diner, kies dan 
voor Food Supply Catering & Events. Geheel naar wens bieden wij u 
diverse mogelijkheden: op locatie, in ons eigen sfeervolle 
bar/restaurant of zelfs een geheel verzorgd diner bij u thuis. 
 
Neem gerust contact met ons op, zodat wij vrijblijvend voor u een 
offerte kunnen maken. Patrick van Rijn of Arthur Achterhof,  
Tel: 06-53776041 of 06-15390748 of kijk op www.foodsupply.nl 
 

 
 

Natuurlijk staan wij ook voor u klaar bij Dinner Court, gelegen op het 
tennispark aan de van Ruysdaellaan 3C te Leidschendam.  
Lunch, diner of een lekker kopje koffie, op ieder moment van de dag 
kunt u bij ons terecht. Informeert u aan de bar naar onze feest-, diner- 
of receptie arrangementen of neem telefonisch kontact op met: 
 
Patrick van Rijn  
06-53776041  

 

Peuterspeelzaal 
De Boot: 
de beste start!
Bent u op zoek naar een leuke, 

gezellige peuterspeelzaal voor uw kind in de Damsigt-
wijk in Voorburg? 
 Dan bent u bij ons aan het juiste adres!

Peuterspeelzaal De Boot is een veilige, betrouwbare en 
toegankelijke plek waar kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar 
samen leren spelen, knutselen, tekenen, spelletjes doen en 
voorbereid worden op de basisschool. De groepen zijn klein 
(tot maximaal 14 kindjes per groep), er zijn geen wachtlijsten, 
de leidsters zijn opgeleid conform de regelgeving en er is  
een goed contact tussen ouders, leidsters en het bestuur van 
de peuterspeelzaal. 

U kunt zelf bepalen hoeveel ochtenden u uw kind op de peu-
terspeelzaal wilt laten spelen, of dat nu één of vier ochten-
den is. De peuterspeelzaal is alle ochtenden van de week 
geopend tussen 08:45 uur en 11:45 uur, en er is geen vaste 
combinatie van ochtenden die dient te worden afgenomen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:  
Linda van der Kamp, voorzitter van het bestuur,  
T 070- 3476490 of bij Piet Pupping, penningmeester, 
T 070- 3872077. Ons adres is Duivesteijnstraat 22, 
2272 AN  Voorburg, T 070- 3870758.

We hopen uw kind en u te mogen begroeten 

bij onze peuterspeelzaal!
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In De Kajuit is het op donder 
  dagavond om de 14 dagen  
  weer als vanouds gezellig  

met een drankje, een hapje,  
maar vooral met elkaar ontmoeten. 

Het bestuur heeft een aantal 
avonden met een speciaal onderwerp 
bedacht (zie de agenda) en hoopt op 
ieders interesse en aanwezigheid. 

We leven inmiddels alweer in sep-
tember, maar nog eens terugblikkend 
op de afgelopen maanden is er in 
De Kajuit veel gebeurd:

De laatste activiteiten in mei en 
juni kan ik samenvatten met de 
woorden plezierig en geslaagd.

De avond waarop onze wijkagent 
voorlichting gaf over inbraakpreven-
tie in vakantietijd was verhelderend 
en bood veel stof tot (na)praten. 

De traditionele haringavond op de 
laatste Soosdonderdag werd heel 
goed bezocht, maar een flink deel 

van dit succes kwam door het 
vrolijke, mooie muzikale optreden 
van 18 VlietGrieten, hun dirigente 
en 2 accordeonspelers.

De Familiedag - tot slot - hadden 
we in Schiedam gepland; wat een 
mooi stadje! Met een boottocht en 
het bekijken van het Jenevermuseum 
(volgens een aantal hoorde daar ook 
proeven bij) kregen we een heel goede 
indruk van deze plaats, eigenlijk zo 
dichtbij! 

Terugkomend in Damsigt  
hebben wij nog een afscheidsdrankje 
in de tuin van één van de bestuurs-
leden gedronken en toen was het:  
’Fijne vakantie allemaal!’

Na de zomerstop zijn we  
ook dit jaar met een BBQ gestart.
Tot ziens op donderdagavond!

Namens het KajuitBestuur:
	 Joyce	Piepenbroek, voorzitter
	 Job	Fennema, secretaris
 T 070- 387 13 11 

Sociëteit De Kajuit

Uit in De Kajuit

Sociëteit De Kajuit

 Programma van De Kajuit  
 in de komende maanden:

 2011
 Vanaf 15 september, om de twee 
weken, zijn er weer Kajuit-avonden 
op de donderdag in het wijkgebouw 
De Boot, vanaf 21:00 uur.
Deze avonden hebben een gezellig, 
culinair of cultureel karakter, maar 
zijn vooral een ontspannen ontmoe-
tings plaats voor buurtbewoners.

Kom ook eens langs  
op deze Doordeweekse Donderdagen 
15 en 29 — 09, 
13 en 27 — 10, 
10 en 24 — 11, 
08 — 12 &z. 

Uw welkomstdrankje staat klaar!

Noteer deze data alvast in uw agenda!
 

Dit	stuk	voor	de	WijkWijzer	schrijf	ik	terwijl	het	buiten	onweert,	
stortregent	en	windvlagen	de	appels	uit	de	boom		laten	vallen.

Als	u	dit	leest	zijn	we	alweer	een	stuk	verder	in	de	seizoenen,	
er	zijn	vast	nog	wel	meer	onweersbuien	en	regendagen	geweest,	
maar	hopelijk	ook	mooie	nazomerperioden.

Toch zijn zijn koffiekannen  
voor menigeen ware iconen geworden. 
In de beperking toont zich in het 
geval van Gubbels daadwerkelijk de 
meester. Hij vindt de koffiekan 
steeds opnieuw uit. Zelf zegt hij 
daarover: ’Ik gebruik de koffiepot 
om iets te maken. Misschien misbruik 
ik hem wel.’ Gubbels bevrijdt de voor-
werpen van hun alledaagse functie, 
waardoor het lijkt alsof ze zo uit de 
werkelijkheid zijn ontsnapt. 

Voor Gubbels zijn de tafel en de 
koffiekan allang geen voorwerpen 
meer, maar zijn het waarlijke zelf-

portretten geworden. 

’Het zijn wezens, karakters,  
met gevoelens en emoties.’ 

Het stalen beeld op de Sijtwende-
rotonde, dat op 12 maart van dit jaar 
werd onthuld, bestaat uit een aantal 
koffiekannen die op elkaar gestapeld 
en ineen gevlochten zijn, waardoor 
het opvliegende zwanen geworden zijn. 

Maar in feite is het helemaal niet 
relevant of het nu zwanen of koffie-
kannen zijn. In het werk van Gubbels 
kan immers beide waar zijn!

	Marlise	Hof 

Klaas Gubbels:   In de hemel gevlogen

		 De	schaduwwerking	
geeft	het	beeld	voorwaar	een	extra	dimensie.

vervolg van de Voorbladzijde   < B 01
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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

 U kunt uw oud papier in onze container kwijt.
De container staat op elke tweede zaterdag van de 
maand op de kruising Veurselaan en de Dr Beguin-
laan. De container is open van 09:00 tot 16:00 uur 
en van 10:00 tot 12:00 uur is er hulp aanwezig.

 Papierinzameldagen 2011:
 

Alvast bedankt!
Scouting St. Maarten-Hildegard Groep
Reinier van Ham [ M 06 46491013 ]
Veurselaan 15 · 2272 AP  Voorburg · T 070-3863212 
W <www.smhg.nl> · Papier: E <papier@smhg.nl>

Oud papier

za.	18	-	01
za.	12	-	02
za.	12	-	03
za.	09	-	04

za.	14	-	05
za.	11	-	06
za.	02	-	07	[!]	
za.	13	-	08

za.	10	-	09
za.	08	-	10
za.	12	-	11
za.	10	-	12
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Verbindingen

'Goed bereikbaar per openbaar ver-
voer.' Het staat standaard in de 
omschrijving van ter verkoop aangebo-
den huizen in onze wijk. En terecht 
natuurlijk. Tram, bus en RandstadRail 
verbinden onze wijk met de nabije 
omgeving. Een treinstation (Mariahoeve) 
is binnen tien minuten bereikt per fiets.

 Door de wijk loopt echter geen tram. 
Althans, niet meer op maaiveldniveau. 
Sinds een dik jaar loopt er wel een tram-
verbinding onder de wijk door. Dat is 
niet uniek in Nederland, maar toch wel 
redelijk zeldzaam. Dat de tram aan het 
oog is onttrokken wil echter niet zeggen 
dat deze ongemerkt passeert. Sinds de 
ingebruikneming van lijn 19 is er, 
althans in het Damsigtkwartier, een 
nieuw geluid toegevoegd aan het scala 
'standaard'-geluiden waar nu eenmaal 
elke straat of buurt mee is behept. 

Het karakteristieke holle gepiep waar-
mee de tram de bochten tussen tunnel-
buis en winkelcentrum Leidsenhage 
neemt is hier goed te horen. Ik associeer 
dit geluid met 'stads' en levendig en 
mede daarom vind ik het prettig en 
geruststellend om te horen. Van desolate 
plekken waar alleen op onregelmatige 
tijden de lokroep van een of ander omi-
neus, gevederd beest is te horen krijg ik 
het Spaans benauwd. Ik vertegenwoordig 
met dit standpunt een kleine minderheid. 
Dat weet ik maar al te goed en gelukkig 
neem ik mijzelf daarom ook niet al te 
serieus. 

Ooit was het hier allemaal anders. 
Waar lijn 19 de Parkweg nu ondergronds 
passeert, reed bovengronds de interlokale 
'Blauwe Tram' het traject Scheveningen 
- Den Haag - Leiden. Onderweg 
Voorburg en Leidschendam aandoende 
bij een halte met de klinkende naam 
'Damsigt'.

Onze gemeente heeft een voorname 
rol gespeeld in de geschiedenis van de 
Blauwe Tram, met een kantoor en remise 
aan de Parkweg van waaruit de dienst 
naar Leiden en Den Haag en soms zelfs 
verder - naar Noordwijk - werd geëx-
ploiteerd. Er zijn weinig concrete 'spo-
ren' overgebleven van dit verleden. Na 
de opheffing van de interlokale tramlij-
nen in november 1961 werden de rails 
en bovenleiding verwijderd. De tramre-
mise aan de Parkweg werd een busre-
mise, totdat deze midden jaren '80 ook 

tegen de vlakte ging. Anno nu lijkt er op 
de Parkweg zelfs niet meer zoiets te vin-
den als een gevelhaak waar vroeger een 
bovenleidingskabel aan heeft gehangen. 
Een mooie speurklus voor forensisch 
onderzoekers van technisch erfgoed. 

Maar terug naar onze wijk. 'De 
Blauwe' heeft onze wijk eigenlijk nooit 
echt aangedaan. Hij scheerde langs de 
rand. De 'Oude trambaan', de verbin-
dingsweg tussen het Oosteinde en de 
Veursestraatweg, is een ondubbelzinnige 
verwijzing daarnaar. Zo bekeken hebben 
we hier nooit een echte tramverbinding 
gehad dóór het gebied dat nu 'wijk 7' 
heet. Aan de andere kant blijven de lij-
nen 2 en 6 ook op gepaste afstand. 

Zou het ook anders hebben gekund? 
Jazeker, en dat is een leuk gedachte-
experiment. Voor 'De Blauwe' kan ik mij 
geen ander tracé voorstellen. Dat was 
een halve trein, met een spoorlijn die als 
een liniaal door Voorburg, Leidschendam 
richting Voorschoten was gelegd. Zoiets 
gaat niet door de buurten kronkelen. 
Maar dan lijn 19? Die had ook na de 
Parkweg kunnen 'opduiken'. Dat had een 
volkomen andere inrichting van de 
groenstrook tussen de Doctor Beguinlaan 
en de Laan van Dobbe tot Zegge (visua-
liseert u het even met mij mee?) tot 
gevolg gehad. En er was dan ook een 
mogelijkheid geweest om een extra halte 
te realiseren ter hoogte van de Veurse-
laan. 

We gaan even rustig verder met fan-
taseren en daarom slaat de tram rechtsaf 
de Veurselaan in en boemelt gezellig 
langs de sportvelden - weer eens wat 
anders dan een hockeywedstrijd om op 
uit te kijken. Bij het Neherpark rijdt de 
tram richting Bachlaan, om daar weer de 
bocht naar links te nemen. Het woon-
complex rond het Neherpark is op dat 
moment nog niet gerealiseerd en dat 
biedt de architecten de kans om gebou-
wen en tramlijn op de meest creatieve 
manier te integreren. 

Nog maar een halte? Waarom niet? 
De tram steekt de Burgemeester 
Banninglaan over en bereikt uiteindelijk 
de keerlus bij het ziekenhuis 
Antoniushove. Bijkomend voordeel is de 
wetenschap dat fietsen over het Weigelia 
niet verboden had hoeven worden. Dat 
blijft toch ook maar een rare situatie. 

Zover is het nooit gekomen en waar-
schijnlijk had het ook nooit zover kún-
nen komen. Tramlijnen, vooral toekom-

stige, roepen zwaar emotionele reacties 
op bij omwonenden. Prima dat die lijn er 
komt, maar niet op deze plek. Een 
bekend maatschappelijk verschijnsel dat 
meestal wordt aangeduid met het 
Engelse acroniem NIMBY (Not In My 
BackYard). 

Je ziet het gebeuren in Leiden, waar 
de planning van de lightrailverbinding 
RijnGouwelijn door het centrum al twee 
lokale verkiezingsuitslagen heeft 
bepaald. Ook het 'pimpen' van een tram-
lijn kan niet op veel sympathie rekenen. 
Aan de Haagse Laan van Meerdervoort 
(wie kent hem niet?) is de ombouw van 
lijn 3 tot RandstadRail niet ongemerkt 
voorbij gegaan. Een paar jaar geleden 
kon je achter zo ongeveer elk pand een 
bordje lezen met de tekst: 'Geen 
RandstadRail door deze straat!'. En me 
dunkt dat de bewoners ter plaatse wel 
iets gewend zijn. 

Als de lijn er dan eenmaal ligt ver-
stomt het protest. De wereld blijkt niet te 
zijn vergaan en de overlast valt reuze 
mee. Sterker nog: het protest zwelt pas 
weer aan wanneer bestuurders het in 
hun hoofd halen om de lijn op te heffen! 
Want zo werkt zoiets natuurlijk. De sta-
tus quo is heilig. Het onbekende is eng, 
maar datgene wat we kennen hoort in de 
omgeving thuis. Bovendien zijn er aller-
lei voordelen. Het voornaamste voordeel 
is natuurlijk het rechtstreeks gebruik. 
Wie voor zijn deur in de tram springt, 
hoeft niet ver te lopen. Maar er zijn ook 
nog andere voordelen. Een tramlijn 
schijnt waardeverhogend te zijn voor 
huizen in de directe omgeving. Dat is 
nog eens aardig. 

Laten we dit laatste gegeven nog eens 
in ogenschouw nemen wanneer we in 
toekomstige vette jaren eens zullen wor-
den geconfronteerd met nieuwe OV- 
voorzieningen in onze wijk. 

Tot die tijd houden we het bij gedachte- 
experimenten.  
Voor de één een aantrekkelijk perspectief 
en voor de ander een horrorscenario. 

Hopelijk hebt u geen last  
van mijn gedachten in uw backyard…'

Paul	de	Goede 

Tram

www.damsigtwijk.nl
Dé website voor en door de wijk!
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Neherpark 5 

2264 ZD Leidschendam

Reserveren: 

www.brasserienl.nl 

info@brasserienl.nl 

070 3208 550

Keuken dagelijks geopend 

11.00 – 21.00 uur

Zaterdag géén lunch

Brasserie NL is 7 dagen per week geopend. U kunt hier terecht 

voor een zakelijk gesprek en een lichte lunch, maar ook in 

privésferen of zelfs met het hele gezin aan een gezellig grote 

tafel. In uw eigen sfeer uw feest vieren of besloten dineren ook 

dat behoort tot onze mogelijkheden. 

Uiteraard dit alles omlijst met de toegankelijk culinaire 

gerechten van topkok Ruben van Dieten.

Makkelijk 
maandag 
menu
Twee gangen en koffie € 25

Zomer- en Wintertennis
  op de prachtige buitenbanen

van Tennispark Vreugd & Rust
Voor het zomerseizoen 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: <j.lengkeek@ziggo.nl>

Het zomerseizoen loopt van 27 maart 2011 t|m 8 oktober 2011 
[ speeltijden > van 09:00 uur tot 23:00 uur | sluitingstijd > om 23:00 uur ]



 



15

Eerder wandelde hond en baas 
door Sijtwende, Damsigt en het 
Raadhuiskwartier. 

'Kom Free, we gaan stappen!'  
Free reageert enthousiast en hoopt 
los te kunnen rennen. Op naar de 
Verzets heldenwijk. Deze wijk ligt 
wat ingesloten achter de oudere 
bebouwing van de Voorburgseweg, 
de Looiers laan en de Sint Bonifacius-
straat. De buurt telt 788 woningen 
uit de jaren tachtig. De straten zijn 
vernoemd naar een aantal verzets-
helden uit de Tweede Wereldoorlog. 

Lodewijk van Hamel was marine-
officier en is waarschijnlijk als eerste 
geheim agent in de oorlog gedropt. 
Johan Post was lid van diverse 
knokploegen. Hannie Schaft is ’Het 
meisje met het rode haar’, van de 
welbekende film. Als rechtenstudente 
en lid van de Raad van Verzet is ze 
vlak voor het einde van de oorlog 
toch nog gefusilleerd. 

Hendrik van Randwijk - verzets-
naam Sjoerd de Vries - was medeop-
richter van Vrij Nederland, schrijver, 
dichter en na de oorlog hoofdredac-
teur van Vrij Nederland. Hendrikus 
Vullinghs was priester in het verzet. 
Gerrit Jan van Veen was beeldend 
kunstenaar en graficus. Hij vervaar-
digde ongeveer 80.000 valse per-
soonsbewijzen. 

Bernard Yzerdraat is één van de 
18 doden uit het gedicht van Jan 
Campert. Hij gaf met zijn Geuzen-
bericht de aanzet tot de verzetsgroep 
De Geuzen. Helaas werden de leden 
al snel opgepakt. 

Reinder de Lange was kapitein en 
één van de ’Onverzettelijken’. 
Frits Slomp, de dominee, was bekend 
als Frits de Zwerver. Hij zette een 
groot onderduiknetwerk op. 
Hendrik van Rondel... Merkwaardig: 
uit mijn beknopte onderzoekje blijkt 
nergens een relatie tussen deze hel-
den en Leidschendam. 

De Voorburgse en nog meer Leid-
schendamse verzetsmensen worden 
bij name genoemd op het vrijheids-
monument in het Sijtwende park. 

Lambertus Neher - van het bekende 
Neherlabaratorium - kijkt vanuit zijn 
zendtoren neer op de buurt. Hij past 
er prima tussen, want ook hij is een 
verzetsheld.  
Het bestemmingsplan van de Verzets-
heldenwijk werd in 1981 gemaakt 
door het Delftse architectenbureau 
OD205 van ir. Samuel van Embden. 
Van Embden had in 1953 al het 
Neherlaboratorium ontworpen.  
De uitgangspunten voor zijn ontwerp 
waren toen onder andere:  
open woon erven, een bebouwings-
dichtheid van rond de 70%, aantrek-
kelijkheid voor jonge gezinnen, veel 
groen en speelvoorzieningen en de 
nadruk op een rustige en veilige 
buurt.

Hogere bebouwing werd uitslui-
tend toegestaan als overgang naar 
de Bach- en de Looierslaan. 

Om de stedenbouwkundige uit-
gangs punten te begrijpen, moeten we 
terug in de geschiedenis. 

In de jaren twintig waren moderne 
architecten als reactie op de benauw de 
19e-eeuwse arbeiderswijken met 
gesloten bouwblokken overgegaan 
tot open structuren. De ontwerpers 
van de Amsterdamse School (begon-
nen vóór de Eerste Wereld oorlog) 
zochten de verbetering van de soci-
ale woonsituatie meer in een mooie 
gevelarchitectuur. De opzet van het 
geheel was niet riant, getuige de 
krapt e in de plattegronden. 

Ook de stedenbouwkundige ont-
werpen van Berlage (Amsterdam Zuid) 
bestonden nog in hoofdzaak uit 
gesloten clusters. Na de Eerste 
Wereldoorlog werd de aandacht  
verschoven naar de betere woning-
ontwerpen. Er kwam veel meer 
groen in de wijken. 

Dit onder invloed van stromingen 
als 'De Stijl' (uit Nederland,  
met bekende iconen als J.J.P.Oud,  
G. Rietveld en C. van Eesteren), 
'Bauhaus' (uit Duitsland, met onder 
anderen W. Gropius en M. Breuer) en 
de Franse architect Le Corbusier. 

In 1928 werd de CIAM (Congrès 
International d'Architecture Moderne) 
opgericht, waarin veel van de toen 
toonaangevende architecten hun 
bedoelingen met architectuur en 
steden bouw formuleerden.  
De nadruk kwam meer te liggen op 
open, gezonde en groene wijken. 

Er kwam een scheiding van 
wonen, werken en recreëren. Om dit 
alles te bewerkstelligen maakte men 
gebruik van technisch, progressieve 
productiemethoden. 

Na de Tweede Wereldoorlog  
werden in eerste instantie in het 
behoudende Nederland nog de oude, 
vertrouwde Delftse School-wijken 
ontworpen. Door de babyboom na 
1950 was men genoodzaakt over te 
gaan op veel grootschaliger wijken. 
Hierdoor ontstonden in de jaren zestig 
reusachtige, anonieme wijken met 
als hoogte- of dieptepunt 'De Bijlmer', 
ontworpen door niemand minder 
dan Van Eesteren.  
In Leidschendam dateren de wijken 
'Prinsenhof' en 'De Heuvel' uit die 
periode. Gelukkig zijn deze projecten 
minder kolossaal dan 'De Bijlmer'. 

Als tegenreactie werd in de jaren 
zeventig de stichting 'Nieuwe Woon-
vormen' opgericht.  
Een nieuwe generatie architecten, 
die zich als hoofddoel had gesteld  
de wijken terug te geven aan de 
bewoners.  
Er ontstonden kleinschalige buurtjes 
van voornamelijk ééngezinswoningen 
met hier en daar wat hoogbouw.  
Het principe van het Woonerf werd 
toen gemeengoed: de straat voor 
onderlinge communicatie, veel groen 
en veel voorzieningen. Dit ontaardde 
helaas dikwijls in truttige buurtjes, 
met álles op kaboutermaat. 

wordt vervolgd…  

Reageren kan per mail: 
<pimvanderlek@kpnplanet.nl> 

Ir	N.W.	(Pim)	van	der	Lek 

Blokje om in het Raadhuiskwartier 
met mijn hond: Free
Redacteur Pim van der Lek neemt u weer mee op zijn tocht 

met zijn hond door de Wijk.  Het vervolg... .

www.damsigtwijk.nl
Dé website voor en door de wijk!
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Jolanda laat ons meegenieten in haar leven  
met pubers, katten en man.

Relatie vakantieproef?
De zomervakantie ligt alweer ver achter ons.  

Altijd een spannende ervaring. Relaties worden op de proef 
gesteld. Het is toch afwachten wat zo'n vakantie met het hele 
gezin teweeg brengt. Onze vakantiebestemming was Menorca. 
Na een paar dagen zwembad en zee besloten we een excursie  
te maken. Een dagje naar het stadje Mahon, met onder andere 
een boottocht in de haven en een bezoek aan een markt. 

Bij het verzamelpunt stapten we in. Maar… één vrouw was 
te laat, zo bleek, terwijl haar man en zoonlief (van ongeveer 
7 jaar) al in de bus zaten. De bus reed haar tegemoet. Zo was 
duidelijk op wie we moesten wachten. Niet echt een leuke 
binnenkomer, dacht ik nog. Dat zij ook een mening had, bleek 
al gauw. De bus reed weg, ze nam plaats achter mij en ik 
hoorde haar briesen: ’Altijd hetzelfde liedje, ik maar regelen 
en organiseren en jij staat weer te schreeuwen langs de zij-
lijn!’

Oei… Stilte in de bus. Haar man, aan de andere kant van 
het gangpad, mompelde wat. De toon was gezet. De bekende 
Margrietrubriek, 'is deze relatie te redden?', schoot door mijn 
hoofd. Door haar harde stem was er geen ontkomen aan het 
meeluisteren. 

’Zo, zit je lekker naast mama? Nou, dat vindt mama heel 
fijn hoor. Gezellig naast mama.’ 

Stilte. Vervolgens tetterde ze weer door de bus: ’Och, nou 
zit papa alleen omdat je lekker naast mama zit. Ga je dan op 
de terugweg naast papa zitten?’ 

’Nee!’ 
’Oh, nou dat vindt mama heel fijn.’ 
Het was duidelijk. In het ergste geval zou zoon vast voor 

moeder kiezen. Moeder bleef praten. ’Oh, nou wil je vader de 
tas. Nou, die staat hier goed hoor!’ Ik hoorde vader iets brom-
men. ’Ben je niet lekker? Nou ja, dat vind ik wel vervelend 
voor je. Hè, wat naar toch.’ Zou ze toch wat begrip kunnen 
opbrengen? 

’Komt zeker van die spek van gisteren. Die was niet goed. 
Daar ben je ziek van!’ 

’Ik ga er nooit meer heen!’, hoorde ik vader zuchten. Maar 
daar nam moeder geen genoegen mee. ’Zeker wel, ik ga een 
klacht indienen. Ik wil mijn geld terug!’ 

Daar had je het al. Niks begrip, gewoon nog een keertje - 
maar dan gratis - eten. 

Ik wilde het allemaal niet horen, maar helaas: de hele dag, 
zowel op de boot als in de bus, zaten ze vlak achter mij. 
Steeds weer hoorde ik moeder sneren naar vader en lijmen 
met de kleine jongen.

Medelijden kreeg ik met die arme man. Of was hij er aan 
gewend? Omdat mijn dochter naast me zat ('Fijn hè, naast 
mama? Ga je terug naast papa? Nee? Mooi!') kon ik pas tij-
dens de uitstapjes mijn ervaringen delen met mijn man. Dat 
was niet nodig, zo bleek, want overal in de bus was deze 
vrouw goed te horen. Zou deze relatie de vakantieproef door-
staan? Ik vraag het me nog steeds af. 

Onze relatie in elk geval wel: het was goed om te ervaren 
hoe het niet moet! De volgende vakantie, met of zonder 
excursie, staat alweer gepland!

Jolanda	Zuydgeest 

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>
–  Sanja Duijvestijn, secretaris
 T  070- 320 39 09  M 06- 211 42 350
 E  <deduif@zonnet.nl>
–  Ton van Kasteren, bestuurslid
 T  070- 386 28 03  M  06- 319 39 679
 E  <van.kasteren@casema.nl>

BuurtBlad · WijkWijzer
–   P. de Goede, M. Hof, P. van der Lek, J. Zuydgeest, 

redactie;  S. Duijvestijn,  eindredactrice	[ai]
 T  070- 320 39 09  E  <deduif@zonnet.nl>
–  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
–  Olav Nieuwenhuijs
 >		 Damsigt	·	Kleurenbuurt	·	Park	Leeuwenbergh

–  Carola Albers en Tamara Hoeve
 >		 Verzetsheldenkwartier

–  Geert-Jan Janett
 >		 Raadhuiskwartier

Wijkmanager  
–  Herman van Spankeren   T  300 96 47

Bezigheden in De Boot

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

Kinderopvang Skon
>		maandag	t|m	vrijdag	·	[	07:45	–	18:15	uur	]

–  Blauwe Zebra   T  387 72 31

Sociëteit 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
 E  <g.bulterman@versatel.nl>
 


