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In 2012 werden door de politie  
in totaal 47 diefstallen onderzocht 
waarvan 13 in woningen. De trend  
in 2013 laat een verdere toename in 
onze wijk zien, waarschijnlijk mede 
veroorzaakt omdat dieven flexibel 
opschuiven naar gebieden waar de 
preventie op een lager niveau staat.

Het bestuur heeft samen met  
de gemeente onderzocht wat buurt
preventie voor Damsigt zou kunnen 
betekenen.

Buurtpreventie kan het beste 
om schreven worden als activiteiten 
die bijvoorbeeld gericht zijn op: 
✔ Informeren over buurtpreventie
zaken, buurtveiligheid en wat men 
als buurtbewoners zelf kan doen  
om inbraak, diefstal, overlast en van
dalisme te voorkomen. Bijvoorbeeld 
niet de radio in de auto achterlaten 
of het raam open laten staan;  
✔ Motiveren om actief mee te kijken 
naar wat er gebeurt op straat, bewo
ners weten zelf het beste weten wat 

er in hun omgeving wel en niet klopt;  
✔ Mobiliseren van bewoners om zaken 
bij de politie of bij het Meldpunt 
Openbare Ruimte (MOR) te melden  
en wanneer er zich iets afspeelt dat 
verdacht is: de politie alarmeren; 
✔ Betrekken bij de buurt om de saam
horigheid te vergroten; 

Daartoe wordt een buurtpreventie
team samengesteld uit de belang
stellende bewoners van onze wijk  
die vervolgens zelf bepalen op welke 
praktische wijze de doelstellingen  
het beste gerealiseerd zouden kunnen 
worden. Men heeft daarbij de steun 
van de gemeente met een handrei
king voor de spelregels voor zo’n 
team en zelfs met een klein budget. 
Daarnaast fungeert de politie als aan
spreek en handelsbevoegde partner 
van het team.

Meer details over Buurtpreventie
teams, bestaande en nieuw op te 
richten, kunt u vinden op de vol
gende website van de gemeente:

www.leidschendamvoorburg.nl/
Int/LeidschendamVoorburg/Systeem/
Zoekresultaten.html?si=100484&q 
=buurtpreventie&x=13&y=11

Mocht u naar aanleiding van  
het voorgaande nog vragen hebben 
of wilt u zich melden als belangstel
lende voor de buurtpreventie activi

teiten, dan kunt u dat melden aan 
het bestuur van de wijkvereniging 
zoals vermeld op de achterzijde  
van dit blad.

Ook via onze webpagina  
kunt u uw vraag of melding kwijt, 
zie: www.damsigtwijk.nl/

Namens het bestuur,
 Theo Senden 

BuurtBlad · BladWijzer

 verder in deze uitgave:

–  Van het Bestuur  > B  03

–  Bestemmingsplan > B  05

–  Een dag uit het leven > B  07

–  Atelier De Boot  > B  11

–  Zomaar een huis… > B  12

–  Uit in De Kajuit > B  13

–  PeuterSZ De Boot  > B  15

–  Colofon & Column  > B  16

Wijkvereniging · Damsigt

Buurtpreventie vermindert het aantal inbraken.  
Dat is de uitkomst van het politieonderzoek naar het meetbare 
effect van reeds bestaande buurtpreventie organisaties.

Voor Damsigt en de directe omgeving laten de statistieken 
zien, dat het dievengilde graag hier te gast is.

Buurtpreventie tegen inbraak
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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.

Een restje sneeuw ligt er nog, 
wanneer ik dit stukje typ.  
Het sneeuwpopje wat mijn meiden  
in de tuin maakten, is nog niet 
gesmolten. Te koud.  
Het vriest stevig. Krabben geblazen, 
voor wie vanmorgen met de auto  
op pad moest.

Valentijnsdag is alweer achter  
de rug. 2 sportscholen uit onze wijk: 
Active Ladies en GreenFit hadden 
een avondvullend programma geor
ganiseerd op deze romantische dag..

Dat een goede buur beter dan een 
verre vriend is, bewees onze achter
buurvrouw mevrouw Van Heiningen. 
Omdat ze met de sneeuw niet zoveel 
naar buiten kon als gewenst,  
bood zij aan 2 mutsen te breien. 

Hartelijk dank!

Voor u ligt de voorjaarseditie  
van de WijkWijzer. 

Nu maar hopen dat, wanneer u 
aan lezen toekomt, het voorjaar zich 
ook echt heeft aangediend.  
Fluitende vogels, lengende dagen, 
tintelende frisheid en zo kunnen wij 
nog wel even doorgaan.

Een nieuwe lente een nieuw begin!
Bent u toe aan een nieuwe uit

daging of bent u op zoek naar een 
zinvolle invulling van uw vrije tijd?

Kijk eens op:  
<www.vrijwilligerspunt.nl/>. 

Daar komt u ook vacatures  
van de Wijkvereniging tegen.

Zoals u van ons gewend bent,  
is ook deze editie een bont kleuren
palet van bijdragen van wijkgenoten.

Zo kon scheidend redacteur Pim  
van der Lek het schrijven niet laten.  
Een ingezonden stuk van zijn hand 
is het resultaat. 

Heeft u wat op uw lever?  
Iets wetenswaardigs te vermelden  
voor onze 'wijkmedemens'?

Schrijf het ons! 
Kopij is altijd welkom. 

Het Oranjecomité heeft  
huisaanhuis flyers verspreidt.  
Voor wijk genoten met een 'nee/nee' 
sticker op de brievenbus: men zoekt 
sponsors en talenten voor Damsigt's 
got talent. 

Aanmelden kan op: 
<damsigt@hotmail.com>

Een  
sprankelende lente 
  gewenst!
Hartelijke groet, 

Sanja Duijvestijn 
 E <sanja@deduifjes.nl>

Van de Redactie
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AED in het Wijkgebouw 
Al enige jaren geleden kondigden 

wij bij u aan, dat er een AED buiten 
in een kast op de muur van het 
Wijkgebouw zou komen. 

Welnu, de AED is er inmiddels 
(binnen in het gebouw) en velen van 
u hebben inmiddels een reanimeer
cursus gevolgd. Echter van buitenaf 
kun je nog niet bij het apparaat 
komen.  
Dit begint inmiddels soapachtige 
vormen aan te nemen. Na een aantal 
emails te hebben ontvangen van de 
gemeente dat de plaatsing buiten nu 
echt binnenkort zou plaatsvinden 
ontvingen wij onlangs bericht dat er 
moeilijkheden zijn met de software 
voor het op afstand openen/sluiten 
van de kast. Wordt vervolgd. 
Enneh… denk aan uw hart! 

WIFI en TV in het wijkgebouw
Het bestuur heeft in haar laatste 

vergadering besloten dat er een wifi
verbinding in het wijkgebouw gaat 
komen.  
Dit betekent dat er niet alleen draad
loos verbinding met het internet komt, 
maar dat er straks ook TV kan wor
den gekeken in De Boot. Ruim op 
tijd voor het WKvoetbal 2014.

Contributie
In maart 2013 zullen wij persoon

lijke uitnodigingen voor de leden

vergadering aan de leden gaan ver
sturen, waarin ook aandacht wordt 
gevraagd voor de jaarlijkse contri
butie van E 15,00 — over te maken 
op INGbankrekening nr 18 56 876 
t.n.v. Wijkvereniging Damsigt.

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. De 
WijkWijzer kunt u ook downloaden 
via de website: www.damsigtwijk.nl.

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

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

Het wijkgebouw is uitermate 
geschikt voor feesten en partijen 
waarvoor de eigen woning aan de 
krappe kant is!  
De soosruimte met haar barfaciliteiten 
is bijvoorbeeld alreeds voor € 70,00 
een avond te huur.  
Niet leden betalen € 85,00 – dus u 
hebt de contributie er in 1 x uit!

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

 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   email

Ondergetekende verklaart de jaarlijks verschuldigde Verenigingsbijdrage  
[van E 15,00 | jaar] over te maken op INGBank 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

✃

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

Gezocht: 
Grafisch Vormgever 
tbv. de WijkWijzer Bladopmaak 

 Voor Aanmelding of voor  
het inwinnen van Inlichtingen: 

BuurtBlad · WijkWijzer

–    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@phdis.demon.nl>

Jaarvergadering
woensdag 17 april 2013

Velen van u hebben in 2012 weer hun 
bijdrage gegeven aan onze vereniging. 

Waarvoor onze dank. 

Als u wilt weten wat wij  
met die bijdrage hebben gedaan  

en nog hopen te gaan doen,  
komt u dan op woensdagavond  

17 april naar de jaarlijkse Leden
vergadering, die wordt gehouden  

in ons Wijk gebouw De Boot. 
Naast het algemene reilen en zeilen  

van onze vereniging komen ook  
de financiën ruim aan bod. 

Benut deze gelegenheid  
om uw buurtgenoten te leren kennen. 

De Ledenvergadering  
begint om 20:00 uur en zal uiterlijk 

om 22:00 uur zijn afgelopen.
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Het plan omvat het deel  
van onze wijk tussen Randstad rail
spoor, Prins Bernhardlaan, Looijers
laan, Plaspoelkade en de Vliet. 

De Gemeente had al aangekondigd 
dat het plan geen nieuwe ontwikke
lingen voorstelt en een conserverend 
karakter heeft. 

Een bestemmingsplan moet over 
het algemeen weer 10 jaar het kader 
vormen waarbinnen bouwplannen 
worden beoordeeld.  
Dat gaat op voor het grootste deel 
van de wijk, behalve voor het gebied 
Klein Plaspoel Polder.

In de centrale groenas door onze 
gemeente liggen de boerderij Esse
steijn, molen De Vlieger, de Ooster
begraafplaats en de sportvelden. 

Om het groene karakter maximaal 
te behouden, zullen uitbreidende 
bouw plannen in principe niet worden 
toegestaan.

Noot: ik zeg altijd maar  
in principe, omdat naar mijn mening 
op álle 'regeltjes', uitzonderingen 
mogelijk moeten zijn in een open  
en democratische samenleving. 

Deze uitzonderingen zouden te 
maken kunnen hebben met sociale 
of medische noodzakelijkheden. 
Denk bijvoorbeeld aan de toevoe
ging van een begane grond slaap
kamer, voor mensen die niet meer 
naar boven kunnen of ruimten  

die noodzakelijk zijn voor 
het sociaal functioneren van 
een voorziening enz. 

Dit vraagt dus wel om een 
méédenkend beleid! 

Voor de Kleurenbuurt, Damsigt  
en Park Leeuwensteijn geldt  

de welstandsnota van  
de gemeente.  
Voor het 'Sijtwendelint' las 
ik dat geen dakopbouwen  
en carports worden toe
gestaan.  
Dat is een beetje vreemd, 
omdat vorig jaar bij een 
aantal woningen aan  
de Cornelis Voor hoeve laan 
de dakopbouwen zijn ver
groot op een overigens 
bijzonder fraaie uniforme 
wijze. Dus het kan best. 

Ook vind ik dat carports goed 
kunnen. Met de kanttekening dat al 
deze ingrepen in overleg  
tussen alle eigenaren binnen het
zelfde blok, door één ontwerper  
worden bedacht als een totaalvisie. 

Dit hoeft niet ten koste te gaan 
van het open, groene en mooie 
karakter van het tracé. 

Er komt nog een voorstel om  
de beëindiging bij de Vliet nog wat 
beter vorm te geven. Mijn vrouw Els 
en ik zijn benieuwd hoe ons uitzicht 
wordt. 

Over de verkeerssituatie  
in Dam sigt wordt niets gezegd. 
Jolanda Zuyd geests' inspanningen 
ten spijt.  
In enkele van de dwars op Dr Beguin
laan en Damsigtstraat lopende woon
straten is weinig ruimte voor voet
gangers, met name die met een 
rollator of kinderwagen.  
Hier zou misschien een éénrichtings
voorstel met profielaanpassing  
kunnen helpen.

Voor het gebied Klein Plaspoel 
Polder zal in 2013 gestart worden 
met het maken van een ontwerp
visie, waarin de hoeveelheid kan
toren en bedrijven zal verminderen 
overeenkomstig de provinciale visie 
en meer woningen zullen terug
komen. Een gemengd gebied dus  
met wonen én werken. 

Dát is een goed streven.  
Daarom wordt er nú niets gewijzigd 
in het bestemmingsplan en zal dat 
met een aangepast beleid worden 
geregeld, tussen 2013 en 2015. 

Wij zijn benieuwd wat wij bij de 
eerste wijkbespreking te zien krijgen. 
Het gebied heeft uiteraard een prach
tige potentie om er iets heel moois 
van te maken! 

Ten slotte nog de boodschap  
van Free, dat zij heel blij is met  
het nu officieel in kaart gebrachte 
’Uit met de hond’ losloopgebied  
in het Sijtwende parkje.  
Dankzij deze aanpassing heeft Free 
daar nu heel wat vriendjes gemaakt.

 Ir Pim van der Lek 
 

Ontwerpbestemmingsplan   Nieuw Damsigt
Dit plan lag van 4 januari tot 14 februari ter inzage. 

Aanleiding om Free een ochtendje thuis te laten en het plan  
in het gemeentelijke service centrum te gaan bestuderen.

www.damsigtwijk.nl
Dé website voor en door de wijk!
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Woensdagmiddag 12 juni 2013  
is het weer zover! Dan wordt van 
13:3016:00 uur in de Elsbergstraat 
te Voorburg de Buitenspeeldag 2013 
georganiseerd. 

Deze middag is bedoeld voor  
kinderen tot 10 jaar en hun ouders 
uit de wijk Damsigt en de wijken 
daaromheen (het bereik van de wijk
vereniging).

De initiatiefnemers van de Buiten
speeldag zijn Jantje Beton, Nickelodeon,  
de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG), Scouting Neder
land en Veilig Verkeer Nederland. 

Met de Buitenspeeldag willen zij 
stimuleren dat zoveel mogelijk kin
deren in Nederland buiten spelen en 
sporten. 

Lekker buiten spelen is niet alleen 
en bron van veel plezier, maar voor
al ook goed voor de ontwikkeling 
van kinderen. 

Het Buitenspeeldagcomité  
is ondanks de sterk verminderde 
subsidie al enthousiast met de voor
bereidingen begonnen.  
Giften en/of bijdragen aan de Buiten
speel dag – al dan niet in natura – 
zijn daarom van harte welkom! 

Op de dag zelf kunnen we altijd 
veel hulp gebruiken. Heb je zin  
om ons te helpen met de opbouw, 
het begeleiden van spelletjes,  
het schenken van limonade &z.  
of wil je eerst meer informatie  
dan kun je altijd contact opnemen 
met één van ons. 

Tot ziens op 12 juni! 

Het comité Buitenspeeldag 2013

- Marlou van Dijk  06 27373125
- Birgit Langerak  06 27091203
- Saskia Meijer  06 14526622
- Anne Smulders  06 48422162
- Daniëlle v Iperen  06 28227299

Aankondiging Buitenspeeldag 2013

Beste Buren,

Nog even  
en het is weer zo ver: 
Koninginnedag  

in de Damsigt straat! 

Vorig jaar was het een groot 
succes, in het bijzonder dankzij 
uw inzet en hulp. 

Ook dit jaar wordt er weer  
van alles georganiseerd!  

Er komt een podium voor  
een heuse talentenjacht en  
 als het lukt  een groot scherm 
om samen naar de Inhuldiging  
te kijken en het nationale lied  
te zingen. 

Daarnaast is er natuurlijk  
de traditionele Damsigtmarkt, 
waar eenieder zijn of haar spulle
tjes kan verkopen. 

    We hebben weer veel hulp 
nodig voor het opbouwen en ver
sieren van de straat  
 
 

en het beheren / bemensen  
van de springkussens, de suiker 
spinmachine, de popcornmachine, 
koffie/limonade, hotdogs, de klim
paal en de spel letjes.

Ook voor het nadien opruimen  
van de Damsigtstraat is uw hulp 
hard nodig. 

Heel graag vraag ik u om weer 
mee te helpen.

Aanmelden kan  
door contact op te nemen met 
één van de nevenstaande leden 
van het Oranje comité! 

Veel dank! 

Hartelijke groet,  
namens het Oranje comité, 

 Petri Houweling 
Damsigtstraat 46  

 M 06 48947646 

 

Het Oranje comité 2013

- Petri Houweling  06 48947646
- Mark Jehee  06 11760853
- Patrick Mingaars  06 34083359
- Theo Senden  06 33807365
- Stijn Strous  06 14483795
- Eelco Brouwer  06 12797298

Aankondiging Koniginnedag 2013

Meld je alvast aan op <damsigt@hotmail.com>.  
Je ontvangt dan de uitgebreide details van het open podium, de jurering  
en een overzicht van alle prijzen.

Aanmelding  Damsigt's got talent

Nieuw dit jaar is de talentenjacht 
'Damsigt's got talent'.  

Een open podium voor alle talentvolle 
wijkbewoners. 

 Alle leeftijden
 3 minuten op het podium
 Groep of solo
 Alle denkbare talenten: 
dans, zang, goochelen, acrobatiek,
moppentappen. Wat jij wilt!

Damsigt's got talent
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Ha Kees, jij wil vast wel een 
stukje schrijven voor het Damsigt 
krantje over een dag uit het leven 
van een ZZP’er uit onze wijk.’  
Je werpt nog op dat dit voor andere 
mensen toch helemaal niet zo inte
ressant zal zijn. Maar nee, voor je 
het weet heb je gewoon ’ja’ gezegd, 
om het daarna helemaal te vergeten, 
tot plotseling de deadline in de 
agenda verschijnt.

Voorstellen
Welnu hier is een dag uit mijn 

leven, te weten dinsdag 29 januari.

Laat ik me eerst even voorstellen.
Ik ben Kees Sijbrandij, woon met 

Anita in de Elsbergstraat, vader van 
2 kinderen die inmiddels niet meer 
in de wijk wonen, baas van de Ber
ner Sennenhond Henk, die volgens 
mij bekender is in de wijk dan Anita 
en ik. Een dag uit het leven van Henk 
is wellicht herkenbaarder voor vele 
medebewoners in de wijk.

Sinds een jaar of vijf ben ik deels 
ZZP’er met m’n bedrijf Kees Sijbrandij 
Muziekonderwijs.  
Wat ik aan activiteiten onderneem is 
natuurlijk te vinden op mijn website 
(www.keessijbrandijmuziekonderwijs.nl). 
Neem beslist eens een kijkje daar  
en vooral: zegt het verder voort, bij
voorbeeld op de basisschool van uw 
(klein)kinderen.

Voorleesconcerten 
Essesteijnschool
Op dinsdag 29 januari had ik een 

vol programma. Dat betekende vroeg 
op om eerst een rondje met Henk te 

lopen, een korte ronde. Ik een zware 
dag, Henk ook een zware dag.

Daarna met gitaar, versterker en 
voorleesboek naar de Essesteijn
school. De school heeft mij besteld 
voor drie voorleesconcerten op deze 
ochtend. Drie keer komen er zo’n 
50 60 kleuters naar de speelzaal 
van de school. Ik lees ze voor uit het 
boek ’Kikker en een heel bijzondere 
dag’ , waarbij ik allerlei liedjes zing 

en waarop de kleuters 
allerlei bewegingen  
uitvoeren. Het was weer 
dikke pret deze ochtend. 
Ze gaan uit hun dak als 
ze ’kwaad’ mee mogen 
zingen, ze zijn weer 
rustig als ze vanuit hun 
’bed’ langzaam moeten 
opstaan en zijn onder 
de indruk als Kikker 
treurig is en ik een ver
drietig liedje zing.  

De reacties van de kleuters  
zijn altijd anders en heel puur.  
De één kijkt je met grote ogen aan, 
de ander begint te swingen zodra hij 
de gitaar hoort. Dit keer was er één 
die nadat ik onbewust mijn plec
trum even had neergelegd direct 
opstond, naar voren liep en even 
kwam kijken wat dat kleine plastic 
dingetje nou eigenlijk was.  
Een duidelijk oog voor detail.

Na het derde voorleesconcert  
die ochtend, gauw naar huis voor 
een iets groter rondje met Henk.

Activiteiten op Maartensschool
Rond 15:00 uur ging ik naar de 

Maartensschool, waar ik direct na 
schooltijd een kinderkoor leidt.  
Het koor is dit schooljaar begonnen 
met 4 kinderen, maar groeit nog 
wekelijks. Wij zijn de 30 nu net 
gepasseerd. Vol enthousiasme zingen 
de kinderen het opgebouwde reper
toire. Bij ieder lied proberen wij zo 
zuiver mogelijk en verstaanbaar 
mogelijk te zingen en daarbij allerlei 
bewegingen uit te voeren. Het is  
een swingend geheel, maar soms net 
zo makkelijk een vrolijke chaos.

Na het koor komt de gitaarles aan 
een groep kinderen van 812 jaar. 
Het was de 10e les, hetgeen betekent 
dat de ouders komen kijken en luis
teren. Het is leuk om te merken  
dat de kinderen een aantal weken 
geleden nog helemaal niets konden 
op de gitaar en nu toch wat liedjes 
kunnen begeleiden. Ze zijn er zelf 
trots op en ik niet minder. 

Na deze les volgt een vergelijk
bare gitaarles liedbegeleiding, maar 
nu voor leerkrachten uit het basis
onderwijs. Ook hier geldt dat men 
een aantal weken geleden op het 
(absolute) nulpunt begon en dat er 
nu steeds meer de les binnen komen 
met de mededeling: ’ik heb het 
gedaan!!!’. Waarmee bedoeld wordt 
’ik heb voor de klas gitaar gespeeld’. 
In de vorige wijkkrant heeft u kun
nen lezen dat dit soms met bloed 
zweet en tranen gepaard gaat. 

Kinderen pakken het doorgaans 
veel sneller op dan volwassenen. 
Neemt niet weg dat de lessen  
met deze leerkrachten zeer gezellig 
zijn en ik als docent weer apentrots 
ben als ik hoor dat men voor de klas 
gitaar heeft gespeeld.

Avond
Als ik na het eten samen met 

Anita weer een rondje met Henk  
heb gemaakt, is het tijd om mijzelf 
eens uit te laten en ga om 21:30 uur 
met Martin de buurman hardlopen. 
Dit doen wij al sinds we hier wonen 
(23 jaar). We worden niet beter,  
we worden niet slechter. We doen 
niet meer mee met halve marathons, 
maar willen dit wekelijkse ritueel 
niet missen. Een rondje van 7 km 
lopen en daarna aan een lekker 
Belgisch biertje.  
Het is alleen bedoeld voor de condi
tie, niet om af te slanken. 

Nadat we de wereldproblemen 
even samen hebben opgelost, gaat 
ieder weer zijn eigen weg.

Martin (ook ZZP’er) gaat meestal 
nog een opdracht afwerken en ik 
neem Henk voor het laatst mee naar 
buiten.

Morgen vroeg op voor de afslui
ting van het Zing’ es project in 
Amstelveen. Dan ga ik met een 
combo allerlei zingende klassen van 
een school begeleiden. 

Wordt vast weer een leuke dag.

Een dag uit het leven van… 

 Kees Sijbrandij

’

’
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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 oa. 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
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Sociale Media zijn immers aan  
een opmars bezig in onze wijk. 

Niet alleen als verlengstuk van  
het leven van buurtbewoners, maar 
ook met de buurt zelf als thema.  
Ik ken in ieder geval drie voorbeel
den van sociale media in onze wijk  
en wellicht vergeet ik iets of zijn  
de gegevens alweer achterhaald.  
Er bestaat een LinkedIn groep Dam
sigt en een Facebook groep Damsigt. 
Op Facebook bestaat ook een pro
testgroep tegen het project Nieuw
Mariën park, waar ik in de vorige 
editie over schreef.

Dat sociale media een soort ont
moetingsplein is waar je verhalen en 
foto’s uitwisselt, zal inmiddels ieder
een wel weten.  
Minder algemeen bekend is, dat ze 
allemaal een andere signatuur hebben. 
LinkedIn heeft een zakelijk karakter, 
terwijl Facebook juist voor je sociale 
leven is bedoeld. Voor volwassen 
althans. Het oudere Hyves wordt 
tegenwoordig gezien als een sociaal 
netwerk voor kinderen en tieners. 
Twitter is een zogenaamd ‘micro
blog’ voor korte berichten. Dat geeft 
gelijk ook de beperkingen aan. 

Foto’s verstuur je het makkelijkst 
over Facebook en op Twitter had ik 
dit verhaal niet kunnen schrijven. 

Maar…  
wat is dan de toegevoegde waarde 
van sociale media voor buurt en wijk? 

Wel, neem het prikbord, het buurt
huis en de wijkwebsite en hussel dat 
allemaal door elkaar.  
Dan heb je ongeveer het idee. 

Sociale media zijn een middel om 
informatie uit te wisselen, contacten 
te leggen, buurtgenoten te leren ken
nen, leuke plaatjes te zien en zaken 
te organiseren.  
En de toegevoegde waarde ten aan
zien van de klassieke manieren kan 
je samenvatten als  snelheid maal 
het aantal deelnemers. Oftewel: je 
kan hetzelfde gesprek hebben als op 
je barkruk in ‘De Boot’, maar dan 
met tien keer zoveel mensen. 

Laat ik een paar voorbeelden geven:  
In de sneeuw verliest iemand  
zijn sleutelbos. Op de Facebook 
pagina van de buurt wordt dat snel 
breed verspreid (ik ken de afloop niet, 
maar ik reken op een goede).  

Iemand wil een kookclubje beginnen 
met mensen uit de straat, ook dat 
komt snel tot stand. Menig buurt
bewoner zal wakker liggen van  
de vele woning en autoinbraken. 
Door de Facebookgroep zijn we wel 
snel op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen. De politie kan daar 
óók zijn voordeel mee doen. 

Tenslotte zijn sociale media  
een platform om burgerinitiatieven 
snel en goed te organiseren.  
Bij het organiseren van het buurt
initiatief om de dierenweide Rust
hout zelf te gaan beheren,  
heeft Facebook bijvoorbeeld een rol 
van betekenis gespeeld. 

Snel iets organiseren waar we  
collectief iets aan hebben (met zijn 
allen de straat sneeuwvrij maken 
bijvoorbeeld) betekende vroeger bij 
alle deuren aanbellen. Nu wordt het 
een eenvoudig berichtje met tijd en 
plaats. En daarmee veel makkelijker. 

Ik wil niet klinken als een enge 
technologie believer, maar ik ben 
wel enthousiast. Het gebruik van 
Facebook (en zijn toekomstige 
opvolgers) gaan we, op vooral posi
tieve wijze, terugzien op straat. 

Wat dat zegt over de papieren 
Wijkwijzer, durf ik niet te zeggen. 
Maar ook daarvoor staan niet alle 
seinen op rood. 

Niet zolang er voor Facebook zelf 
nog een papieren handleiding 
beschik baar is!

 Paul de Goede 

Bordjes naar De Boot?
Het zal niemand ontgaan zijn:  

er zijn nieuwe bewegwijzeringsbordjes 
(mooi Wordfeudwoord!) geplaatst  
in onze gemeente. 

Voortaan weet iedereen waar,  
bijvoorbeeld, sportpark Duivesteijn, 
te vinden is. 

Prachtig allemaal, maar we missen 
een bordje naar … De Boot! 

Natuurlijk, de meeste mensen in 
de buurt weten de weg wel te vinden, 
of ze nu komen bridgen of hun kind 
komen halen of brengen.  

Maar dat zal niet voor iedereen gelden. 
Zeker niet als je voor het eerst 

naar De Boot toe gaat: het is in dat 
geval soms moeilijk te vinden. 
Andere wijkgebouwen, zoals de 
Blauwe Tram, zijn duidelijk zicht
baar langs de weg en niet te missen. 

De Boot zit midden in Damsigt  
in een inham die niet altijd verraadt 
dat daar een heel wijkgebouw achter 
schuil gaat! 

Daarom hebben Verzetsheldenaars 
Maarten Jansen en Aart Paarde kooper 
nu de gemeente gevraagd om ook 
bordjes naar De Boot te plaatsen. 

Met meerdere 'wijkgebouwwijzers' 
wordt vanuit alle kanten duidelijk 
hoe ons wijkgebouw bereikbaar is. 

Hopelijk staan ze er binnen  
niet al te lange tijd!

 Aart Paardekooper 

Sociale Media in de wijk
Dit wordt een gek stukje. Althans, ik wil het over sociale media 

hebben. In relatie tot wijken en buurten. En dat in een papieren 
wijkkrant. Dat heeft toch iets van het uitprinten van een email, 
waarna deze per post wordt verstuurd. Maar zo gek, is het natuur
lijk ook weer niet. Een mailtje uitprinten en opsturen naar iemand 
zonder internet in een afgelegen gebied, zal heus wel eens zijn 
voorgekomen. En daarom typ ik toch maar verder..

Bewegwijzering
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Schilderwerk / Totaal onderhoud / Renovatie 

 
Winterschilderactie wegens succes verlengd! 

t/m eind april 10% korting  
op al uw schilderwerk. 

 
     www.zichtbaaronderhoud.nl 
t.oskam@zichtbaaronderhoud.nl 
070 300 01 14 / 06 462 35 802 
privé: Veurselaan 60, Voorburg 

Een vertrouwd adres in de buurt  
met meer dan 20 jaar ervaring.  

 
Zichtbaar Onderhoud, Zonder Omkijken! 

 

   

   

 

 
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!	  
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Samen met Mirjam de Jager, Mireille 
Romijn en een leidster van de NSO ont
dekken de kinderen wat ze kunnen maken 
met verschillende (rest)materialen.

Je kan je kind per keer aanmelden. 
Graag voor maandag 12:00 uur per mail 
naar: <keesmireille@hetnet.nl >  
of per sms naar: 0630797069.
De kosten zijn E 3,00 per keer.

Wijzigingen in het programma  
kunnen worden nagegaan op: 
W <www.damsigtwijk.nl>
 Voor meer informatie: 
 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  KinderAtelier · KnutselBijeenkomsten ·  
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).

vriendjes 
op loopafstand 

Onze zoon Felix van 8 jaar  
heeft wel vriendjes van school en 
van het voetbal, maar die wonen  
niet om de hoek. 

Dat vinden wij heel jammer. 
Hou jij ook van Pokémon, 

Monsuno, Geronimo Stilton, dieren, 
spelletjes zoals Uno, schaken en 
Stratego, TVkijken en voetballen  
in het park en ben je 7 of 8 jaar?  
Bel dan eens aan om te spelen!  
 
Ouders zijn natuurlijk ook welkom!

Groetjes,
Suzan, Lucas, Felix en Tess, 
Duivesteijnstraat 6

Gezocht:

Atelier De Boot  · KnutselBijeenkomsten · 

Het programma tot de mei-vakantie is als volgt:

Woensdag 27 maart  zelfportret schilderen

Woensdag 3 april  insecten van ijzerdraad en kralen

Woensdag 10 april  spaarpotten

Woensdag 17 april  beest van papier maché

Woensdag 24 april  thema: Oranje
Woensdag 1 mei   geen atelier  

ivm meivakantie

☛ Programmawijzigingen:  zie W <www.damsigtwijk.nl>

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:



[  Jaargang 31 · Nummer 1 :  Lente 2013  ]

12

Het huis van de voormalige 
bovenmeester, ligt vrij aan het begin 
van de Prins Bernhardlaan.  
Het kijkt uit over de uitgestrekte 
laagvlakte voor het Mariënpark. 

U weet wel, waar de woontoren 
gaat komen: > Voorpaginanieuws  
van de WijkWijzer Winteruitgave.

Peter en Ria Geenjaar blijken er  
te wonen.  
 Hij gepensioneerd 'baggeraar' 
(werkzaam in de baggerindustrie 
vloog meneer de hele wereld over  
voor vele spraakmakende projecten  
in den vreemde),  
zij tennislerares in ruste.

Als Hagenaars verhuisden zij  
halverwege de jaren ’80 naar  
de nieuwbouw van de Haagse wijk 
Houtwijk. Om er al gauw achter  
te komen dat dàt niets voor ze was. 

Na een tip van de makelaar  
kwam het zonnige huis, waar zij nu 
met veel plezier wonen, in beeld.  
Het huis van de bovenmeester dus. 

Is het compacte, witte huis  
op de hoek met de Beethovenlaan 
met het naast gelegen speelpleintje  
u wel eens opgevallen? 

Met een beetje fantasie hoor  
en zie je daar de spelende kinderen 
van weleer ronddartelen. 

Daar waar nu keurige eengezins
woningen staan, was ooit de Prins 
Bernhardschool.  

Naar verluidt heeft de bovenmeester 
er met veel plezier gewoond.  
Een beetje jammer voor hem was, 
dat de schooltoiletten vanuit zijn 
tuin te ruiken waren. 

Iets waar de familie Geenjaar 
gelukkig geen last meer van heeft!

 Sanja Duijvestijn 

Dit keer heb ik een huis op het oog, dat tegenwoordig  
op het randje van ons bezorgingsgebied van de wijk ligt. 

Hadden wij voorheen nog voldoende liquide middelen  
om ook het Raadhuiskwartier van WijkWijzers te voorzien, 
tegenwoordig ligt daar de grens.

Zomaar een huis in de wijk
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’Verleden, 
heden, 

toekomst.’ 

Een motto waarin eindeloos veel 
kan worden samengevat.

Sinds Koningin Beatrix haar af
treden bekend heeft gemaakt komen 
er elke dag via verschillende media 
wel weer artikelen, nieuwtjes, visies, 
kortom informatie over deze belang
rijke gebeurtenis tot ons.

Verleden, heden en toekomst zijn 
daar de essentie van.

Maar ook onze eigen Kajuit
activiteiten van de laatste maanden 
kunnen we heel goed onder deze 
aanhef plaatsen.

Zo waren er de traditionele kerst
soos en de nieuwjaarsreceptie.

Bij de eerste avond was de zaal 
van De Boot mooi versierd met 
groentakken uit tuinen van leden 
waar nodig gesnoeid moest worden; 
overal brandden kaarsen en de fraaie 
resultaten van de groep damesleden, 
die vanaf 20:00 uur kerststukjes 
maakten, kregen hier ook een plaats. 
De geur van de glühwein, de heer
lijke hapjes, het prachtige en ont
roerende verhaal dat Peter Jonkman 
ons vertelde, de door de leden geko
zen kerstliederen die met begeleiding 
van mijn keyboard werden gezongen, 
alle zintuigen konden de kerstsfeer 
waarnemen.

De nieuwjaarsreceptie op 3 janu
ari was ook ditmaal een gezamen
lijke activiteit van wijkvereniging 
Damsigt en sociëteit De Kajuit. 

De 2 voorzitters onderstreepten 
het belang van leden die zich actief 
inzetten om hun verenigingen bloei
end en boeiend te houden en dank
ten hen hiervoor. 

 

De glazen Kir Royal werden geheven 
en ’proost’ op het nieuwe jaar met 
nieuwe kansen en hopelijk zeer veel 
mooie momenten!!

Oliebollen werden die avond weer 
door Kajuitlid Riet Spaas gebakken 
(hoezo ’actief’?) en iedereen was het 
er over eens dat ze warm en vers 
toch het lekkerst zijn.

Eind januari was er een soos
avond die duidelijk onder het kopje 
’verleden’ viel.

Donderdag de 31e was de 60jarige 
herdenking van de watersnoodramp. 

Cees van Oostende, Kajuitlid,  
had deze verschrikkelijke periode als 
jongen van 11 met zijn familie in 
Stellendam aan de lijve meegemaakt 
en vertelde ons op boeiende wijze 
’zijn verhaal’. Er was foto en kaart
materiaal en men kreeg een duidelijk 
beeld van deze bange en trieste uren 
en alle gevolgen van dien.

Na een pauze waarin men, net als 
toen vaak, een kop erwtensoep kreeg 
aangeboden (wat was het lekker, 
dank  Anneke en Steven S.) waren 
er veel vragen te beantwoorden.

Tijd voor de toekomst.  
In de bijna 40 jaar dat De Kajuit 
bestaat is er uiteraard veel veranderd. 
We geven hier aandacht aan door  
op 14 maart naar een voordracht 
met als onderwerp ’sociale media’  
te luisteren en te kijken.  
Deze wordt gehouden door Fiona 
Stoop, Damsigtwijkbewoonster. 

Ons eigen Kajuitverleden en —toe
komst worden op de jaarlijkse Leden
vergadering, 28 maart, besproken. 

Helemaal gericht op de nabije toe
komst is een avond die 2 bestuurs
leden met een aantal jongeren voor
bereiden. Deze avond is bedoeld 
voor de (meestal jonge) bewoners die 
de afgelopen jaren in oud en nieuw 
Damsigt zijn komen wonen. 

Een brok verleden zal dan  
ook onder deel van deze avond zijn, 
maar nog belangrijker…  

wat is de toekomst voor De Kajuit? 
Iedereen die geïnteresseerd is in zijn 
buurt c.q. straat, is daarbij van harte 
welkom op donderdag 25 april. 

Ja, en dan Koninginnedag,  
voor de laatste maal op 30 april, 
toekomst en verleden komen die dag 
op een wel heel bijzondere wijze 
samen. 

Hoe het heden van die dag  
er uit zal gaan zien hoort u t.z.t.  
van het Oranjecomité.

 Joyce Piepenbroek - v.d. Steur,  
voorzitter 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
 11 en 25 april
 9 en 23 mei
 6 en 20 juni
 4 en 18 juli
 &z.
Noteer deze data alvast in uw agenda!

Voor de volgende Kajuitavonden  
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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Neherpark 5 

2264 ZD Leidschendam

Reserveren: 

www.brasserienl.nl 

info@brasserienl.nl 

070 3208 550

Keuken dagelijks geopend 

11.00 – 21.00 uur

Zaterdag géén lunch

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

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

privésferen of zelfs met het hele gezin aan een gezellig grote 

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

dat behoort tot onze mogelijkheden. 

Uiteraard dit alles omlijst met de toegankelijk culinaire 

gerechten van topkok Ruben van Dieten.

Makkelijk 
maandag 
menu
Twee gangen en koffie € 25

 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 2013:
 

Alvast bedankt!
Scouting St. Maarten-Hildegard Groep
Reinier van Ham [ M 06 46491013 ]
Veurselaan 15 · 2272 AP  Voorburg · T 0703863212  
W <www.smhg.nl> · Papier: E <papier@smhg.nl>

Oud papier

za. 12 - 01
za. 26 - 01
za. 09 - 02
za. 23 - 02

za. 09 - 03
za. 23 - 03
za. 13 - 04
za. 27 - 04

za. 11 - 05
za. 25 - 05
za. 08 - 06
za. 22 - 06

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 >



Een ochtendje spelen  
bij Peuterspeelzaal de Boot 
Elke ochtend om kwart voor 

negen druppelen bij Peuterspeelzaal 
de Boot de 2 en 3 jarige peuters 
binnen, om met hun eigen juffen en 
peutervriendjes er weer een gezellig 
speel en knutselochtendje van te 
maken. 

Wat gebeurt er nu eigenlijk op 
zo’n ochtend en waarom vinden de 
peuters het altijd weer jammer om 
naar huis te gaan?

Het grootste gedeelte van  
de ochtend bestaat uit veel samen 
spelen met allerlei soorten speelgoed.  
Het speelgoed wordt afwisselend 
door de peuters zelf uitgezocht of 
door de juffen klaargezet.  
Lekker kokkerellen in het keukentje 
of op stap met de babypopjes in  
de kinderwagen blijft één van de 
favoriete bezigheden, naast het laten  
rijden van de autootjes op de race
baan of garage! 

Maar wat is een peuterochtend 
zonder lekker (vinger)verven, plak
ken en/of kleuren? Dus dat gebeurt 
natuurlijk ook! In groepjes samen 
met de juf wordt het ene wollen 
truitje na de andere witte sneeuwpop 

en vrolijke pinguïn 'peuterkundig'  
in elkaar gedraaid en opgehangen,  
om zo het speellokaal te versieren! 

Elke ochtend horen de buren  
alle peuters uit volle borst liedjes 
meezingen over olifanten, varende 
bootjes, draaiende wielen en nog 
veel meer… Wat de peuters ook ont
zettend leuk vinden is het voorlezen 
van de juf aan een klein groepje 
kinderen! 

Het interactief meedoen met het 
lezen, het bekijken van de prenten
plaatjes en er rustig naar luisteren 
zorgt spelenderwijs voor een rijkere 
woordenschat.

Na de nodige vitamines  van  
het zelf meegebrachte fruit  gaan 
alle peuters en juffen een frisse neus 
op de speelplaats halen.  
Er is keuze genoeg aan transport
middelen: steppen, auto’s en fietsjes. 
Bij heel slecht weer wordt er binnen 
gegymd, gedanst of andere actieve 
spelletjes gedaan met de hele groep.

Waarom zou je dan als peuter  
nog naar huis willen???

Vanaf januari 2013 heeft de Peuter
 speelzaal een nieuw bestuur. 

Het bestuur zet zich, samen met  
de leidsters, graag in om te zorgen 
dat De Boot een plek blijft waar ù 
uw kind met een gerust hart kunt 
achterlaten. 

Wilt u een kijkje komen nemen? 
U bent van harte welkom!

U kunt een afspraak maken  
met één van de bestuursleden  
of op de Peuterspeelzaal zelf door 
middel van onderstaand vermelde 
telefoonnummer(s) of emailadres:

Peuterspeelzaal de Boot
Duivesteijnstraat 22
2272 AN  Voorburg
T 070 387 07 58

Bestuur:
-  Anouk Moreau (voorzitter)
 M  06 411 39 602
-  Carlijn Kok  (secretaris) 
 E  <pszdeboot@gmail.com>
-  Jeroen Boon  (penningmeester)
 M  06 543 31 605
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Peuterspeelzaal de Boot 
Al meer dan dertig jaar staat Peuterspeelzaal De Boot in het hart 

van onze wijk. Kinderen van 2 tot 4 jaar krijgen hier de kans om  
spelenderwijs te leren met elkaar. Elke week gaan de kinderen met veel 
plezier naar De Boot, alwaar zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.
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Column

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

De Afwas

Ruim een jaar geleden schreef ik over  
de kapotte vaatwasser.

Behalve het protest van mijn dochters,  
reageerde ook mijn omgeving verrast.  
Met de hand afwassen, dat is écht niet meer 
van deze tijd! 

We hebben in 2012 de vuile vaat van fees
ten, partijen en het kerstdiner doorstaan. 
Zonder gemopper en met veel gezelligheid. 
Want leuke gesprekken heb je, tijdens de 
afwas! 

Inmiddels is de vaatwasser een soort 
opbergkast voor de frituurpan en een tosti
ijzer, maar naar mijn beleving moet er véél 
meer in passen. 

Het nieuwe jaar wil ik goed beginnen.  
Wat mij betreft is de proeftijd voorbij en  
kan het apparaat definitief uit de keuken.  
Een eerste offerte voor de aanpassing 
bedraagt 800 euro. Daar heb je bijna een 
nieuwe keuken voor! De dochters geven aan, 
dat een nieuwe vaatwasser zelfs goedkoper is. 
Ik laat mij er niet door uit het veld slaan. 

Leve het internet, de site van werkspot 
geeft de ruimte om een klus in te voeren.  
Zij beloven binnen 24 uur een reactie.  
Dat klopt! Zelfs 2 reacties lees ik de volgende 
dag in mijn mailbox. 

Een bedrijf uit Hoofddorp wil de klus voor 
250 euro klaren en Tibor, een Hongaar uit 
Den Haag, doet het voor 100 euro! 

Ik grijp mijn kans en in de 1e week van  
het nieuwe jaar staat de vaatwasser buiten. 
Eindelijk heb ik mijn mooie kast met 2 plan
ken. Wat ’n ruimte! 

Tibor neemt het oude apparaat graag mee. 
Hij mompelt nog iets, moeilijk verstaanbaar, 
maar toch begrijp ik wat hij zegt.  
Het komt er op neer dat als een apparaat een 
jaar niet gedraaid heeft, het ding het zomaar 
weer zou kunnen doen. Dat heeft gelukkig 
niemand gehoord. 

Ik ben dik tevreden en als de post de af
rekening van het energieverbruik brengt, 
straal ik nog meer. Zelfs de maandlasten  
gaan omlaag. Zo wordt afwassen nóg leuker!

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@phdis.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


