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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.

De herfsteditie van de WijkWijzer 
ligt op uw mat.

Tijd voor een ander seizoen.
De zomervakantie is voorbij,  

de scholen zijn weer begonnen.
Kinderen én ouders lopen weer  
in het gareel.

Heeft u ook zo genoten van het 
heerlijke zomerweer? Een welkome 
afwisseling op het natte voorjaar.

Met het gezin trokken wij er op 
uit. Op vakantie in Brabant huurden 
wij een ouder/kind fiets, een echte 
aanrader.

Intussen werd er in de wijk druk 
geborreld en gebarbecued. Getuige 
de gezellige foto’s in dit nummer.

Heeft u kopij of foto’s die u  
met uw wijkgenoten wilt delen: 
stuur het in! 

Lijkt het u wat: schrijven?  
Ook vaste redacteuren zijn welkom!

Anita Prins trok de stoute schoe-
nen aan en reageerde spontaan op 
een eerdere kopij uitvraag. 
Gewapend met haar fototoestel ging 
zij op pad en maakte foto’s van 
leuke doorkijkjes in de wijk. Zo ont-
stond een idee voor een Raadrubriek. 
Herkent u de foto’s? Meld het Anita 
en maak kans op een attentie.

U vindt het leuk om te lezen over 
uw buurtbewoners. Zo blijkt uit de 
reacties die wij èn mevrouw Bender 
zelf, kregen op de rubriek ‘Zomaar 
een huis’. Dit keer moet u het wel en 
wee van een buurtgenoot even mis-
sen. Bij de huizen die ik op het oog 
had, trof ik geen bewoners aan. 
Vakantietijd zullen wij maar denken. 

De oplettende lezer vroeg zich af 
of Gijs - de winnaar van Damsigt’s 
Got Talent - wellicht les kreeg van 
Kees Sijbrandij, de geïnterviewde 
gitaarleraar uit de lente editie. 
Navraag wees uit dat dit niet het 
geval is. 

Heeft u ook in Het Krantje gelezen 
dat redacteur Paul de Goede in de 
voetsporen is getreden van onze 

andere redacteur Jolanda Zuydgeest? 
Daar waar Jolanda vorig jaar een 
prijs won in de schrijfwedstrijd 
‘Moord bij het Sluisje’ was het dit 
jaar de beurt aan Paul.  
Geflankeerd door twee kloeke dames 
prijkte Pauls foto prominent in de 
plaatselijke krant.  
Waarmee ik maar zeggen wil,  
dat wij trots kunnen zijn op onze 
wijkredacteuren.

Door het aangekondigde vertrek 
van de vormgever en mijn persoon-
tje als hoofdredacteur (de winteredi-
tie zal de laatste van onze hand 
zijn), is het bestuur drukdoende met 
de mogelijkheden te onderzoeken die 
de Stichting MEO heeft op het 
gebied van vormgeefprogrammatuur. 
Heeft u ervaring in de vormgeef-
branche en bent u bereid deze met 
ons te delen: laat het weten!

Voor nu: veel leesplezier gewenst.

Hartelijke groet, 

Sanja Duijvestijn 
 E <sanja@deduifjes.nl>

Van de Redactie



Terwijl ik dit stukje schrijf hebben 
we net een hittegolf achter de rug  
en genieten de diverse bestuursleden 
van een welverdiende vakantie.  
Ik hoop van ganser harte dat de tem-
peratuur wat lager is als u deze Wijk-
Wijzer leest. Dan zal iedereen hope-
lijk weer veilig zijn teruggekeerd in 
de wijk en zullen alle vaste seizoens-
bezigheden weer zijn begonnen:  
het kinderatelier De Boot, De Kajuit 
en…. de bestuursvergaderingen….. ;-)

Het bestuur heeft inmiddels een 
nieuw lid mogen verwelkomen: Vera 
Holman. Zij zal per april 2014 offici-
eel voorgesteld worden als algemeen 
bestuurslid, maar tot die tijd draait 
zij in de praktijk al volledig mee in 
het bestuur. We zijn erg blij met 
deze versterking!

Voor het in het vorige nummer 
reeds aangekondigde ‘gebruikers-
overleg’ voor de vaste huurders van 
De Boot is er een datum geprikt: 

9 oktober aanstaande.  
Alle betrokken krijgen uiteraard  
tijdig een uitnodiging.

Elders in dit nummer kunt u lezen 
over de sponsoractiviteiten van de 
wijkvereniging voor onze eigen 
‘wijkachtertuin’ Stadstuin Rusthout. 
Een verborgen groene oase in de 
wijk en een bezoekje zeker waard.

Hangt er van af of interview 
gelukt is.

Ik wens u namens het bestuur 
veel leesplezier en een gezellig 
nieuw verenigingsseizoen toe!

 Marlise Hof ,  
secretaris 

WijkWijzer
Mocht u de WijkWijzer niet heb-

ben ontvangen, geeft u dit dan a.u.b. 
door aan het bestuur. U kunt altijd 
in wijkgebouw De Boot een exem-
plaar meenemen uit het folderrek 
direct naast de voordeur en boven-
dien staat de WijkWijzer (ook oude 
nummers) integraal op de website: 

www.damsigtwijk.nl.

 Bestuur Wijkvereniging Damsigt:
  Ton van Kasteren,
  Marlise Hof,
  Peter van der Breggen,
  Theo Senden,
  Benno van Grafhorst.

Berichten van het Bestuur

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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Stilzitten was er niet bij op 12 
juni, de Nationale Buitenspeeldag. 
Op 1.160 locaties in het land werden 
er ’s middags buitenspeelactiviteiten 
voor kinderen georganiseerd. Op 
www.buitenspeeldag.nl konden kin-
deren kijken wat er zoal in hun 
omgeving te doen was.

Sinds jaar en dag vindt de 
Buitenspeeldag in onze wijk plaats 
in de Elsbergstraat. Op die dag wordt 
de straat afgezet en autovrij 
gemaakt, zodat de plaatselijke jeugd 
er naar hartenlust kan spelen.  
Ook op het speelplein achter wijk-
gebouw de Boot werden leuke acti-
viteiten georganiseerd.  
Knutselen, schminken en natuurlijk 
de vaste terugkerende items als oud 
Hollandse spelen, grabbelen en een 
ijsje eten.

Met de Buitenspeeldag wil Jantje 
Beton samen met partners 
Nickelodeon, VVN, VNG en Scouting 
Nederland kinderen stimuleren om 
lekker buiten te spelen. Buitenspelen 
is leuk én belangrijk in het leven 
van kinderen. Het is de plek waar ze 
vriendjes ontmoeten, kunnen bewe-
gen en zich vrij voelen. Onderzoek 

toont aan dat buitenspelen goed is 
voor kinderen. Kinderen die meer 
buitenspelen bewegen meer en heb-
ben aantoonbaar minder overge-
wicht. Ook bevordert buitenspelen 
de mentale en sociale ontwikkeling 
van kinderen. Zo is te lezen op de 
Jantje Beton site.

Ook dit jaar deed onze wijk  
dus weer mee aan de Nationale 
Buitenspeeldag. 

De deelname werd 
mogelijk gemaakt door 
enthousiaste wijkgenoten 
en sponsors. 

Een evenement organi-
seert zich niet vanzelf. 
Vandaar een oproep voor 
nieuwe vrijwilligers, die 
de buitenspeeldag 2014 
willen helpen mee organi-
seren. Geïnteresseerden 

kunnen zich melden bij Saskia 
Meijer saskiameijer4@gmail.com. 

Voor wie het alvast in de agenda 
wil noteren: in 2014 is de 
Buitenspeeldag op woensdag 11 juni.

Sanja Duijvestijn 

Een geweldige Landelijke Buitenspeeldag in Damsigt

Nationale BuitenspeeldagVerslag

2013

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



Dankzij de sponsoring  
van de Wijkvereniging Damsigt heb-
ben twee prachtige Vlaamse Reuzen  
(reuzinnen eigenlijk) een riant tehuis 

gekregen in de ‘Villa Alex’ in de 
Stadstuin Rusthout. Beiden tonen 
zich intussen al zeer op hun gemak 
in hun deel van de ‘villa’ en ze zijn 
ook heel aaibaar geworden dankzij 
liefdevolle en zorgzame handen. 

Zij delen een hoek van de tuin 
met de geitjes, die in de omheinde 
vruchtenboomgaard ook een goed 
thuis genieten. 

Behalve met de gebouwen is de 
tuin nu ingericht met een groenten- 
en bloementuin met kasje, eenden-
kooi en bijenstal, vruchtentuin, gras-
weide’s resp. lanen met diverse 
bomen, terwijl nog tal van plannen 
klaar liggen en ‘slechts’ uitwerking 
behoeven voor bijvoorbeeld een 
labyrint, natuurspeelweide en bij-
zondere projecten op basis van per-
macultuur. 

Waar tot 4 maanden geleden  
nog enkele gebouwen met de weide 
als stille getuigen achterbleven  
na opheffing van de dierenweide,  
is intussen een prachtig ‘eetbare 
siertuin’ zichtbaar geworden. 

Het resultaat is niet alleen een 
lust voor het oog vanwege alle kleu-
ren, geuren en levendigheid van 
bijen, vlinders en het ‘knuffel’-klein-
vee, maar ook goed voor de gezond-
heid vanwege de opmerkelijke oase 

van rust temidden van de redelijk 
zware omgevingsdrukte. Ook de 
bijen doen het er goed, want de 
imker constateerde tot zijn verras-
sing een tamelijk goede honing-
oogst.

Dat ‘vele handen licht werk 
maken’, is een bekend gezegde,  
maar dat dit ook nog heel veel  
plezier, kameraadschap en het (uit-)

delen van kennis 
genereert,  
is voor u als 
lezer(-es) hopelijk 
voldoende uitno-
digend met uw 
(klein-)kinderen 
om eens een 
kijkje  
in de stadstuin  
te komen nemen. 

Er is altijd iemand aanwezig  
om vragen te beantwoorden.  
 

En dankzij veel specialistische ken-
nis is er veel te zien en te vertellen. 

De tuin is speciaal daarvoor open-
gesteld op woensdag-, zaterdag- en 
zondagmiddag van 11 tot 17 uur. 

Zie ook de website: 
www.stadstuinrusthout.nl.

 Ingrid van Dullink 
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 Stadstuin        Rusthout

 Wijkvereniging Damsigt 
sponsort twee Vlaamse reuzen  
 in Stadstuin Rusthout
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Als moeder van twee jongens van 
6 en 8 jaar en eigenaresse van 
Ollibolly kom ik soms tijd te kort. 
Sinds eind 2012 heb ik een eigen 
winkel in de Herenstraat in Voorburg. 
Ik heb dit uitgebreid met een winkel-
pand nadat ik al zeven jaar een 
web winkel www.ollibolly.com  
in kindermeubels en accessoires heb 
en merk dat de vraag naar advies en 
kwaliteit zeer gewenst is.  
Van complete styling van behang  
tot lampenkapjes en kleuradvies. 

Acht jaar geleden ben ik gestopt 
met werken als project manager in 
de Mobiele Telecom, om mij com-
pleet te storten op het moederschap. 
Het moederschap bleek voor mij een 
geheel nieuwe inspiratie te zijn, om 
als ondernemer te starten. Voor mijn 
eigen jongens maakte ik zelf bed-
dengoed. Daar kwamen zoveel posi-
tieve reacties op, dat ik daar mijn 
eerste klanten aan over hield.  
Van het maken van beddengoed, 
later ook meubels, ben ik door gegroeid 
naar complete styling. Na drie jaar 
werken vanuit huis, betrok ik een 
grote loods. Eind vorig jaar heb ik 
mijn loods ingeruild voor een win-
kelpand.

07:00 Wakker worden van de 
wekker. Alweer maandagochtend. 
Het weekend is wel korter geworden 
sinds de winkel op zaterdag open is. 
Het belooft een leuke week te worden. 
Klanten hebben mij benaderd voor 
kleuradvies, styling en nieuwe ont-
werpen voor de kinderkamers.  
Nu eerst de jongens klaar maken 

voor school.

08:15 De jongens 
naar school brengen 
en daarna rij ik 
gelijk door naar de 
winkel. Op maandag 
is de winkel gesloten, 
maar vandaag heb ik 
om 09:00 uur een afspraak met een 
klant voor een vervolg op de styling 
van vier kinderkamers voor hun 
nieuwe huis. Het gaat om twee meis-
jeskamers, een babykamer voor een 
jongetje en een stoere jongenskamer 
voor een tweeling. In dit soort pro-
jecten kan ik mij helemaal uitleven. 
Kijken en luisteren naar de wensen, 
de smaak en de ruimte in een kamer 
en van daaruit samen een mooie 
warme sfeervolle kamer creëren. Een 
zeer leuke opdracht voor de com-
plete styling van vier totaal verschil-
lende kinderkamers. Wat heb ik toch 
een geweldig leuke baan!

09:00 De klant is binnen en wij 
bespreken één voor één de punten, 
die qua styling aangepakt moeten 
worden. Het behang is besteld, de 
vloer is besteld, de muren worden 
geverfd, de lambrisering gemaakt. 
Tijd dus om ons op de meubels te 
focussen. Waar plaatsen wij wat? Ik 
laat mijn ontwerp van het bedden-
goed en de aankleding die ik erbij in 
gedachte heb, zien. Het beddengoed 
wordt goedgekeurd. Het atelier kan 
aan de slag. Ook kan ik nu de lijsten 
voor aan de muur en de andere lam-
pen en accessoires gaan uitwerken 
en bestellen.

Het is 
inmiddels 
10:30 uur. Ik 
neem afscheid 
van de klant 
en sluit de 
winkel af. Snel 
neem ik twee 
pakketjes mee, 
die voor klan-
ten op de post 
moeten. Op 
naar de groot-

handel, om de nieuwe artikelen die 
klaar staan op te halen. Speciaal 
voor andere klanten die mij vroegen 
naar specifieke items (variërend van 
een hanglamp tot een lijst aan de 
muur) neus ik nog even rond. Wat is 
er nou leuker dan shoppen? Deze 
paar uurtjes op de maandag vind ik 
erg ontspannend. Wel houd ik de 
tijd in de gaten, de jongens moeten 
straks weer opgehaald worden.

Bij de groothandel krijg ik geen 
genoeg van het assortiment. 
Lampen, kussens, spiegels, kisten, en 
kleden die mooi passen in de winkel 
en de kamers. Snel race ik weer 
richting Voorburg om de spullen uit 
te laden bij de winkel en om op tijd 
terug te zijn voor school.

Om 15:15 uur komen de kids uit 
school. Thuis is er nog tijd voor wat 
lekkers en drinken, dan gaat de oud-
ste naar de voetbal training. In de 
tussentijd doe ik alvast wat voorbe-
reidingen voor het avond eten, want 
de training duurt tot 17:30 uur.

Thuiskomend na de training maak 
ik het eten verder af en dan kunnen 
wij samen lekker aan tafel. Wanneer 
de jongens in bed liggen, duik ik 
nog even achter de computer. 
Mailtjes beantwoorden, de website 
en de administratie na lopen, en het 
transport voor morgen inplannen. 
Morgen komt mijn vriendin om door 
te nemen welk beddengoed wij moe-
ten gaan uitzetten bij het atelier. Ik 
heb opdrachten binnen voor een 
ledikant, peuter- en tiener bedden-
goed. De week draait weer volop, en 
ik geniet er erg van. Nog uren zou ik 
verder kunnen werken, maar na een 
wijntje met mijn man is het echt tijd 
om te gaan slapen.

Een dag uit het leven van… 

 Brigitte Thoen - van de Veen

’

’
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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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Vorig jaar was het bloed en bloed-
heet. Nu was het redelijk nazomer-
weer. Gelukkig maar. Het was zonde 
geweest wanneer de zeephelling niet 
had kunnen worden opgebouwd 
vanwege de kou. Alleen de wind 
stak af en toe flink op. 

Het was zaak om je plastic bordjes 
goed vast te houden. Ze wilden er 
nog wel eens vanzelf vandoor gaan. 

Voor alles is dit natuurlijk het 
moment om je buurtgenoten te leren 
kennen. 

Twee huisnummers na je directe 
buren beginnen soms al de witte 
vlekken. Mensen die je wel van 
gezicht kent en groet, maar hoe ze 
heten blijft een raadsel.  

Laat staan waar ze hun dagelijkse 
bestaan mee vullen. Dat is geen des-
interesse, zo werkt het nu eenmaal. 
Je stapt nu eenmaal niet plompver-
loren op een buurtgenoot af met het 
verzoek: “hee jij, blijf eens staan. 
Hoe heet je, wat doe je en op welke 
school zitten je kinderen?” Daar is 
een context voor nodig en de buurt 
BBQ levert die context bij uitstek!

Ondertussen wordt natuurlijk  
hard gewerkt door alle vrijwilligers. 
Worstjes en hamburgers braden nu 
eenmaal niet zichzelf.  
Net zoals tenten, springkussens en 
de bar niet spontaan uit de grond 
opkomen. Daar is inspanning voor 
nodig en die wordt zonder morren 

geleverd. Onder 
een fors rookgor-
dijn wordt uren-
lang gebakken en 
gebraden. Bij de 
bar staan vrijwil-
ligers van alle 
leeftijden. En dat 
draagt bij aan de 
algemene feest-
vreugde. Laten we 
deze enthousiaste 
mensen dankbaar 

zijn voor alle goede zorgen. Eten en 
drinken waren weer uitstekend en 
alles ging schoon op. Gelukkig maar. 
Weggooien is ook zonde. 

Zelf heb ik mij weer prima ver-
maakt. Ik heb vele bekenden gespro-
ken en ik heb kennis gemaakt met 
vele anderen.  

Ook hebben enige ‘bekende gezichten’ 
een naam gekregen. En dat is winst. 
We wonen in een mooie buurt. 

Een buurt met samenhang en een 
sociaal gezicht. En dat is, zoals de 
buurt BBQ allemaal ‘all-inclusive’. 

Het was een mooie avond. 
Tot volgend jaar maar weer. 

 Paul de Goede 

De Damsigt Buurt BBQ
Helemaal in het staartje van de zomervakantie  

is er nog één evenement weg te tikken: de Damsigt Buurt Barbecue. 
Eigenlijk is het wel meer dan dat. Het is een compleet buurtfeest 

met een springkussen en een waterglijbaan voor de kinderen.  
Er werd zelfs, als nieuw element, een open podium aangekondigd. 
Helaas zijn alle verborgen talenten ondergronds gebleven,  
want het onderdeel zelf heb ik niet meer gezien. 

Het mocht de pret niet drukken.
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De herstelspecialist voor alle schade  

in en aan uw woning. 

lekkageschade/vochtschade/ 
inbraakschade/rookschade/schimmelschade 

U bent er veelal voor verzekerd! 

www.deschadeschilder.nl                        
info@deschadeschilder.nl                  

070 300 01 14 / 06 462 35 802 
privé: Veurselaan 60, Voorburg 

 
 
 
 
 

             

   

 

I-Time                    
Praktijk	  voor	  counseling	  &	  coaching  
 
Tijd en ruimte voor jezelf  
 

www.itimecounseling.nl	  
	  
Te	  druk?	  Meer	  balans?	  	  Een	  meer	  effectieve	  focus?	  

Hoe	  wilt	  ú	  verder?	  	  	  
Wanneer	  u	  er	  alleen	  of	  met	  uw	  directe	  omgeving	  niet	  uit	  
komt,	  probeer	  dan	  een	  volgende	  stap.	  
	  
Onder	  professionele	  begeleiding	  	  	  

naar	  het	  realiseren	  van	  uw	  wens!	  
	  
I-‐TIME	  helpt	  u	  bij	  de	  verandering!	  
Om	  uit	  te	  vinden	  of	  de	  begeleiding	  bij	  u	  past,	  of	  er	  een	  	  
click	  is,	  of	  om	  te	  ervaren	  wat	  begeleiding	  u	  kan	  opleveren,	  
is	  de	  eerste	  sessie	  kosteloos.	  
	  
Geïnteresseerd?	  
Neem	  geheel	  vrijblijvend	  contact	  op	  met:	  
Esther	  Adriaanse;	  T:	  06	  51448868;	  	  
E:	  info@itimecounseling.nl	  
	  
Het	  leven	  is	  al	  complex	  genoeg,	  gun	  uzelf	  begeleiding!	  

Op zoek naar kinderopvang?
Skon kinderopvang heeft diverse locaties voor dagopvang en buitenschoolse opvang  
in Voorburg, Leidschenveen en Den Haag. 

Skon kinderopvang is een landelijke organisatie met 200 kinderverblijven en biedt opvang voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. 
Onder de naam ‘de blauwe’ heeft skon eigen kinderverblijven. Al deze verblijven zijn ISO/HKZ gecertificeerd.

Bezoek www.skon.nl voor uitgebreide informatie.

dagopvang en bso
harriët freezerhof 377
2492 jc den haag
tel. 070 317 90 79

de blauwe bever
dagopvang en bso
jaap hoekdreef 34
2492 js den haag
tel. 070 301 27 10

de blauwe kinkajou
bso
eendenplein 4
2492 nz den haag
tel. 070 444 50 22 

de blauwe waterhoen
dagopvang en bso
looierslaan 7
2272 bg voorburg
tel. 070 387 72 31

de blauwe zebra

onderdeel van:
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Samen met Mirjam de Jager en 
Mireille Romijn ontdekken de kinderen 
wat je kan maken met verschillende 
(rest)materialen.
Je kunt je kind per keer aanmelden: 
graag vóór maandag 12:00 uur,  
per mail naar: kees-mireille@hetnet.nl 
of per sms naar: 06- 3 079 7 069.
De kosten zijn  3,00 per keer.

Wijzigingen in het programma   
kunnen worden nagegaan op: 
W <www.damsigtwijk.nl>

De BootWerkers:
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 uit de wijk tussen de 4 en 12 jaar  

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

Atelier De Boot  · KnutselBijeenkomsten · 

Het programma tot de zomer-vakantie is als volgt:

Woensdag	11	september		 		knutselen	met verschillende materialen;

Woensdag	18	september		 		knutselen	met verschillende materialen;

Woensdag	25	september		 			knutselen	met verschillende materialen;

Woensdag 2 oktober     knutselen met (rest-)materialen;

Woensdag 9 oktober     knutselen met materialen.

! ☛ Programma-wijzigingen:  zie W <www.damsigtwijk.nl>

Elke maandagavond in De Boot 
van 20:00-22:00 uur wordt er hard 
gerepeteerd door popkoor Flash back!

Popkoor Flash back! is  
een vrolijk, swingend, meerstemmig 
koor met een gevarieerd repertoire 

van popmuziek van de sixties tot nu. 
Op dit ogenblik telt het koor ruim 30 
leden en bruist het van enthousi-
asme. Popkoor Flash back! treedt op 
verzoek op in zorgcentra, tijdens fes-
tivals en andere activiteiten. 

Repetitieavond bijwonen /  
meer informatie? Stuur dan een 
e-mail tav. Marianne Verschoor:  
E  <info@popkoorflashback.nl>, of  
W <www.popkoorflashback.nl>.

 

 popkoor Flash back!
Het gemengde popkoor Flash back! uit Leidschendam  

zingt vierstemmig pop- en musicalrepertoire en verzorgt elk jaar  
tenminste vier optredens in de regio Leidschendam-Voorburg / Rijswijk 
/ Delft. 
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Xxxx 
Xxxx
Xxxxxx

 Job Fennema,  
secretaris De Kajuit 

Sociëteit De Kajuit

Sociëteit De Kajuit

 Programma van De Kajuit  
 in de komende maanden:

 2013
 in uw wijkgebouw De Boot
op de donderdagen vanaf 21:00 uur
 5 en 19 september
 3, 17 en 31 oktober
 14 en 28 november
 12 december
 &z.
Noteer deze data alvast in uw agenda!

Voor de volgende Kajuit-avonden  
zal de programmering op de website 
bekend gemaakt worden.

Kajuitavonden donderdag om de twee weken
vanaf 21:00 uur in Wijkgebouw De Boot,
Duivesteijnstraat 22, Voorburg · T 387 07 58
De Kajuit · ING rekening nummer 36 56 821

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

Uit in De Kajuit
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 U kunt uw oud papier in onze container kwijt.
De container staat op de tweede zaterdag van de 
maand ter hoogte van nr 38 in de Dr Beguinlaan  
(in Augustus niet). 
De container is open van 09:00 tot 16:00 uur 
en van 10:00 tot 12:00 uur is er hulp aanwezig.

 Papierinzameldagen 2013:

 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. 14- 09
za. 12 - 10

za. 09 - 11
za. 14 - 12

 

 

 

 

Maak deze zomer op ontspannen wijze kennis 
met de Zen Yoga door gezellig mee te doen 

met de Zomer Zen Yoga Actie! 
 

Tijdens de Zomer Zen Yoga Actie kun je je eigen lesrooster 
samenstellen: bepaal zelf wanneer je met welke lessen 
mee wilt doen en hoe vaak!  
 
Lesrooster: 
Maandag    20.30-21.45 
Woensdag  09.15-10.30 
Donderdag 18.30-19.45 
Zaterdag     11.15-12.30 
Zaterdag     13.00-14.15 

         Zen Yoga Plus (60 plussers) 
         Vrijdag    10.00-11.15 
 
         Kosten (max 5 lessen): 
         Eerste les:          €5 
         Vanaf les twee: €8 per les 

 

Per les is er plek voor max 7 deelnemers, kijk voor 
beschikbaarheid en eventuele extra lessen op 
www.praktijkvoorzen.nl. Hier kun je ook terecht voor 
meer info over de Zen Yoga. Je kunt ook bellen met 
Marlon Rietbroek op 06-11211695 of een e-mail sturen 
aan praktijkvoorzen@gmail.com. 
 

Lezers van de WijkWijzer krijgen op vertoon van deze 
advertentie 50% korting op de eerste Zomer Zen Yogales! 
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Op zaterdag 6 juli was het weer 
zover: het was weer tijd voor de jaar-
lijkse straatborrel in de Opwijckstraat. 

En voor het eerst in de geschiedenis 
was het daarbij schitterend weer!  
De borrel werd dan ook druk bezocht, 
door jong en oud. Iedereen bracht lek-
kers mee, in vaste of vloeibare vorm. 

Ontbrak er iets of raakte er iets op, 
dan was een ieders koelkast of voor-
raadkast dichtbij. En toen het ging 
schemeren waren de kaarsjes en waxi-
nelichtjes zo gehaald. Zo kon het 
gebeuren dat het pas tegen midder-
nacht weer rustig werd in de straat. 

Kortom: het was een succes.  
Een prima initiatief van mijn over-
buurvrouw van nummer 5: Annelies. 

Ik zou zeggen: volgend jaar weer!

 Marlise Hof 

 Straatborrel        Opwijckstraat

Raadrubriek
Wie herkent deze drie doorkijkjes  

op de foto’s?
Anita Prins maakte de foto’s  

tijdens een rondje door de wijk.

De juiste antwoorden kunt u inzenden  
per brief / kaart naar:

Anita Prins 
Oosteinde 293, 2272 AE  Voorburg

Vermeld uw naam en telefoonnummer,  
als u kans wilt maken op een prijsje.

Wie waagt een gokje?



 Uiterste	inleverdatum	bijdragen	voor	de	volgende	WijkWijzer:
vrijdag	8	november	2013

 [ De Redactie behoudt zich het recht voor ingezonden berichten in te korten. ]

Column

Jolanda laat ons meegenieten in haar leven  
met pubers, katten, hond en man.

Opruimwoede

De zomervakantie was nog niet begonnen 
of ik ging los. 

Opruimen, daar had ik zin in! 
Ik begon in de schuur, maar al snel was ik 

op meerdere plaatsten tegelijk in huis aan het 
ruimen. Klein spul was geen probleem.  
Het ging weg via Marktplaats of rechtstreeks 
in de container. De kasten werden wat lasti-
ger. Kast 1 naar kamer 2, kast 2 naar kamer 1, 
of liever naar het grof vuil.  
Echt tot rustig komen was er niet bij. Van het 
één kwam het ander. Het was reuze vermoei-
end, maar het gaf mij een goed gevoel. 

De familie was er na een paar dagen  
wel klaar mee. 

Om mij een beetje te remmen, regelde mijn 
man Alex spontaan een weekje weg.  
Een appartement in Zuid-Tirol wachtte op 
ons. Alex, Isabelle, Knofje en ik. De oudste 
twee dochters hadden andere plannen en ble-
ven thuis. De lange reis was niet bepaald mijn 
keuze. De Veluwe of één van de Wadden-
eilanden was prima geweest. 

Na ruim 1100 km op één dag kwamen we  
in een schitterend gebied terecht! Erg hoog, 
ca. 1900 meter, met enorm veel mogelijkhe-
den om te wandelen! Ook kleine Knof genoot, 
niet alleen van de natuur en de ruimte, vooral 
van alle aandacht. Haar bijnaam was al gauw 
Piccolo. Veel knikjes tijdens de wandelingen 
naar het lieve, kleine hondje. Knofje deed het 
super, als onze tongen op de hielen hingen 
rende zij nog fris met wapperende oortjes 
omhoog de weide op. 

Het waren vijf heerlijke dagen, ontspannen 
en genieten. Er viel niets op te ruimen, er was 
zelfs rust om te lezen.

Eenmaal thuis draait de wasmachine weer 
en rondkijkend in de keuken komt de verlei-
ding. Ik bedenk voor de tweede helft  
van de vakantie nog een project opruimen, 
poetsen en herinrichten.

Het gezin zucht, misschien moeten we nog 
maar een weekje weg?

Jolanda Zuydgeest 

Bereikbaarheidsgegevens

Bestuur · Wijkvereniging
–  Ton van Kasteren, voorzitter
 T  070- 386 28 03  M  06- 319 39 679
 E  <van.kasteren@casema.nl>
–  Marlise Hof, secretaris
 T  070- 415 22 85
 E  <marlise@telfort.nl>
–  Peter van der Breggen, penningmeester
 T  070- 387 60 78
 E  <peter@libreg.nl>
–  Theo Senden, algemeen bestuurslid
 T  070- 387 63 74  M 06- 338 07 365
 E  <theo.senden@tiscali.nl>
–  Benno van Grafhorst, algemeen bestuurslid
 T  070- 386 32 90
 E  <a.van.grafhorst@planet.nl>

BuurtBlad · WijkWijzer
–  Paul	de	Goede,	Jolanda	Zuydgeest, Marlise Hof, redactie; 
  S.J.	Duijvestijn,  hoofdredactie
 T  070- 320 39 09  E  <sanja@deduifjes.nl>
–  Ph.Th. Hubèr, vormgever [  ]
 T  070- 327 85 56  M  +31 [0] 61 070 2005
 E  <pharde@phd-is.demon.nl>

Beheer De Boot
–  Ton van Kasteren, 
 T  070- 386 28 03  M  06- 319 39 679
 E  <van.kasteren@casema.nl>

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

–  Georgine	Bulterman    T  386 23 30
 E  <g.bulterman@versatel.nl>

Activiteiten in De Boot

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

–  Blauwe	Zebra   T  387 72 31
 E  <deblauwezebra@skon.nl>

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

–         T  387 07 58
 E  <pszdeboot@gmail.com>

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

–  Mirjam	de	Jager    T  888 96 56
 E  <mhdejager@hotmail.com>

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

–  Joyce	Piepenbroek    T  327 43 72
 E  <j.piepenbroek@me.com>

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

–  Ria de Graaf    T  386 27 57
 E  <terdegraaf@casema.nl>

Wijkagent    T 0900- 8844
–  mw	I.	Beekhuizen 
 E  <i.beekhuizen@haaglanden.politie.nl> 
 >  Raadhuiskwartier


