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Dan heeft u het nieuws in de plaat-
selijke krantjes en op TV West gemist. 
Geen nood: even Google-en levert 
1.740 resultaten op in 0,36 seconden. 
De eerste melding dateert alweer van 
15 oktober 2010.

Leytsendamse Lurk
Leidschendam heeft een eigen lokale 

bier. Een Witbier met de illustere naam 
de Leytsendamse Lurk.

Het bier wordt met lokaal water 
gebrouwen. Water wat van een diepte 
van 40 meter uit de voormalige strand-
wallen van Veur omhoog is gepompt. 
De initiatiefnemers reden de tank met 
1000 liter water zelf naar Nijmegen. 

Vervolgens brouwde Brouwerij 
de Hemel in Nijmegen er de Lurk van.

Initiatiefnemers
De initiatiefnemers van dit nieuwe 

bier zijn twee Leidschen damse horeca-
ondernemers Nico Stapel van The Pent-
house Pub en Patrick van Rijn van 
Tennispark Overdam. ’ 
Al jaren hebben wij het erover om een 
eigen biertje te maken’, vertelt Patrick.  
Ze gingen zelf op zoek naar een bier-
recept en kwamen zo uit bij Stads-
brouwerij de Hemel in Nijmegen.

Samen met brouwer Herm Hegger 
werden de smaak en samenstelling van 
het bier bepaald, wat uiteindelijk resul-
teerde in het Weizenbier.

De smaak
De Leytsendamse Lurk heeft 

5% alcohol, een verfijnde bitterheid, 
zeer volle en zachte smaak met licht 
zoete ondertoon.

Het bier is in Leidschendam verkrijg-
baar bij: The Penthouse Pub, Tennis-
park Overdam, Satchmo’s, Putt & Pitch, 
De Gouden Tap en Coffee Club.

Het bier is zo'n hit dat het alweer 
bijna op is en mijn man het helaas  
nog niet heeft kunnen proeven.  
In april wordt de 2e lichting verwacht. 

Er zijn plannen om het in de plaat-
selijke Gall & Gall te gaan verkopen.

Wie weet een leuk item voor een 
Kajuitavond in onze gezellige Boot!

Sanja Duijvestijn 

Leytsendamse Lurk: Zegt het u niets?

BuurtBlad · BladWijzer
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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.

Postbus 129 · 2260 AC  Leidschendam · T 070- 320 81 90



03

Kandidaat bestuursleden
De oproep in de vorige 

Wijkwijzer heeft haar vruchten 
afgeworpen:  
er hebben zich twee kandidaat 
bestuursleden gemeld! 

Zij zullen op de leden ver-
gadering van 13 april worden 
voorgedragen door het 
bestuur.

Dak en zolder  
Wijkgebouw De Boot
Uw voorzitter heeft samen  

met wijkmanager Herman van 
Spankeren en redactielid Pim 
van der Lek een rondje door 
ons Wijkgebouw ’De Boot’ 
gemaakt. 

Hierbij kwam onder meer  
naar voren dat het dak van 
het gebouw in slechte staat 
verkeerd. 

Dit was uw penningmeester 
ook al opgevallen bij het 
opruimen van de zolder en  
hij is niet voor niets begonnen 
met het treffen van een voor-
ziening op de balans, die bin-
nenkort op de ledenvergade-
ring wordt besproken.

Verspreiding Wijkwijzer
Vroeger werd De Wijkwijzer 

-om budgettaire redenen- niet 
altijd in het Raadhuiskwartier 
bezorgd, maar tegenwoordig wel. 

Op die manier bereiken wij  
met 4 nummers een jaar oplage  
van maar liefst ruim 9.000 stuks! 
Wij zijn dan ook naarstig op zoek 
naar nieuwe bezorgers. 

De opbrengst voor de bezorgers  
is € 0,05 per Wijkwijzer en een 
bezorg wijk is gemiddeld ongeveer 
300 stuks groot. 

Dus tel uit je winst!
Meld je aan bij Marc Nelen:  

T 381 76 54.

Verhuur Wijkgebouw  
nu op website  
www.damsigtwijk.nl!
Sinds kort kunt u op de website 

zien wanneer Wijkgebouw De Boot 
(Duivesteijnstraat 22) verhuurd is  
en wat de voorwaarden zijn. 

Het wijkgebouw is uitermate  
 geschikt voor feesten en partijen 

waarvoor de eigen woning  
aan de krappe kant is!  
De soosruimte met haar bar-
faciliteiten is bijvoorbeeld  
al voor € 70,00 een avond 
te huur. 

Niet leden betalen € 85,00; 
dus u hebt de contributie er in 
1 keer uit.

Voor verdere informatie 
kunt u terecht bij Georgine 
Bulterman: zie het colofon op 
de laatste bladzijde.

Contributie
Wist u dat u nu al de con-

tributie voor 2011 van € 15,00 
kunt storten op: 
ING Bankrekg-nr 18 56 876  
tnv. Wijkvereniging Damsigt?

Dan hoeven wij u in sep-
tember geen contributiebrief 
meer te sturen! 

Overigens willen wij in de 
toekomst de contributiebrief 
tegelijk met een persoonlijke 
uitnodiging voor de leden-
vergadering gaan versturen.

Door gebrek aan mens-
kracht is het daar nooit van 
gekomen, maar wellicht  
met twee nieuwe bestuursleden 
erbij…

We wensen iedereen  
een goede zomer.

 Namens het bestuur,
  Benno van Grafhorst
  Peter van der Breggen 

Berichten van het Bestuur

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

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

Jaarvergadering
woensdag 13 april 2011

Velen van u hebben in 2009 weer 
hun bijdrage gegeven aan onze 
vereniging. Waarvoor onze dank.

Als u wilt weten wat wij met die 
bijdrage hebben gedaan, komt u 
dan op woensdagavond 13 april 
naar de jaarlijkse Ledenvergade-
ring, die wordt gehouden in ons 
Wijkgebouw De Boot. 
Naast het algemene reilen en zei-
len van onze vereniging komen 
ook de financiën ruim aan bod.

Dit jaar staat de mogelijke naams-
wijziging van de vereniging in 
’Wijkvereniging Nehersigt’ 
op de agenda. Graag vernemen 
wij hoe u daarover denkt.

Ook is dit altijd een goede gele-
genheid om andere buurtgenoten  
te leren kennen.

De vergadering begint om 20:00 
uur en zal uiterlijk om 21:30 uur 
zijn afgelopen.



> 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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❦
Dit is Burgernet in een notendop.
Een opsporingssysteem waarbij  

door de politie (en de hulpdiensten) 
bewust gebruik maakt van duizen-
den ogen en oren op straat. Burgers 
die zich hebben aangemeld kunnen 
een bericht krijgen van een burger-
netactie wanneer er zojuist een mis-
drijf is gepleegd bij hen in de buurt.

Het werkt ongeveer zoals in het 
voorbeeld omschreven:  
een misdrijf, zoals de straatroof  
in bovenstaand voorbeeld, wordt 
aangemeld via het alarmnummer 
112 bij de meldkamer van de politie. 
Diezelfde meldkamer besluit of het 
zinvol is om een burgernetactie op 
te starten. De misdaad, de daders, 
het signalement en de vermoedelijke 
vluchtroute worden doorgegeven  
via een ingesproken bericht, sms of 
mail. Met alle informatie die terug-
komt, kan de politie vervolgens  
veel gerichter het gebied doorzoeken 
waar de daders zich bevinden.

Dat komt de effectiviteit  
van de opsporing ten goede. 

Het project komt voort uit  
een proef in de gemeente Nieuwegein 
in 2004. Deze bleek succesvol en 
daarom wordt Burgernet in steeds 
meer regio’s en gemeenten actief.

Ook Leidschendam-Voorburg  
is recent op Burgernet aangesloten. 
En omdat Burgernet zich met name 
op wijken en buurten richt vormt 
dat een mooi onderwerp voor de 
Wijkwijzer om bij de kop te nemen. 

Dé vraag die mij sinds de kennis-
making met Burgernet bezig houdt  
is natuurlijk die ene die alles samen-
vat: werkt het ook? 

In iets andere bewoording:  
verhoogt Burgernet het opsporings-
percentage van misdrijven en verbe-
tert daarmee de ’objectieve’ veilig-
heid in wijk en buurt?

In het verlengde daarvan ligt  
de vraag naar het veiligheidsgevoel. 
Voelen de wijkbewoners die lid zijn 
van Burgernet zich nu veiliger of 
onveiliger dan voorheen?

En tenslotte is de vraag relevant 
of er ook nadelen aan het gebruik 
van Burgernet zitten. Ook dat kan je 
maar het beste weten.

Ik probeer deze drie vragen  
in aflopende volgorde kort te behan-
delen.

Allereerst de vraag  
naar het vangen van boeven.  
Worden er meer misdaden opgelost 
dankzij Burger net? Dat schijnt zo te 
zijn, al moeten we er geen wonderen 
van verwachten. In een proefproject 
in negen gemeenten kreeg de politie 
bij negen procent van de Burgernet-
acties in formatie die rechtstreeks  
tot op sporingsresultaat leidde.

Dat is niet veel, maar elke procent  
is meegenomen en elke opgeloste 
mis daad is er natuurlijk één.

De grootste meerwaarde van Bur-
gernet zit hem wellicht in het eerder 
genoemde veiligheidsgevoel.

Uit evaluaties blijkt dat Burgernet 
een positieve bijdrage levert aan de 
betrokkenheid bij de buurt en waar-
dering van het politiekwerk.

’De tevredenheid over de politie 
verbeterde significant in de deel-
nemende gemeenten’ concludeert  
het Landelijk Programmabureau 
Burgernet.  

Jammer genoeg stijgt de waardering 
voor het werk van de gemeente niet 
mee. En dat terwijl de gemeente  
juist de eerst verantwoordelijke is 
voor het integrale veiligheidbeleid.  
Een publieke taak is een ondankbare 
taak zullen we maar denken, en dat 
verandert ook niet door Burgernet.

Tenslotte dan de vraag: zijn er 
ook nadelen aan Burgernet?

Wellicht is dat het ondoorzichtige 
kostenaspect. Burgernet lijkt spot-
goedkoop. Speurende burgers staan 
tenslotte niet op de loonlijst, maar 
schijn bedriegt. Het idee is simpel, 
maar de uitvoering is toch tamelijk 
complex. Er moeten behoorlijk wat 
mensen worden bijgeschoold om  
met Burgernet te kunnen werken. 
Procedures moeten opnieuw worden 
uitgeschreven en nieuwe computer-
systemen moeten worden ingeregeld. 
Meer bruikbare tips levert natuurlijk 
ook weer meer werk van de mensen 
daarachter. Kortom: wellicht wordt 
de politie door Burgernet efficiënter. 

Goedkoper zal het echter niet 
worden. Maar aan de andere kant: 
maatschappelijke veiligheid  
is natuurlijk heel wat waard. 

Wie lid wil worden van Burgernet 
kan zich aanmelden op <www.bur-
gernet.nl>. Op dit moment is nog 
geen twee procent van de inwoners 
van Leidschendam-Voorburg lid.

Het streven is om in 2013 op de 
vijf procent terecht te komen.  
Maar aanmelding is natuurlijk niet 
verplicht. Ook zonder Burgernet 
kunnen wij wijkbewoners onze bur-
gerplicht vervullen door misstanden 
te melden bij de gemeente of de 
politie. 

Burger zijn we tenslotte altijd  
en die pet past ons écht allemaal!

Paul de Goede 

 Burgernet: 
een veilige wijk heb je zelf in de hand?

Een straatroof op klaarlichte dag.  
Gelukkig wordt het signalement van de daders snel aangemeld  
bij Burgernet. Binnen vijf minuten ontvangen alle deelnemers  
in de buurt een sms of telefoontje met de gegevens van de misdaad.

Ook een snel met een smartphone gemaakte foto van de daders 
wordt verspreid. De bewuste daders en hun scooter worden door 
verschillende getuigen gezien. De politie rijdt ze klem en de straat-
rovers worden ingerekend. Eind goed, al goed.
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TOTAL kies je niet toevallig

Total De Tram
De Oude Trambaan 141
2265 DA LEIDSCHENDAM
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Kinderboerderij Rusthout 
verdient véél meer aandacht dan het 
nu krijgt. Weet iedereen wel dat er 
een prachtige kinderboerderij, vlak-
bij Leidsenhage, verscholen ligt tus-
sen huizen en wegen?

Veel aaibare dieren
Ik spreek met Ellen af bij de kin-

derboerderij. De kinderboerderij is 
helemaal opgeknapt, de dieren heb-
ben mooie hokken gekregen en de 
openingstijden zijn verruimd. 
Overdag zijn de dieren op de weide 
te vinden. Sinds een jaar loopt er 
een knuffelkoe rond. Ze laat zich 
graag aaien. De ezels kijken op een 
afstandje toe, maar de geiten zijn 
toch wat nieuwsgieriger. Helaas, we 
hebben niets lekkers bij ons, er is 
een geit doodgegaan door broodver-
giftiging, dus voeren is verboden.  
In een aparte ruimte, buiten, maken 
we kennis met twee nieuwe bewo-

ners van de kinderboerderij.  
Een Engels en een Frans varkentje! 
Het is een klein ras, de kunekune 
varkentjes, met een aparte vacht. 
Knorrend komen ze op ons af, ze 
hebben graag aandacht en worden 

het liefst geaaid. 
Op de kinderboer-

derij is het allemaal 
mogelijk.  
Tijdens de bezoekuren 
kunnen volwassenen 
en kinderen, op de 
weide, tussen de dieren 
rondlopen. 

Ook de konijnen, 
cavia’s en de kippen 
hebben een royaal ver-
blijf. Het is zeker de 
moeite waard om er 
een kijkje te nemen!

Vrijwilligers gezocht
Ellen is vrijwilligster,  

via de stichting de Groene Basis.  
Ze begeleidt excursies van basis-
scholen in Leidschendam en Voor-
burg, op de kinderboerderij.  
Naast een aantal vaste medewerkers 
van de Gemeente Leidschendam-
Voorburg heeft de kinderboerderij 
veel hulp van vrijwilligers. 

Echter, er is nog volop plaats 
voor nieuwe vrijwilligers! Vooral 
voor de weekenden is dringend hulp 
nodig. De werkzaam heden bestaan 
uit het voederen van de dieren en 
het water verschonen.  

Ook het begeleiden van de bezoe-
kers is een vaste taak. Zeker geen 
zwaar werk, wel werk dat erg veel 
voldoening geeft. 

Heeft u wat uurtjes over?  
Aan de hand van een rooster wordt 
u ingezet op de boerderij. U geeft 
zelf aan wanneer en hoelang u wilt 
’werken’. De Groene Basis verzorgt 
lesavonden om u bij te scholen  
en vertrouwd te maken met het vrij-
willigerswerk op de kinderboerderij.

Mocht u hier vragen over hebben 
of eerst even willen kijken,  
schroom niet en breng een bezoekje 
aan kinderboerderij Rusthout of bel 
met Anneke Rokhof van den Bosch 
telefoonnummer 06- 511 51 766.

De medewerkers willen u graag 
een uitleg geven of rondleiden.

Zo vlakbij huis, zo’n mooie kin-
derboerderij, daar moet jong en oud 
van genieten!

Openingstijden kunt u vinden op: 
www.damsigtwijk.nl

Jolanda Zuydgeest 

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

x

ZKinderboerderij Rusthout
 Mijn dag uit het leven, uit de vorige wijkwijzer, is door veel 
mensen gelezen. Ook door Ellen Volbeda, zij belde mij op, of ik 
voor de Pronkepauwexcursie (een excursie voor basisscholen)  
van kinderboerderij Rusthout een verhaal wilde schrijven. 
 En van het een kwam het ander…
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Met deze topbrasserie maakt Van 
Dieten zijn visie waar: respect 
voor het product en koken vanuit 
het hart. Daarmee weet hij in dit 
prachtige industriële pand in een 
interieur met een knipoog naar de 
jaren 50 een plek te creëren met 
een warme uitstraling waar je elkaar 
graag ontmoet.

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

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

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

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

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

Zomer- en Wintertennis
  op de prachtige buitenbanen

van Tennispark Vreugd & Rust
Voor het 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: <jaap.lengkeek@wanadoo.nl>

Het zomerseizoen loopt van 27 maart 2011 t|m 9 oktober 2011 
[ speeltijden > van 09:00 uur tot 23:00 uur | sluitingstijd > om 23:00 uur ]
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 De dag begint voor mij 
tegen woordig erg vroeg. 
Na de bankencrisis kwam ook 
Fortis als werkgever niet onge-
schonden uit de strijd zodat,  
na de overname van de Staat, 
de samensmelting met ABN 
AMRO onvermijdelijk werd.
De gevolgen hiervan zijn voor 
mij aanzienlijk geweest:  
de werkkring en standplaats in 
Rotterdam zijn grotendeels ver-
plaatst naar Amsterdam met 
alle bijbehorende reisperikelen. 
Om de files te vermijden vertrek 
ik om 6:45 uur. Om 7:15 uur 
passeer ik Schiphol zonder  
problemen. Rond kwart voor 8 
zit ik aan de koffie in een van 
de hoofdkantoren van het 
Zalm-imperium in Amsterdam 
Zuid-Oost.
Het blijft wel wennen.

Na een dag vol vergaderingen, 
over de samensmelting van 
administratieve processen, 
geautomatiseerde systemen en 
andere zaken zoals cultuur-
schok, re-integratie en social 
talks, ga ik zo vroeg mogelijk 
weer terug naar Voorburg. 
Door de introductie van HNW 
(Het Nieuwe Werken) is het 
gelukkig mogelijk thuis, via een 
laptop van de zaak met speciale 
(beveiligings)software en het 
net werk van de bank, te wer-
ken.

Bij thuiskomst is het altijd ver-
rassend hoeveel dames ik aan-
tref. Alle dochters studeren, 
Saskia en Roos nog vanuit de 
ouderlijke woning terwijl 
Janneke in Utrecht studeert en 
woont. Zoals gebruikelijk in 
studentenkringen duikt zij op 
willekeurige momenten op aan 
de eettafel. Altijd gezellig.

De andere 2 dames combineren 
hun studie met een 4-daagse 
werkweek wat ook wel eens 
leidt tot afwezigheid aan de 
eettafel. Kortom, dynamiek vol-
op met Ans, mijn vrouw, als de 
grote coördinatrice om dit alles 
in goede banen te leiden.

Gelukkig is er na een drukke 
dag nog voldoende ruimte voor 
hobby’s zoals lezen, gitaar spe-
len, een goede film of tv-serie 
bekijken (ben gek op maffia-
achtige films of series als 
Penoza, Bellicher en uiteraard 
Flikken Maastricht) en last but 
not least voetbal. 
Ik volg al jaren de verrichtin-
gen van ADO Den Haag op  
de voet, met uiteraard een sei-
zoens kaart terwijl ik regelmatig 
meega met de beruchte Midden-
Noord harde kern, in een lange 
rij bussen naar de nodige uit-
wedstrijden, omringd door veel 
motoragenten.

Voor vanavond staat de thuis-
wedstrijd tegen Heerenveen op 
het programma. Ik kreeg van, 
een inmiddels bij Staal Bankiers 
werkzame oud-collega resp. 
wijkgenoot resp. hockey-coach 
en tevens groot ADO-fan Alex 
(wiens vrouw Jolanda zich in 
de vorige editie van de Wijk-
Wijzer aan U voorstelde, hoezo 
toeval?) een invitatie voor de 
businessclub met heerlijke ere-
tribunestoelen en prachtig uit-
zicht op het speelveld. 

Voor de wedstrijd en tijdens  
de rust hebben we heerlijk wat 
gedronken in de businessclub. 

Na afloop flink gepimpeld  
met heerlijke hapjes, om  
de klinkende 3-1 overwinning  
van the Sleeping Giant uitbun-
dig te vieren. 

Waarna om circa 23:30 uur  
een eind kwam aan een volle 
doch zeer enerverende dag!

 

Een dag uit het leven van… 

 Wim Geerling
Dit keer weer een heel andere interessante wijkbewoner.  

Wim woont met vrouw en dochters al ruim 20 jaar in Damsigt.  
Hij zit vol in zijn werkzame leven als Senior Business Consultant  
bij de ABN AMRO en is een grote fan van ADO.

’

’

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

mei 2011
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Uit in De Kajuit

Onze eigen buurtsociëteit ’De Kajuit’ 
is een aangename ontmoetingsplaats 
voor bewoners van onze omgeving.

 De Kajuit is op donderdagavonden  
om de twee weken, vanaf 21:00 uur  
geopend.
De lokatie is, wijkgebouw ’De Boot’, 
Duyvesteijnstraat 22 te Voorburg.
 Bij een hapje en een drankje ont-
moeten bezoekers elkaar in een ont-
spannen sfeer.
 Op enkele Kajuit-avonden vindt  
een lichte programmering plaats 
door middel van korte inleidingen 
over diverse onderwerpen. 
Op culinair gebied worden jaarlijks 
een mosselmaaltijd en een barbecue 
georganiseerd.

 De Kajuit bestaat 35 jaar  
en telt ongeveer 80 leden.

Wilt u ook nader kennis maken  
met het reilen en zeilen  
van uw buurt en zijn bewoners  
of er gewoon eens uit?
Kom naar De Kajuit.
 Het is vlak bij huis.

Tot ziens op donderdagavond!

 Job Fennema 
 secretaris
 T 070- 387 13 11

Gezelligheidsvereniging  De Kajuit

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




Alweer even geleden, op zondag-

middag 2 januari, vond in de Haas-
burgstraat aan de kant van de Dam-
sigtstraat, voor de allereerste keer  
de Haasburgstraat-nieuwjaars borrel 
plaats. Een super-initiatief!

Op ons gemakje hebben we  
kunnen napraten over alle kerst-  
en nieuwjaarsevenementen. Dat is  
nou eenmaal leuker dan even snel 
op straat ’op weg naar vanalles’  
met elkaar contact te hebben!

Aan alles was gedacht: er stond 
een mooie grote tent en statafels 
klaar, verschillende vuurkorven  
en — natuurlijk niet te vergeten —  
de biertap. 

Super georganiseerd door Monique 
en Nienke, met hulp van alle buren 
konden we genieten van glühwein, 
erwtensoep, oliebollen, warme cho-
comel met slagroom en broodjes 
worst. Voor de kindjes was er een 
groot luchtkussen en een leuke film. 
Verschillende kerstbomen werden de 
huiskamers uitgesleept, in mootjes 
geknipt en verdwenen in de vuur-
korven om de gasten lekker warm  
te houden.
De Haasburgstraat-nieuwjaarsborrel, 
het begin van een nieuwe traditie?

Bedankt Monique, Nienke  
en buren!

 Fiona Stoop 

Nieuwjaarsborrel  in de Haasburgstraat

Buurtvereniging De Kajuit

 Programma van De Kajuit  
 in de komende maanden:

 2011
 
 
 

Noteer deze data alvast in uw agenda!

 
 Bijeenkomsten:  
  31  maart
 14  april
 28  april

Kajuitavonden

 12  mei
 26  mei
 9  juni
 23  juni
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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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Woensdagmiddag 1 juni 2011 is het 
weer zover! 
Dan wordt van 13:30 tot 16:00 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 Neder-
land om kinderen de kans te bieden 
een keer echt op straat te spelen  
en om aandacht te vragen voor ver-
keersveiligheid. 

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 zullen we weer 
voor een aantal verrassende activi-
teiten zorgen!

Helpende handjes
Het Straatspeelcomité 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 limo-
nade, koffie etc. of wil je meer infor-
matie over deze dag, dan kan je 
contact opnemen met één van ons.
 Tot ziens op 1 juni!

Comité Nationale Straatspeeldag:
Alinda de Beus 06- 246 71 417
Marijke Dekker 06- 53 102 668
Yolanda Redeker 06- 222 56 154
Anne Smulders 06- 484 22 162
Arianne Vriens  070- 387 52 58

1 juni: Straatspeeldag Damsigt

2011

Het kinderkoor De Sluiskantertjes 
bestaat al ruim 30 jaar. Het koor is 
voor ieder kind vanaf 5 jaar, die het 
leuk vindt om te zingen. De kinderen 
leren verschillende liedjes zingen,  
in allerlei talen en hoeven dus niet 
katholiek te zijn om mee te zingen.

 
Elke vrijdagmiddag wordt er geoefend 
van 15:30-16:30 uur in De Haard 
(achter-ingang van de Petrus- & 
Pauluskerk, de ingang is links naast 
de Hoogvliet).

Gemiddeld treedt het koor één keer 
per maand op in de Petrus- & Paulus-
kerk, tijdens de gezinsviering en af en 
toe verzorgen ze een optreden elders.

Voor meer informatie: 
<www.sintmaartentrinitas.nl/koren/

sluiskantertjes.php> en/of: 
 T 070– 327 09 30 (mw De Konink)

Kom zingen bij De Sluiskantertjes!

De geur van versgebakken wafels, 
een oranje deken van vlaggetjes 
boven de straat,  
een lekker getapt biertje bij de 
bar van De Kajuit. 
Spelletjes voor groot en klein. 
Muziek van DJ en Big Band.
 Het komt er weer aan: 

 Koninginnedag 
 
 2011!
zaterdag 30 april!

Beste wijkgenoten,

 Zoals ieder jaar zal er geen stukje 
stoep onbenut blijven, en zullen de 
kleedjes van de vrijmarkt worden 
afgewisseld met kramen waar je hot-
dogs, wafels, drankjes, suikerspinnen 
en andere heerlijkheden kunt kopen 
tegen ouderwetse prijzen. 
Op de hoek van de Damsigtstraat en 
de Opwijckstraat zijn de kinderspel-
letjes te vinden, terwijl ter hoogte 
van de Elsbergstraat de Big Band  
en het Rad van Fortuin strijden om 
de aandacht. Aan het einde van  
de straat zal weer een springkussen 
worden opgeblazen, terwijl bij de 
Haasburgstraat de zweefmolen zal 
zwieren, zwaaien en tempodraaien!

Wij rekenen zoals altijd op de inzet 
van vrijwilligers, die het Oranje-
comité in de voorbereiding en vooral 
op de dag zelf kunnen ondersteunen 
door kramen te bemannen, te helpen 
met op- en afbouwen, sponsors aan 
te dragen (of zelf te sponsoren voor 
de ondernemers onder u!) en andere 
hand- en spandiensten te verrichten. 

Mocht u graag een rol(letje) willen 
spelen op deze mooie dag, bel dan 
met een van de leden van het comité 
(zie onder) of stuur een mail naar 
het emailadres:  
koninginnedag-damsigt@hotmail.com 
(ook voor andere vragen natuurlijk). 
Houd ook de website www.damsigt-
wijk.nl in de gaten voor updates!

Veel voorpret gewenst  
en tot de 30e van april!



[  Jaargang 29 · Nummer 1 :  Lente 2011  ]

14

 Verbijsterd ben ik over het bericht dat Els van Santen 
is overleden. Sinds ik in Damsigt ben gaan wonen, ken 
ik Els als het boegbeeld van de Haasburgstraat. 
Els is na een ongelofelijk korte ziekteperiode overleden. 
De wereld staat voor mij stil en mijn gedachten gaan uit 
naar Jos, Karin en Erik. 
 Ik kwam Els overal tegen; ze was een van de trekkers 
van de jaarlijkse BBQ in de Haasburgstraat, actief in  
het vrijwilligerswerk in onder andere Damsigt maar ook 
werkzaam bij de Bruna en ze genoot van varen. 
Tijdens de onvergetelijke straat-BBQ’s in de Haasburg-
straat was zij de organisator. Maar zelf genoot ze ook; 
feestend tot diep in de nacht. De BBQ’s zullen niet meer 
hetzelfde zijn. Op het gebied van het vrijwilligerswerk 
heeft zij veel gedaan voor de wijk Damsigt. 
 Ze heeft meegewerkt aan de Straatspeeldagen vanaf 
het eerste uur. Daarnaast is zij vele jaren actief geweest 
bij de Wijkvereniging. Samen met Diny Bronsvoort is zij bezig geweest met het oprich-
ten van de jeugdsoos en ze maakten pakketjes voor nieuwe bewoners. 
 Ze heeft zelfs 12 jaar meegewerkt aan de organisatie van het Koninginnedag feest in  
de Damsigtstraat. Het succes hiervan hoef ik niemand uit te leggen. Daarna heeft ze nog 
enkele jaren de verspreiding van de Wijkwijzer verzorgd. 
Tijdens het uitzoeken van een boek bij de Bruna in Leidschenhage was er altijd nog tijd 
voor een persoonlijk momentje en kletsten we bij: een korte update over de kinderen  
en leuke vakantie plannen.

 Els had met haar gezin, een mooi leven en genoot daar met volle teugen van.
Haar energie en enthousiasme waren aanstekelijk. Ik vond het een bijzonder voorrecht 
haar gekend te hebben. De wijk Damsigt heeft veel aan haar te danken…

Miriam Blom 

  In Memoriam: Els van Santen

Iedere woensdagmiddag wordt er door een grote 
groep enthousiaste kinderen uit onze wijk geknutseld in 
Atelier de Boot. Afgelopen periode hebben we robotten 
en een heus circus gemaakt en heeft ieder een eigen tas 
ontworpen.En dit alles wordt voornamelijk met restma-
teriaal gemaakt, dat fanatiek door een aantal kinderen 
zelf is gespaard. 

Samen met de kinderen van de BSO De Blauwe Zebra 
/ SKON kunnen alle kinderen tussen de 4 en de 12 jaar 
uit de wijk iedere woensdagmiddag van 13:30-15:30 uur 
komen knutselen in het atelier in wijkcentrum ’De Boot’ 
(Duivesteijnstraat 22).

De kosten zijn 3 euro per keer.

Je kan je per keer opgeven door een mailtje te sturen 
naar:  <kees-mireille@hetnet.nl> of door te bellen naar: 

Mirjam de Jager  T 070- 888 96 56 | M 06- 252 20 444 of
Mireille Romijn  T 070- 385 06 70 | M 06- 307 97 069 

Het programma van Atelier De Boot 
tot de mei-vakantie ziet er als volgt uit:

Wo. 23-03 beeldhouwen in gips (vervolg)
Wo. 30-03 fantasiefiguren uit het bos 
Wo. 06-04 vogelhuisjes maken van hout en karton
Wo. 13-04  vazen / bloemen voor Moederdag 

(ook voor jongens!)
Wo. 20-04  vazen / bloemen voor Moederdag 

(vervolg)

Mogelijke wijzigingen van het programma  
kunnen worden bekeken via <www.damsigtwijk.nl>

 Volle bak 'Atelier De Boot'!
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Het vervolg…
Het eerste blokje om ging door 

Sijtwende en Damsigt, dus nu maar 
eens kijken naar de ruimtelijke kwa-
liteiten van het Raadhuiskwartier. 
Free aan de lijn, want behoudens 
een minuscuul stukje gras achter het 
raadhuis mogen honden nergens los, 

ook de nieuwe ’Uit met de hond’ 
kaart biedt weinig mogelijkheden 
helaas.

We starten bij het oude Raadhuis 
(van Kropholler ), mijns inziens  
ten onrechte op de Rijksmonumen-
tenlijst geplaatst, waarover aan het 
eind meer.

We lopen eerst langs de sloop  
van de oude woningen, waar 
Nieuw Mariënpark gaat komen  
(zie: www.vidomes.nl/nieuw mariënpark) 
naar ontwerp van INBO, ook reeds 
verantwoordelijk voor de zorg-
woningen en voorzieningen, met  
een prachtig atrium, het ziet er veel-
belovend uit, ik heb wat twijfels 
over de 2 blokjes op de hoek van 
Prins Bernhardlaan en Mariënpark. 
De toren bij het buurtpark brengt  
het overheersende volume van het 
raadhuis wat in balans. Verder langs 
Bachlaan, van Ruysdaellaan, op de 
hoek een rijtje erg leuke witte huis-
jes met een mooi ritme en beheerste 
detaillering. Alle tussenliggende 
lanen zijn mooi van maat, de archi-
tectuur in de gehele buurt is zeer 
divers en is ontstaan in een periode 
van circa 60 jaar, allerlei soorten 
woningen, flats, heel afwisselend, 

maar gebonden door een helder  
stratenpatroon én door een mense-
lijke schaal. Daardoor komt het 
geheel vriendelijk over.

Langs de Kon.Wilhelminalaan 
staan veel woningen uit de jaren ’30, 
géén namaak zoals tegenwoordig  
in de mode is, maar écht met zelfs  
af en toe nog de originele stalen 
ramen, zélfs de woningen van 
Kropholler voegen zich in die pret-
tige maat. Het appartementen gebouw 
van PRO aan het Koningin Juliana-
plein is een fraaie markering van dit 
hoekpunt.

Dan lopen we weer richting  
het dissonerende en dominerende 
Raadhuis, pas voorzien van een Erf-
goedbord, waar een gedeelte van  
de geschiedenis op vermeld staat.  
Er staat bijvoorbeeld één verklaring 
van de toenmalige architectenkeuze 

en géén vermelding van de ontwer-
pers van de uitbreidingen van 
Kranendonk en Bécka &d.).  
Wij zitten een poosje op (Free náást) 
het bankje tegenover het raadhuis  
en ik tracht te formuleren, waarom 
ik zulk een hekel aan dat gebouw 
heb. Het is overstelpend van Macht 
en Gezag, zonder énige menselijke 
maat, heeft misschien te maken  
met het bedenkelijke gedachtengoed 
van de ontwerper? 

(zie: www.wikipedia/Alexander_
Kropholler.nl).

Wellicht was er bij het College 
van het kersverse gemeentetje 
Leidschendam sprake van een 
Calimero-effect? — dus het moest het 
groot en imponerend zijn? —  
het is zeker géén goed voorbeeld van 
Delftse School architectuur, waarvan 
een kenmerk náást het behoudend 
historische toch ook de menselijke 
schaal was (zie oa. Granpré Molière’s 
Vreewijk Rotterdam, raadhuizen 
Uithoorn en Renkum). In het ver-
leden was ik vaak in het gebouw  
en de kilheid van het interieur boe-
zemde angst in. Het gebouw maakt 
een afwerende en overheersende 
indruk, ontoegankelijk zonder énige 
transparantie, daarmee dus in schril 
contrast met het mooie stadskantoor 
van Snelder aan de overzijde.

Als het ons College ernst zou zijn 
met de zogenaamde transparantie 
van Bestuur, zou toch bij het ont-
wikkelen van plannen voor de uit-
breiding van dit gebouw wat gedaan 
moeten worden aan het zichtbaar 
maken van dat beginsel.

Mijn suggestie is:  
bouw behalve de toevoeging  
aan de áchterzijde van het gebouw 
óók voor de vóórgevel een milieu-
vriendelijk tran s parante structuur; 
dit kan ook héél energiebesparend 
werken!

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

Ir N.W. (Pim) van der Lek 

Blokje om in het Raadhuiskwartier 

met mijn hondje: Free

Onze nieuwe redacteur Pim van der Lek  
vervolgt zijn tochtje met zijn Hond door de Wijk.

	 ErfgoedBord	Raadhuis	Leidschendam



 Uiterste inleverdatum bijdragen voor de volgende WijkWijzer:
dinsdag 10 mei 2011

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

Column

Wedervaren uit een dag in het leven van Fiona Stoop. 
Ditmaal de laatste column van Fiona Stoop.

Fiona heeft haar schrijftalent ontdekt en gebruikt  
om een boekje te schrijven. We wensen haar veel succes 
en bedanken haar voor een kijkje in haar leven.

Voor de volgende keer zal Jolanda Zuydgeest het stokje 
van haar overnemen.

Shoppen!

Mijn man roept me nog na: ’Neem het ervan schat!  
Je hebt het verdiend.’ 

- Ha, die knoop ik in mijn oren.
Voor het eerst sinds mensenheugenis (o.k. niet over-

drijven, sinds de zwangerschap van mijn jongste zoon) 
loop ik de Bijenkorf binnen.

Het is heel erg druk en blijkbaar uitverkoop.
Dat is mooi, want ik ga eens flink inslaan.  

Ik pas namelijk helemaal niks meer. De bevallingen van 
3 kinderen zijn zeg maar een klein beetje (hééééél klein 
beetje maar hoor!) blijven plakken. En sport staat even 
op een lage prio.

Ik ga met de roltrap naar boven en pak 2 mooie jeans 
uit het schap. Ben net zwanger geweest en weet totaal 
niet meer wat mijn maat is. Het pashokje in. Sjor. Heis. 
Mmm.  
Het past niet. Maatje groter dan. Ja! Mooooooi.

Ik trek mijn eigen kleren weer aan en ik heb eindelijk 
eens rustig de tijd om naar mezelf te kijken. 
Jemigdepemig! Nee, nee, nee, nee.  
Ik zie een vrouw zonder make-up met Uggs die eigenlijk 
niet onder deze broek passen. 

Aaaaaaaaa!!! I’m one of them! Uit met die dingen.  
En snel! Wanneer ben ik deze slons geworden eigenlijk? 
Waar was dat gebeurd? Ergens tussen de luiers, flessen 
en schoolactiviteiten door moet het er zijn ingeslopen. 
Met mijn nieuwste aanwinsten loop ik naar de volgende 
winkel. Alwaar ik in de pashokjes snel die eerder 
gekochte mooie jeans en kek shirt aantrek. Super.  
Dit is beter. Nu nog een nieuw pak. Een blouse. 
Schoenen. Lingerie.

Joehoeoeoeoe! Kijk mij nou. Blij vertel ik de verkopers 
die willen luisteren dat ik me  vandaag helemaal laat 
gaan. Hahahaha. Happa! Kan mij het schelen! Heerlijk!! 
Ik zou bijna even bij de parfumerie binnenlopen om te 
vragen of ze me even willen opmaken om het feestje 
compleet te maken.

Ik kijk op mijn klokje. Oeps, het is gewoon alweer 
etenstijd. Snel terug! Fijn, fijn, fijn. Zucht…

Dit moet ik vaker doen.  
Als ik miljonair ben dan.

Fiona Stoop 

Colofon

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

BuurtBlad · WijkWijzer
–  Miriam Blom, eindredactrice
 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>

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

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

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

–  Joyce Piepenbroek    T  327 43 72

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

–  Ria de Graaf    T  386 27 57

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

–  Georgine Bulterman    T  386 23 30

 


