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Wijkvereniging · Damsigt

Woensdagmiddag 10 juni 2009 
is het weer zover! 
Dan wordt van 13:30 tot 15:30 uur 
de Nationale Straatspeeldag
georganiseerd in de Elsbergstraat.
Deze dag is bedoeld voor kinderen 
tot 10 jaar en hun ouders uit de wijk
Damsigt en de wijken rondom 
(het bereik van de wijkvereniging).
Houd deze middag dus vrij!

De Nationale Straatspeeldag is een
initiatief van Veilig Verkeer Nederland
om kinderen de kans te bieden een
keer echt op straat te spelen en om
aandacht te vragen voor verkeers-
veiligheid. 
De dag zal in het kader staan van de
(Oudhollandse) straatspelen waarbij
het straatvoetbal, de steppenraces, het
schminken en de fietsencheck niet
zullen ontbreken. En zoals elk jaar

zorgen we weer voor een (aantal) ver-
rassende activeit(en)!

Helpende handjes
Het Actiecomité is reeds enthousiast
met de voorbereidingen begonnen. 
Op de dag zelf kunnen we nog veel
hulp gebruiken. 
Heb je zin om ons te helpen 
met het begeleiden van de spelletjes
of het uitdelen van limonade, koffie &z.
of wil je meer informatie over de dag, 
dan kan je contact opnemen 
met Mireille Romijn 070- 3850670
of Marijke van Daal 070- 3888930.

Tot ziens op 10 juni!

Het Actiecomité 
Nationale Straatspeeldag,
Mireille Romijn, Agnes Middelink, 
Hein Dungelmann, Marijke van Daal

10 juni: Straatspeeldag Damsigt

Woensdag 15 april 2009
van 20:00 tot omstreeks 21:30 uur is er in het Verenigingsgebouw De Boot

de Algemene Ledenvergadering
van WijkVereniging Damsigt.

ieder wijkverenigingslid is van harte uitgenodigd 
de vergadering bij te wonen en mee te maken!



[  Jaargang 27 · Nummer 1 : Lente 2009  ]

02

Drukkerij Excelsior B.V., gevestigd aan de Theems 6 in het 
Forepark, is ook uw grafische partner voor alle voorkomende 
werkzaamheden zoals:

Drukkerij Excelsior  •  Theems 6  •  Tel. 070 - 327 01 94  •  E-mail: info@drukkerijexcelsior.nl

Zoekt u een drukker bij u in de buurt?  Bel ons voor een afspraak 
of kom eens langs op de Theems 6 

of bezoek onze website 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 
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Nieuwe subsidiestructuur 
in 2010

Zoals in het vorige nummer reeds
aangekondigd zijn wij nu begonnen 
met het overleg met de diverse ver-
enigingsbesturen, die in ons wijk-
gebouw ’De Boot’ ruimte gebruiken.
Immers we gaan vanaf 2010 van de
gemeente een subsidie ontvangen,
die mede afhankelijk is van ons
ledenaantal. Wij zullen dan ook 
proberen te komen tot een bepaalde
vorm van integratie en uitbreiding
van de ledenbestanden.
Dus wordt allen lid en vul de bon in
op de achterzijde van de WijkWijzer!

Verspreiding WijkWijzer
Vroeger werd De WijkWijzer 
-om budgettaire redenen- niet altijd
in het Raadhuiskwartier bezorgd,
maar vanaf het vorige nummer wel.
Op die manier bereiken wij met vier
nummers een jaaroplage van maar
liefst ruim 9.000 stuks! Wij zijn dan
ook naarstig op zoek naar nieuwe
bezorgers. Wilt u een centje bijver-
dienen?
Vraag naar de voordelige voorwaar-
den bij Marc Nelen: 

T 381 76 54.

Verhuur 
van het wijkgebouw De Boot

Wijkgebouw De Boot is nog regel-
matig niet verhuurd; met name 
op de woensdag, zaterdag en zondag
is er nog ruimte te huur.
Dit kan handig zijn voor feesten en
partijen waarvoor de eigen woning
aan de krappe kant is! 
De soosruimte met haar bar-
faciliteiten is bijvoorbeeld al voor
€ 70,00 een avond te huur 
(niet-leden betalen € 85,00).
Voor verdere informatie kunt u
terecht bij Georgine Bulterman: zie
het colofon op de laatste bladzijde.

Jaarvergadering 15 april
Velen van u hebben in 2008 weer
hun bijdrage gegeven aan onze ver-
eniging. Waarvoor onze dank.
Als u wilt weten wat wij hebben ge-
daan met die bijdrage, komt u dan
op woensdagavond 15 april naar 
de jaarlijkse ledenvergadering, 
die wordt gehouden in ons
Wijkgebouw ’De Boot’.
Naast het algemene reilen en zeilen
van onze vereniging komen ook de
financiën aan bod.

Ook is dit altijd een leuke gelegen-
heid uw buurtgenoten te leren ken-
nen.
De vergadering begint om 20:00 uur
en zal uiterlijk om 21:30 uur zijn
afgelopen.

Wist u dat?…
… we al jaren geen acceptgiro’s meer
versturen?
… u dus nu al de contributie voor
2009 van € 15,00 op ING Bank
# 18 56 876 tnv. Wijkvereniging
Damsigt kunt storten? Dan hoeven
wij u in september geen herinnering
meer te sturen!
… als u in onze wijk wilt komen
wonen er aan de Rode Laan nog een
lapje grond te koop is?

Namens het bestuur,
Peter van der Breggen

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

Bericht van onze nieuwe webmaster.

Wat vindt u zoal op de WijkWebsite: 
¬ wijkkalender; 
¬ nieuws uit de wijk; 
¬ handige Tips van uw expert-buren.

(zeker in tijden van recessie!); 
¬ informatie over buurtverenigingen; 
¬ regionale RSS-feeds.

Berichten van het Bestuur

Vlak voor de kerst was op de radio
een Serious Request actie van radio
3 FM. Enkele DJ ’s hadden zich zon-
der eten opgesloten in het glazen
huis in Breda. Totaal hebben zij met
deze actie ruim 5 miljoen euro opge-
haald voor vluchtelingen in Afrika.

In onze wijk hebben we twee
goede acties gespot:

Bij bakker Van Maanen hebben
enkele jongens muziek gespeeld 
en in het Raadhuiskwartier zijn
eigen gebakken wafels verkocht.
Rick van der Breggen speelde key-
board, Igor Hofland blokfluit en
Taran Hofland viool.
Zaterdag 21 december werd daarmee
bijna € 60,00 opgehaald.

Op woensdag 24 december hebben
zij de actie herhaald. Toen speelde
Igor op de bas terwijl Rick op zijn
keyboard en Taran op zijn viool

speelde. Zij hebben toen weer in
ongeveer 3 uur € 40,00 bij elkaar
gespeeld. Moeder Annelies heeft in
die tijd veel warme chocolademelk
gemaakt met extra veel lekkere koe-
ken, want het was behoorlijk koud.

In het Raadhuiskwartier hebben
Wouter en Jeroen eigen gebakken
wafels verkocht.
Zij hadden 40 wafels maar waren
die in korte tijd kwijt. Zij hebben
nog een berichtje naar de opa’s
gestuurd en konden na korte tijd al
90 euro overmaken voor de actie.

Super Serious Request acties in de wijk

➔
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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 de vorige WijkWijzer was een
artikel over de nieuwbouw bij het
Veurselaantje. Daarin heb ik mijn
verbazing over een aantal zaken uit-
gesproken.

Gert Jan, de voorzitter van één
van de scouting groepen voelde zich
geroepen om een nadere toelichting
te geven op de nieuwbouw en de
activiteiten van de scouting.

In dit vraaggesprek geeft hij een
uitgebreide toelichting.

Wat is je functie bij de scouting 
en wat doe je verder?
Sinds 1 januari ben ik voorzitter 
van stichting Orion. Dat is de stichting
die het clubgebouw en de financiën
beheert van de scoutinggroep Orion,
een van de twee scouting groepen aan
het Veurselaantje. Verder ben ik vader
van twee dochters van 9 en 12, die
elke zaterdag met veel plezier naar de
scouting gaan. Via hen ben ik bij
Orion betrokken geraakt. Wij wonen
sinds 1995 in
Damsigt en ik werk
als milieumanager
bij Shell. En vanuit
deze functie ook
regelmatig in het
buitenland.

Een druk bestaan
dus. Wat was de
reden om te reage-
ren op de vorige
WijkWijzer?
Beide scouting
groepen, Orion en St. Maarten-
Hildegard, zijn weer terug op onze
oude plek, in de wijk en daar zijn we
erg blij mee. We hebben onze basis in
deze wijk en nu we er terug zijn, wil-
len we graag weer wat meer aan de
weg timmeren en laten weten dat we
hartstikke leuke dingen doen met en
voor de jeugd uit deze wijk (en de ver-
dere omgeving).

Ik heb twee scouting gebouwen gezien
hoe zit dat?
Scouting Orion zit in het middelste
gebouw aan het Veurselaantje,
St. Maarten-Hildegard zit rechts.
Beide groepen zijn bij Scouting
Nederland aangesloten, maar hebben
ieder hun eigen geschiedenis en sfeer.
Net als andere (sport)verenigingen
hebben scouting groepen ieder hun
eigen geschiedenis en karakter. Dat
betekent dat je je waarschijnlijk meer
thuis zult voelen bij de ene vereniging
dan bij de ander. Scouting Orion
onderscheidt zich van andere scouting-
groepen in de omgeving doordat wij
een gemengde groep zijn met zowel
land- als zeeverkenners, voor zowel
jongens als meisjes. St. Maarten-
Hildegard heeft geen zeeverkenners.

Waarom zou het voor kinderen leuk
zijn om bij de scouting te gaan?
Wat mijn kinderen leuk vinden aan
scouting zijn de avontuurlijke en leuke
activiteiten. Allemaal verschillende
spellen binnen en buiten, knutselen,
meedoen met wandeltochten overdag
of ’s avonds , dingen bouwen, zelf
erop uit trekken en eten kopen en
koken, samen op kamp bij collega ver-

enigingen, vies worden, met de kano’s
of zeilboten varen.
Alles met een groep leeftijdsgenoten
en enthousiaste leiding.

Waarom hebben beide verenigingen 
een eigen gebouw?
Beide groepen zijn zo groot en finan-
cieel gezond dat ze hun eigen clubhuis
hebben gebouwd en onderhouden. Ook
na de gedwongen verplaatsing hebben

we allebei weer een eigen gebouw.
Daarnaast deelt Orion de botenopslag
met Hubertus-Brandaan aan de Vliet.
Vrijwilligers hebben heel lang en hard
gewerkt om de gebouwen af te maken
en in te richten. Daar zitten vele, vele
uren, avonden en weekenden werk in.
Ik vind het geweldig dat een vrijwilli-
gersorganisatie zo iets moois kan
neerzetten. Nu is de grootste prioriteit
om weer onze draai te vinden op ons
nieuwe oude stekkie en te zorgen dat
alle spelgroepen goed draaien in het
nieuwe gebouw. Het gebouw zal ook
worden gebruikt door andere scouting-
groepen die hier hun kampen of week-
enden willen houden. Daarnaast zullen
we ook kijken hoe we ons gebouw nog
meer kunnen gebruiken, bijvoorbeeld
bij activiteiten in het park.
Suggesties zijn welkom.

Op 18 april gaan we het gebouw offi-
cieel openen.

Heb je nog toelichting op andere zaken?
Voor alle interesses en voor alle leef-
tijden is er wel een plekje binnen
Scouting Orion.
Nieuwe leden zijn altijd welkom om
vrijblijvend een aantal keer te komen
kijken, bij ons of bij onze buren.

Als je vragen hebt of het gebouw wilt
zien, kijk dan op onze website:
(www.scoutingorion.nl) of kom
gewoon een keer langs op zaterdag!

Met dank aan Gert Jan voor alle inte-
ressante informatie, ik ben weer een
stuk wijzer geworden.

Miriam Blom

Waar kun je als kind nog lekker vies worden,
knutselen en erop uittrekken met leeftijdsgenoten:

bij de scouting om de hoek!!!

Vraaggesprek
Gertjan

Roseboom
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Uit monde van wethouder Beimers
en de wijkmanager ontvang je ant-
woord op al je vragen. Dat antwoord
kan verschillen tussen: dat is niet zo
eenvoudig dus reken nergens op, we
zullen het navragen of bedankt voor
het idee!
Ook kan het zijn dat een ambtenaar
een nadere toelichting op een onder-
werp komt geven. Zo ook de bijeen-
komst die ik bijwoonde op 23 februari.

De bijeenkomst vond plaats in het
prachtige pand Swaensteijn in de
Herenstraat. Zeker 10 medewijkbewo-
ners waren hier ook aanwezig, evenals
enkele ambtenaren, de wijkmanager en
de wethouder. Alles werd direct op
band opgenomen en genotuleerd.
Al met al een redelijk formeel karakter.

WMO in Damsigt?
Er waren die avond twee presentaties.
Eerst een uitleg over hoe de WMO
(Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
in Leidschendam-Voorburg wordt uit-
gevoerd en vervolgens hoe dit in
Damsigt gaat plaatsvinden. Als ik het
goed begrepen heb, zijn er pilots 

in andere wijken bezig en is Damsigt
nog niet aan de beurt om de WMO-
gedachte te laten leven onder de
bewoners. Die indruk had ik al.

Winkelcentrum Leidsenhage
Tweede onderwerp: Hoe zal het verder
gaan met Leidsenhage? Een ambiteuze
aanpak van een projectteam; met als
doel een impuls aan dit winkelcentrum
te gaan geven. Meer lezen over Leid-
senhage kan op: www.denkmeeover-
leidsenhage.nl. Ze zijn blij met uw
mening!

Omlegging fietsroute
Mijn buurman had een verzoek inge-
diend voor aanpassing van een stop-
licht. Zijn probleem van het onnodig
omfietsen werd meteen opgelost.

Het fietspad direct aan Leidsenhage
wordt dus twee richtingen.

Bewegwijzering in de gemeente
Het was mij ook wel eens opgevallen
dat de bewegwijzering in onze parel
aan de Vliet (zo ga je denken als je de
brochures over Leidsenhage leest) niet
zo best was. De diverse soorten en
verouderde borden zijn niet fraai en
ook niet actueel. Dus er is € 100.000
voor beschikbaar gevraagd om dit op
diverse niveaus te gaan uitvoeren.

De voorstellen zien er doordacht uit.
Leuk dat we een concept kregen, dus
er nog echt wijzigingen mogelijk zijn.
De ambtenaren kregen volgens mij
goede tips van de expert uit Nieuw
Damsigt.

Rondvraag
Enkele korte vragen met aangedragen
oplossingen waren helaas toch niet zo
eenvoudig als het leek.

Een telefoontje van de vrouw van de
wethouder  herinnerde ons dat het
echt al 22:30 uur was dus tijd om naar
huis te gaan!

Conclusie
Conclusie van mij is dat het Platform
de moeite waard is als je wilt weten
wat er speelt in de wijk.
Maar geduld en doorzettingsvermogen
is wel een vereiste. En tip van mij aan
de gemeente is om alle nieuwbouw en
herinrichtingsplannen altijd aan dit
platform voor te leggen. Hiermee kun
je veel onrust en onvrede voorkomen.
En definitieve notulen van dit Plat-
form op de Damsigt website te plaat-
sen zodat ook ongeduldige personen,
zoals ik, mee kunnen lezen.

> Lees het volledige artikel 
op de WijkWebsite

Miriam Blom

Wil je iets over de laatste ontwikkelingen in je wijk
weten of iets veranderen? 
Bezoek het Wijkplatform!

Verslag:

Wijkplatform

Deze hele dag wordt mogelijk
gemaakt door vele vrijwilligers.
Om dit grootse feest weer te kunnen
organiseren zijn we op zoek naar
mensen die willen helpen met de
organisatie van Koninginnedag.

Of mensen die op de dag zelf willen
helpen met bijvoorbeeld het beman-
nen van een kraampje.
Neem contact op met Esther Visser.
Telefoonnummer: 06-24666795 of
via de mail: < Esther@evc-hr.nl >

Hulp gezocht voor Koninginnedag
Op 30 april wordt al meer dan 25 jaar
een groot Koninginnedagfeest gevierd
in de Damsigtstraat. 
Een muzikale optocht door de wijk,

spelletjes voor de kinderen, een rad
van fortuin, verschillende kraampjes 
en - natuurlijk - de vrijmarkt! 

Koninginnedag Damsigt
op donderdag 30 april, dus… feest
in de Damsigtstraat voor de hele wijk!

Programma 2009
09:15 uur Muzikale optocht 
door de wijk met versierde fietsjes;
10:00 uur Aanvang festiviteiten;
13:00 uur Kindervoorstelling;
21:15 uur Fakkeloptocht. H

ou
d 

de
 k

om
en

de
 t

ijd
 d

e 
hu

is
-a

an
-h

ui
sb

la
de

n 
in

 d
e 

ga
te

n 
vo

or
 a

an
vu

lli
ng

en
 o

p 
di

t 
pr

og
ra

m
m

a.
 

O
ok

 o
p 

de
 W

ijk
W

eb
si

te
 [w

w
w

.d
am

si
gt

w
ijk

.n
l] 

en
 h

et
 p

rik
bo

rd
 o

p 
de

 h
oe

k
va

n 
de

 O
pw

ijc
ks

tr
aa

t 
/ D

am
si

gt
st

ra
at

 h
ou

de
n 

w
ij 

u 
op

 d
e 

ho
og

te
.



[  Jaargang 27 · Nummer 1 : Lente 2009  ]

08

GELDIG T/M 15 JUNI 2009

Kom gezellig tennissen
op de prachtige buitenbanen van

Tennispark Vreugd & Rust
Voor het zomerseizoen 2009 zijn nog dagdelen beschikbaar
en tevens is het mogelijk een seizoenkaart aan te schaffen.

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>
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Fiona woont sinds enkele jaren in de
Damsigtstraat. Zij is zelfstandig onder-
nemer op het gebied van coaching,
coach en loopbaanadviseur, getrouwd
en moeder van 2 kinderen (4 en 2 jaar). 
Zij doet verslag van een leuke, maar
ook spannende dag.

’Het is maandagavond. 
Ik lees de briljante tip van iemand die
voor haar kinderen brood klaarmaakt
en voor de hele week invriest. Dat ik
daar zelf nou niet op kom! Ik neem
me voor vanavond voor de hele week
in te vriezen.

Het is dinsdagochtend. Om 6:00 uur
komt mijn jongste binnen en kruipt bij
ons in bed, hij valt in slaap. Om 7:30
uur gaan we eruit, eigenlijk te laat.
Ik baal dat ik weer eens niet heb
gedaan wat ik me voorgenomen heb
en ren van hot naar her om de 2 kids
op tijd de deur uit te krijgen.
Mijn dochter van 4 kleedt zich zelf
aan en kiest voor de schitterende com-
binatie: blauwe broek met witte werk-
jes erin, een roze rok met tule en har-
tjes en een grijs truitje. Het geheel
wordt afgemaakt met mooie gele sokken.
Tadaa. Zij er alvast klaar voor.
Vooruit dan maar, je kan in ieder geval
niet zeggen dat het niet kleurrijk is.
Ik prent mezelf in dat ik dat graag
wilde, dat ze zelf dingen doen.
Nou mijn zoon van 2 nog: die werkt
vandaag gelukkig goed mee en laat
zich aankleden. Ik smeer brood en
smeer dan nu maar meteen voor de
hele week. Zal ik daar morgen blij mee
zijn zeg! Bril van de oudste zoeken,
drinken, eten, haar doen en tanden
poetsen.

Precies op tijd, om 8:30 uur, gaan we
de deur uit, mét brood, tas en sjaal.
Pfff. De oudste naar de school, de
jongste naar de crèche. Ik heb alleen
zelf niet gegeten, dat moet ik zo maar
doen dan.

Terug in huis, eet ik rustig even, drink
ik een kop koffie en ga ik aan het
werk. Acquisitie, acquisitie is het wat
dezer dagen de klok slaat. Ik heb net
een langdurige interim-opdracht afge-
sloten en moet weer aan de bak om
een nieuwe te vinden. Bellen, mailen,
surfen, kennismaken met mensen uit
het vak en zo mijn netwerk uitbreiden.

Herrie maken, herrie maken, herrie
maken. Ach het zal wat langer duren
in deze markt maar dat gaat vast goed
komen!

Ik spreek een datum en tijd voor een
intake van een loopbaantraject af met
iemand uit de buurt. Leuk! Om 10 uur
loop ik binnen bij een bureau in de
buurt dat zich richt op de interim-
markt, ik heb een afspraak met de
intermediair. Dat gesprek loopt prima
en ze vertelt me dat ze me opneemt in
de haar pool. Ik blij, weer een stapje
verder. Daarna ga ik een super-salade
eten met een vriendin uit de straat 
in Leidschenhage.

We zijn bijna klaar, als ik vier
gemiste oproepen zie. Oeps. Ik bel
terug en iemand vraagt mij om nù te
komen helpen. Er is serieuze bedrijfs-
fraude gepleegd door wel drie mensen,
of ik even mee wil kijken met een des-
kundige blik. Ik eet snel mijn salade
op, regel onderweg opvang voor mijn

dochter die om drie uur uit school
komt (bedankt pap!), en ga op pad.
Aangekomen bij het bedrijf, blijkt een
groot deel vastgelegd te zijn camera.
Ik heb winkel-ervaring dus ben daar
wel mee bekend, maar elke keer is het
weer spannend om die beelden te
bekijken. En ja hoor, op camera zie je
ze gewoon de val in lopen. Ongeloof-
lijk. Beeld voor beeld bekijken we uit-
voerig de hele gebeurtenis. Tjakka, die
zijn er bij! Direct gesprek met betrok-
kenen; op staande voet ontslag!

In alle hectiek vergeet ik helemaal
dat ik vanavond mijn kinder-EHBO
examen heb om 19:00 uur. Ik bel met
mijn vader en hoor dat de kinderen al
lekker aan het eten zijn. Ik check nog
even met mijn man, die gaat zo naar
huis. Snel rijd ik naar de andere kant
van Den Haag en kom precies op tijd
aan. Onderweg bedenk ik hoe ik ook
weer hartmassage, stabiele zijligging,

verband, verslikking etc. hoor te doen.
Om half elf ga ik geslaagd en al naar
huis, helemaal hyper van deze dag. 
De kinderen liggen lekker te ronken.
Met mijn man neem ik nog even de
dag door, ik bekijk wat mailtjes, dou-
chen en mijn bed in.
Op naar een volgende dag!’
Nu ze toch aan het ‘herrie maken’ is:
wie weet er nog een leuke parttime
interim job: www.pznu.nl?
Fiona bedankt!

En we zijn benieuwd of ze nog meer
van zulke spannende dagen heeft.

Fiona geeft het stokje over 
aan een andere wijkbewoner.

MB

Een dag uit het leven van…
Fiona Stoop
Wie wonen er in de wijk? Wat doen je buren eigenlijk?

In deze nieuwe rubriek zullen wijkbewoners verslag doen van hun dag.
Fiona Stoop zal de aftrap doen.
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Neven Loopbaanmanagement

BijzOnderwijs

Praktijk voor Remedial Teaching,
Advies en Begeleiding

Park Leeuwensteijn 75

2272 AB  Voorburg

T 06- 131 865 91

E <bijzonderwijs@casema.nl>

BijzOnderwijs
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Een kort overzicht 
van de activiteiten 
van de Vereniging De Kajuit

De Kajuit zet de boel op stelten

De Kajuit vierde Carnaval.
Op 19 februari verzamelden vrolijk
uitgedoste carnavaleske Kajuitgan-
gers in het tot narrentempel omge-
toverde Bootgebouw.
Op zich is dit een interessant feno-
meen, om dat het niet zomaar van-
zelfsprekend is dat het carnavalsvirus
toeslaat in een redelijk conservatieve
omgeving zoals de wijk Damsigt.

Toch gebeurt het en ontstaat er 
met enige aanloop een authentieke
carnavalssfeer.

Geschiedenis
van het carnaval in Voorburg

Een analyse met wat hulp van
Wikipedia brengt het volgende aan
het licht. Bij Voorburgenaren zit het
carnaval in de genen als afstamme-
lingen van de Romeinen. Immers de

Romeinen vierden het feest van de
saturnaliën dat veel kenmerken van
het hedendaagse carnaval had zoals
drink- en eetgelagen, een soort prins
carnaval, vermommingen en optoch-
ten door de straten. Sommige niet-
begrepen vondsten bij Forum
Hadriani moeten wellicht in dat licht
herbezien worden. In Nederland
worden twee soorten carnaval
gevierd: het Rijnlands carnaval met
optocht en veel uiterlijk vertoon en
het Bourgondisch carnaval met meer
nadruk op het droogje en het natje.
In De Kajuit werden deze vormen
naadloos in elkaar verweven.

De optocht door De Boot
(lees: polonaise) met vaak het natje
nog in de hand werd vakkundig
door de aanwezige carnavalsvierders
uitgevoerd. Ook een geloofsovertui-
ging is pas later aan het fenomeen
carnaval geplakt. Toen werd het de
inluiding van de vastentijd. Wellicht
dat in huidige tijden van crisis deze
vastentijd omgedoopt moet worden
tot consuminderentijd.

Hoe dan ook, Carnaval in De Kajuit
was reuze gezellig…

Uitnodiging
aan de leden van De Kajuit

Jaarvergadering
op donderdag 2 april aanstaande 
vanaf 20:15 uur in het Bootgebouw.

Voor een goed reilen en zeilen 
van de Vereniging is het van belang
dat de jaarvergadering een levendige
uitwisseling van ideeën wordt.

Uw aanwezigheid is daarom van
groot belang.

Theo Senden

Uit in De Kajuit

Buurtvereniging De Kajuit

Programma van De Kajuit 
in de komende maand:
[ Indien niet anders vermeld: 
steeds op donderdag in De Boot;
deur open vanaf 21:00 uur ]

Uitnodiging 
aan de leden van De Kajuit

Jaarvergadering
Donderdag 2 april 2009:

Vanaf 20:15 uur in het Boot-gebouw

De avonden waarop de vereniging
De Kajuit tot aan de zomer in 2009
in het wijkgebouw De Boot actief is:

2 april Jaarvergadering
16 april Gezellige avond
30 april Koninginnedag 

en Oranje avond 
in De Kajuit

14 mei 
28 mei 
11 juni 
25 juni Haring avond / 

Vakantie voorbereiding
eind juni Kajuit op stap 
ter afsluiting van het voorseizoen

Noteer deze data alvast in uw agenda!
Voor de volgende Kajuit-avonden 
zal de programmering in dit blad 
of op de website bekend gemaakt
worden. (De Kajuitleden ontvangen 
- zoals gewend - verdere informatie 
via direct mailing).

Hoe dan ook, 
Carnaval in De Kajuit was reuze gezellig…



Uiterste inleverdatum bijdragen voor de volgende WijkWijzer:
vrijdag 15 mei 2009

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 070- 
E <@>

BuurtBlad · WijkWijzer
– Miriam Blom, redactrice

T 070- 381 76 54
E <ma.blom@versatel.nl>

– Ph.Th. Hubèr, vormgever [ ]
T 070- 327 85 56 M +31 [0] 61 070 2005
E <pharde@phd-is.demon.nl>

– Henk Nijstad, webmaster
M 06- 287 19 909
E <hnijstad@gmail.com>

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

Verenigingsbezigheden

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

– Marga Schiere en Marlies Hage T 386 32 90

Creatieve werkplaats De Boot

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

– Theo Senden T 387 63 74

Bridgeclub De Boot-Inn
> donderdag [ eens in de twee weken ]

– Ria de Graaf T 386 27 57

Verhuur De Boot
> voor vergaderingen, cursussen &z.

– Georgine Bulterman T 386 23 30

Beheer Wijkgebouw De Boot
> voor onderhoud, toezicht &z.

– J.E.M. Spaas T 386 01 79

Algemene Ledenvergadering Wijkvereniging Damsigt

Woensdag 15 april 2009 in wijkgebouw De Boot.
Aanvang 20:00 uur.

Agenda:

1 Opening;
2 Mededelingen en ingekomen stukken;
3 Notulen algemene ledenvergadering 10 april 2008;
4 Financieel verslag 2008 

en toelichting door de penningmeester;
5 Verslag kascommissie;
6 Verkiezing nieuwe kascommissie;
7 Begroting 2010;
8 Vaststelling contributie voor 2010;
9 Actuele zaken met betrekking tot de WijkVereniging;

10 Bestuursverkiezing: 
Benno van Grafhorst en Peter van der Breggen 
stellen zich herkiesbaar, maar zien het bestuur 
graag aangevuld met een secretaris en minstens één
algemeen bestuurslid!

11 Rondvraag;
Sluiting ( omstreeks 21:30 uur ).

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 de Bank Rekening nr 1856876 
of de Bank Rekening nr 887511309, tnv. Wijkvereniging Damsigt.

plaats datum

handtekening


