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 Lekkers of je leven!
De avond valt op 31 oktober.  

De anders zo gemoedelijk-burgelijke 
Damsigtstraat en Essensteijnstraat 
weerspiegelen een geheimzinnige  
en zelfs angstaanjagende uitstraling. 

Verlichte, maar bedenkelijk grijn-
zende pompoenen staan aan het 
tuinpad opgesteld als boosaardige 
poortwachters. Voortuinen worden 
bevolkt met spinnen doodshoofd-
slingers, knekelkerkhoven en angst-
aanjagende teksten. Ergens klinkt 
onheilspellende orgelmuziek. 

Op het aansluitpunt tussen de 
twee genoemde straten drommen 
heksen, zombies, spoken en andere 
griezels samen. Wordt de leefbaar-
heid van de wijk hier ernstig aange-
tast? Is er sprake van een tsunami 
van monsters die de wijk in zijn 
greep heeft? Nee, zo erg is het niet. 
De meeste engerds zijn drie turven 
hoog en worden begeleid door min-
stens één ouder. Het is het startpunt 
van de ‘trick or treat’ rondgang,  
editie 2010.

De van oorsprong Amerikaanse 
traditie van snoep collecteren met 
Halloween is een aantal jaar terug 
overgewaaid naar onze wijk. 
Wanneer exact heb ik niet kunnen 
uitvinden. De datering van de over-
gang van de steentijd naar de ijzer-
tijd is waarschijnlijk eenvoudiger 
vast te stellen dan de historie van de  
Damsigtse halloweentraditie. 

De kinderen maakt het  
allemaal niets uit: op 31 oktober  
is het Halloween en dan willen zij 
de snoeppotten zien! 

Zo redeneren zij waarschijnlijk —  
en ze hebben groot gelijk. [ > B 11 ]

BuurtBlad · BladWijzer

	 verder	in	deze	uitgave:

–  Van het Bestuur  > B  03

–  Van de Redactie > B  05

–  Een dag uit het leven  > B  05

–  Uit in De Kajuit > B  07

–  Wijkatlas > B  09

–  Colofon & Column > B  14

Wijkvereniging · Damsigt

Uitnodiging
aan alle Buurtbewoners
[voor leden en niet-leden]

Nieuwjaars
ontvangst

in wijkgebouw 
’De Boot’

donderdag 
6 januari 2011 

vanaf 20:00 uur

	 Deelnemer	aan	de	‘trick	or	treat’	rondgang:
Heks	van	minstens	drie	turven	hoog.

	 Heksen,	spoken	en	andere	griezels	drommen	samen.
Halloween,	halloween,	laat	de	snoeppot	nu	maar	zien!

‘trick or treat’

❄❄

❄❄
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www.drukkerijexcelsior.nl

Excelsior
Drukkeri j

Theems 6 (Forepark)
2491 BP  Den Haag

Postbus 14
2260 AA  Leidschendam 

•

•

•

•

Telefoon  070 - 327 01 94
Telefax 070 - 320 46 96

info@drukkerijexcelsior.nl
www.drukkerijexcelsior.nl

•  Drukwerk: van visitekaartje tot reclamefolder en van briefhoofd   
 tot complete huisstijl, van zwart-wit tot full-colour

•  Familiedrukwerk: Geboorte-, huwelijks- en jubileumkaarten
 (Ook uitwerken van uw eigen ontwerp is mogelijk)

•  Print- en copy service in zwart-wit of kleur

•  Geprinte of gedrukte verenigings- en of wijkbladen

Zoekt u een drukker bij u in de buurt? Bel ons of neem eens een 
kijkje op onze website.
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Herhuisvesting gemeente
Uit  berichtgeving in de lokale 

media maken wij op dat het College 
de Raad gaat adviseren om in te 
stemmen met aanbouw aan het 
bestaande Stadskantoor te Leid-
schen dam. Wat hierbij opvalt is  
dat er geen enkel overleg meer heeft 
plaatsgevonden met de 2 aanbieders 
van bestaande locaties, namelijk het 
Bilitongebouw en gebouw Damsigt. 
Wel kunnen wij ons nog herinneren 
hoe enthousiast onze burgemeester 
in februari zijn medewerking ver-
leende aan de presentatie van de 
aanbouw-variant. Het lijkt er dus op 
dat hij zijn zin gaat krijgen… 
Binnenkort besluit de Gemeenteraad. 
We zijn benieuwd..

Data voor de agenda van 2011
De nieuwjaarsreceptie zal op don-

derdag 6  januari 2011 plaatsvinden 
in ons Wijkgebouw ’De Boot’. En om 
ook alvast te noteren in de nieuwe 
agenda van 2011:  
Op woensdag 13 april zal de jaar-
lijkse ledenvergadering plaatsvinden. 
Op deze avond zal worden gestemd 
over de nieuwe naam van de Wijk-
Vereniging: Nehersigt.

Uitbreiding redactie Wijkwijzer!
Op onze noodoproep in de vorige 

Wijkwijzers hebben maar liefst 5 
mensen gereageerd, waarvan er 4 
daadwerkelijk gaan toetreden tot de 
redactie. De eerste bijdragen zijn in 
dit nummer al geplaatst!  
Bovendien heeft Miriam Blom door 
deze enthousiaste reacties besloten 
om voorlopig nog aan te blijven als 
eindredactrice! Als 2011 nu geen 
schitterend jaar wordt…

Gebruikersoverleg
Samen met de huurders van ’De 

Boot’ heeft het bestuur in november 
rond de tafel gezeten. Dat werd wel 
tijd ook na 4 jaar. Gesproken is o.a. 
over nieuwe gordijnen, kastjes en 
ook de afvoer van gebruikte spullen. 
We denken dat dit  gesprek een posi-
tieve uitwerking heeft in de samen-
werking tussen de partijen, die op 
die manier meer begrip voor elkaars 
zienswijzen en problemen krijgen.

Wijkwandeling langs enge plek-
ken en ontmoetingsplaatsen
Uw voorzitter heeft op 25 oktober 
gedeeltelijk deelgenomen aan 
wijkwandeling met de burgemeester 
en de wijkwethouder, mw. Mijdam.  
 
Het thema was dit jaar enge plekken 
en ontmoetingsplekken. De wande-
ling ging dus langs 3 ontmoetings-
plekken en maar liefst 10 enge plek-
ken, aangedragen door deelnemers 
van het Wijkplatform. Waarom deze 
plekken als eng moeten worden 
bestempeld wordt uit het verslag op 
de website van de gemeente niet 
duidelijk. Temeer daar de bewoners 
zich volgens de Wijkatlas (zie het 
artikel verderop in dit blad) over het 
algemeen veilig voelen in de wijk.  

Misschien is er iemand die de wijk-
wandeling gedaan heeft en hier nog 
een toelichting op kan geven.

Het VerenigingsBestuur wenst  
u allen hele goede feestdagen  
en wij hopen u te ontmoeten  
op de nieuwjaarsreceptie.

Namens het bestuur,
Benno van Grafhorst
Peter van der Breggen 

Berichten van het Bestuur

Wegens tekort aan menskracht zijn wij naarstig op zoek naar:

BestuursLeden
Wat vragen we:

Enthousiaste Wijkbewoners die zitting nemen in het Bestuur  
van de WijkVereniging om de activiteiten van het Bestuur te onder-
steunen en uit te breiden. 

Te zijner tijd is er voor het huidige Bestuur ook vervanging nodig 
(de voorzitter is al 5 jaar in functie en denkt aan aftreden). 

Het tijdsbeslag is afhankelijk van de taak verdeling / -invulling, 
maar zal minimaal 100 uur op jaarbasis bedragen.

Bestuurstaken zijn o.a.:

- Contact met de gemeente (via het Wijkplatform)
-  Contact met andere actieve wijkbewoners  

(Oranjecomité, Straatspeeldag) 
- Contact met bewoners andere wijken (Bestuurlijk overleg)
- Aansturen redactie WijkWijzer
- Beheer en verhuur Wijkgebouw ’De Boot’

Wat hebben we nog meer te bieden?

- Variabele werktijden
- Vrijwilligersvergoeding 
- Ieder jaar een uiterst gezellig diner
- Degelijke inwerkperiode
- Veel positieve respons uit de wijk

Reacties kunnen zowel schriftelijk als mondeling worden gedaan 
bij: Peter van der Breggen 

➔ -  ☎ T 070- 387 60 78  -  ✏ E < peter@libreg.nl >

❄❄

✫✫

❄❄
❄❄

❄❄

❄❄
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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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Ook op zaterdag sta ik om 7 uur naast 
mijn bed, ik ben een ochtendmens. 

Om 8 uur fiets ik naar de bakker. 
Heerlijk en gezellig, zo’n buurtwinkel.  
De bestelling ligt, zoals elke week, klaar 
en natuurlijk neem ik verse croissantjes 
mee. Na het ontbijt met z’n vijfjes, gaat 
een ieder zijn eigen gang. Jennifer, de 

oudste dochter, is coach van een meisjes 
team bij Cartouche, ze gaat al vroeg de 
deur uit. Jorinde en Isabelle vertrekken 
wat later, ook naar de hockey. Zij gaan 
zelf een wedstrijd spelen. Manlief gaat 
met buurmannen hardlopen en ik vertrek 
naar de supermarkt. Elke keer ben ik 
weer verbaasd over wat ik allemaal 
koop. Ik probeer heel bewust te kopen. 
Niet teveel, weinig snoeperijen, toch is 
het iedere keer een hele vracht. Als de 
voorraadkast weer is gevuld, neem ik 
Ginger, onze witte perzische poes onder 
handen. Haar vacht zit snel vol klitten, 
dit in tegenstelling tot Milo onze Sfinx 
kater. Helemaal kaal is hij, een monster 
om te zien, maar zó lief!  Ze worden 
vertroeteld, de bakken worden ver-
schoond en dan meteen ook maar een 
stofzuiger door het huis.  Ondertussen 
heeft Alex koffie gezet.  Daarna lopen 
we samen naar Cartouche, even onze 
neus bij de dochters laten zien.  De och-
tend is om voor ik er erg in heb. De zon 
schijnt in de tuinkamer. Als ik terug 
kom, ga ik daar even zitten. Genieten 

van de warmte van de zon, achter glas. 
Van het uitzicht over het water naar het 
Sijtwendepark, krijg ik nooit genoeg.  
In de middag fiets ik even naar mijn 
moeder. Ze is 84 jaar en woont nog  
zelfstandig. We maken ons rondje door 
de Herenstraat, over de markt, door het 
park terug. Na de thee vertrek ik. 

Thuis zijn de dochters inmiddels weer 
gearriveerd maar gaan hun eigen gang. 
Voor mij is het tijd om lekker achter 
(eigenlijk voor) de computer te kruipen. 
Verhaaltjes maken over mijn groep 3, 
doe ik graag. De kinderen vinden het 
leuk. Voor de klas brengen de kinderen 
mij op leuke ideetjes voor een verhaaltje. 
Deze keer gaat het over losse tanden.  
Als  het af is, ga ik op internet op zoek 
naar leuke knutsels voor mijn groep.  
Op woensdag wil ik graag uitgebreid 
knutselen. 

Na het avondeten kruipen we voor de 
televisie. Helemaal stilzitten is niet mijn 
ding, dus al gauw ga ik aan de tafel zit-
ten, kindertraktaties knippen en plakken. 
Leuke voorbeelden uit mijn laatste 
boekje; Traktatietoppers, welke ik samen 
met vriendin Corrie gemaakt heb. 

Tegen 11 uur vertrekt Jennifer voor 
een avondje stappen, ik moet er niet aan 
denken, want voor mij is het nu écht 
bedtijd!

 

Een dag uit het leven van… 

 Jolanda Zuydgeest
Jolanda is ook een nieuwe redacteur voor de Wijkwijzer. 
Zij heeft al veel ervaring met schrijven en begint in de Wijkwijzer  

met een kijkje in haar eigen, drukke bestaan.  
Zij is werkt als onderwijzeres en heeft een gezin met man en 3 dochters.

❄❄

Wat een verrassing: 
4 nieuwe redactieleden! 
De oproep van het bestuur heeft 

zijn vruchten afgeworpen. 
Met zoveel creatieve schrijvers 

gaat het weer lukken. Dit keer dus 
een goed gevulde mooie WijkWijzer! 

U zult de nieuwe leden vanzelf 
gaan leren kennen:  
- Paul de Goede heeft een mooi ver-
slag van de Halloween activiteit in 
Damsigt gemaakt;  
- Jolanda Zuydgeest stelt zich voor 
via de rubriek : ’Een dag uit het 
leven van…’;  
- Sanja Duijvestijn is een betrokken 
wijk bewoner die haar ogen en oren 
open gaat houden voor de aller-
daagse dingen in de wijk;  
- Pim van der Lek is architect 
en wil zich graag inzetten vanuit 
zijn inhoudelijke kennis over wijken 
en bouwen.  
Ook van hem zijn eerste bericht. 

De enige taak die nog blijft liggen 
is het advertentie-beheer.  
Mocht iemand hier nog affiniteit 
mee hebben, laat het mij weten.

Misschien heeft u gezien dat op 
voorkant enige aanpassingen hebben 
plaatsgevonden.  
De namen van de wijken en buurten 
zijn aangepast op basis van de aan-
duidingen zoals die in Wijkatlas zijn 
benoemd. Dan praten we allemaal 
over hetzelfde.

Voor mij blijft de schone taak  
de eindredactie te doen. En dat ga ik 
voorlopig met veel plezier doen.

  Miriam Blom 

Van de redactie

❄❄❄❄
❄❄

❄❄ ❄❄
❄❄
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TOTAL kies je niet toevallig

Total De Tram
De Oude Trambaan 141
2265 DA LEIDSCHENDAM
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NieuwJaar
Bij mij begon 2011 op 

Sinterklaasavond. De Goedheiligman 
had voor mij een agenda meegeno-
men, dat doet hij overigens al vele 
jaren en elk jaar ben ik oprecht blij 
met dit geschenk in boekvorm. 

Ik hoef dat niet in de moderne 
versie, electronisch, daar kun je niet 
in krassen, cijfertjes inkleuren of 
tekeningetjes gaan maken terwijl je 
aan de telefoon wacht op een datum 
om te noteren. 

Nee, gewoon een vast-te-pakken 
stapel bladen, het eerste katern  
vol met info over bijvoorbeeld  
De Waterstanden, de Toestand van 
de Maan, de verjaardagen van 
Het Koninklijk Huis, maar verder 
verwachtingsvol leeg…

Op 6 december maak ik tijd voor 
een plezierig uurtje, ik ga een begin 
maken met Het Vullen; de afspraken 
die op de achterkaftpagina van 2010 
staan krijgen nu hun echte plek in 
2011 en daarna begin ik De Kajuit-
avonden te noteren!!

Wat zal dit jaar onze Kajuitgroep 
brengen? 

Het bijna voorbije jaar was heel 
bijzonder met o.m. zijn Lustrumfeest, 
de 4-daagse Meridonreis, de oer-
Hollandse Familiedag, de Quiltavond, 
het verslag van een Cruisevakantie 
naar o.m. de Zuidpool en de gecom-
bineerde haringavond met de WK- 

voetbalwedstrijd Nederland- Kameroen. 
Ook de mosselavond was  

de vorige maand weer een smakelijk 
en gezellig succes. (zie foto)

Overigens bedacht ik me, al 
schrijvende, wil ik dit jaar wel weer 
zo’n volle agenda zien en beleven, 
moeten er niet meer ’lege dagen” 
blijven, mooi onbeschreven week-
ends, wat wil ik echt? Het besef dat 
je een keuze hebt kan al heel prettig 
en bevrijdend zijn. Daarbij is het 
voor veel mensen een feit dat hun 
tijd voor een klein of groter deel 
wordt ingevuld door bezigheden die 
ongewild op hun weg komen, dit 
kan te maken hebben met iemands 
gezondheid, verantwoordelijk voelen 
voor, of aangegane verplichtingen.

OK, tot zover is mijn agenda 
in geschreven, aanvullingen liggen in 
het verschiet. 

Rest mij iedereen welkom te heten 
op onze Kerstsoos op 23 december 
en mede namens Anneke Bakkum, 
Ton Innemee, Job Fennema, Dick 
van den Boogaard en Steven Stan-
meyre, kortom het Kajuitbestuur, 
mooie kerstdagen en een in alle 
opzichten goed komend jaar toe te 
wensen! (en dat laatste willen wij 
persoonlijk uitspreken op de gecom-
bineerde nieuwjaarsreceptie Wijk-
vereniging Damsigt en De Kajuit  
op 6 januari a.s.) Tot ziens! 

Joyce Piepenbroek - van der Steur, 
voorzitter 

Uit in De Kajuit
Gezelligheidsvereniging De Kajuit
 Nieuws uit De Kajuit

Een nieuw jaar, ook in De Kajuit.

	 De	Kajuit-Mosselavond:	een	wederom	bijster	gezellige	&	smaakvolle	bijeenkomst!

In november is de sloop  
van het Mariënpark begonnen.  
Maandenlang hebben de omwonen-
den naar de dichtgetimmerde ramen 
zitten kijken maar nu is de sloop 
werkelijk begonnen.  

De start is gemaakt met het klooster 
dat de afgelopen jaren gebruikt is 
voor dak- en thuislozenopvang. 

Vidomes, de gemeente en de 
om wonenden doen er alles aan  
om de communicatie en plannen 
voor de nieuwbouw zo goed moge-
lijk te laten verlopen. Desondanks 
gaat dit bar slecht.

Volg de ontwikkelingen langswege 
de website van de Wijkvereniging: 

W <www.damsigtwijk.nl>

  Miriam Blom 

Sloop Mariënpark 
begonnen
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GELDIG T/M 15 JUNI 2009

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 winterseizoen 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 winterseizoen loopt van 18 oktober 2010 t|m 18 maart 2011 
[ speeltijden > van 09:00 uur tot 16:30 uur | sluitingstijd > om 17:00 uur ]

❅❅❅❅
❅❅ ❅❅
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Wijkatlas
Op de 7e oktober toog uw pen-

ningmeester naar het Raadhuis 
alwaar de 1e Wijkatlas werd gepre-
senteerd door wethouder Peter van 
Ostaijen.

We beginnen maar eens met  
een citaat uit het verslag dat namens  
de gemeente zelf is gemaakt:

’De Wijkatlas is een boekje met 
informatie over de wijken en de stad. 
Gegevens uit diverse bronnen en de 
resultaten van representatief onder-
zoek zijn in de Wijkatlas verzameld 
en geanalyseerd. Zo is er een eerlijk 
beeld van de wijken ontstaan. 

De sterke en de zwakke kanten 
van de wijk worden uitgelicht, maar 
ook de thema’s waaraan de bewoners 
in meerderheid belang hechten.  
Voor de gemeente is deze informatie 
van grote waarde. Als wij weten  
wat onze inwoners willen en nodig 
hebben, kunnen wij daar in ons han-
delen rekening mee houden.’

Kunnen, staat er. 
Maar goed, laten we eens kijken 

wat onze Wijk 7 - ’Damsigt e.o.’ - 
onderscheidt van ander wijken. 

Daar borrelt al een eerste punt 
van kritiek op door de heer Nijhof, 
wijkplatformlid van de wijk 
De Zijde, Amstelwijk, Duivenvoorde:

’Ik vind het resultaat van het 
samenvoegen van buurten in de wijk 
niet zinvol. Per buurt is de bevolking 
en de woningbouw anders.’ 

Caroline van Enst antwoordt  
dat in de tekst van de Wijkatlas ook 
de grote verschillen tussen de buur-
ten wordt benoemd. In de database 
staan alle gegevens op buurt. 

Digitale database
De database is terug te vinden  

op de website van de gemeente en 
na enig zoeken werd ook duidelijk 
hoe je de resultaten kon laten zien 
in staafdiagrammen, in taartvorm &z. 
En inderdaad kunnen de wijken ook 
nog in buurten worden opgesplitst. 

Zelfs kun je de resultaten printen en 
downloaden naar Excel! Geen half 
werk dus! (en ’t mocht wat kosten, 
denkt de penningmeester in mij).

Hoe komen wij er  
in de Wijkatlas vanaf in vergelijking 
met andere wijken?

We hebben relatief veel rijtjes-
woningen en daarin wonen ook veel 
jongeren. Ook relatief natuurlijk. 

We zijn met 2.668 huishoudens  
en hebben 2.924 woningen.  
Volgens mijn berekening staan er 
dan 256 woningen leeg. Of wonen 
hier illegalen? Dat zal het zijn, want 
die bestaan officieel natuurlijk niet, 
laat staan dat ze een huishouden 
vormen. 
We hebben een betrekkelijk hoog  
in  komen (als er in die leegstaande 
woningen dan maar geen nieuwe 
buurtvestigingen van de Belasting-
dienst komen) en scoren het hoogst 
als het gaat om algemene leefbaar-
heid in de wijk.  
Ook zijn we met een sportdeelname 
van 66% veruit de sportiefste wijk  
in de gemeente. 
Sociale betrokkenheid: 39% van  
de respondenten wil zelf actief zijn 
in de wijk.- Nou laat de nieuwe 
bestuursleden voor de Wijk vere-
niging zich maar opstellen in rijen 
van drie! -

Het cijfer voor veilig voelen is 7,8 
en in Sijtwende 3-5 komen woning-
inbraak en geweld nauwelijks voor.

Hoeveel waarde kunnen we nu 
aan deze gegevens hechten? 

De gegevens zijn gebaseerd  
op 2.400 ingevulde enquêtes, waar-
van de respons in onze wijk met 56% 
het hoogste was!     - Dat is dus  
zo’n 3,5% van de totale bevolking 
van ruim 70.000.  
Dat zal statistisch dan wel ver-
antwoord zijn, maar wat denkt die 
zwijgende meerderheid van 96,5%, 
vraag ik mij af.  
Maar statistiek was toch altijd al  
een vak waarbij ik twijfels had. 

Misschien geldt dit voor meer inwo-
ners van ’Damsigt e.o.’ en is het CBS 
daarom verhuisd naar Den Haag…

Overweging
Concluderend kom ik toch weer 

terug op de vraag hoeveel dit alle-
maal heeft gekost en nog gaat kos-
ten. We hebben als bestuur namelijk 
een brief van de burgemeester zelf 
gekregen, waarin (mogelijk dras-
tische) wijzigingen in het subsidie-
beleid worden aangekondigd. 

Ik vraag me af of het project 
Wijk atlas in de toekomst niet ten 
gunste van het werk in de wijk zelf 
geschrapt kan worden…

 
Missen we wel weer een onderwerp 
voor een artikel.

Wilt u zelf een kijkje nemen  
in de digitale Wijkatlas en uw eigen 
conclusies trekken kunt u kijken op: 

W <www.lv.nl/wijkatlas> 

Peter van der Breggen 

Wijkatlas  
van Leidschendam en Voorburg

Wat is het en hoe kunnen we deze gebruiken?

❄❄

❄❄

❄❄
❄❄

❄❄

❄❄

❄❄

Gemeente Lsd-Vbg · Wijk-indeling

A4

Vlie
t

A12

	 Wijkatlas-plaat	van	de	wijkindeling. ❄❄
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Libreg  Accountancy
  Opwijckstraat 5
  2272 BC  Voorburg
  T 070- 387 04 25

Onze dienstverlening bestaat uit:

• Verwerken van administraties
•  Voeren van salarisadministraties/  

doen van de aangiften loonheffing
• Opstellen van de jaarrekening voor ondernemers
•  Aangiften omzetbelasting en inkomstenbelasting, 

successie- en schenkingsrechten
•  Fiscale advisering, voor zowel particulieren  

als ondernemingen
• Administratieve ondersteuning
 Ook op de werkplek van de cliënt. 
  Bijvoorbeeld als er personeel  

tijdelijk moet worden vervangen.

Voor aanvullende informatie kunt u terecht op:  
  < www.libreg.nl >
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[ < B 01 ] 
   Halloween!
Nadat de opperheks onder luid 

kakelend gelach met haar toverstaf  
het startschot heeft gelost verspreiden 
de kinderen en begeleiders zich over 
de tuinpaden. Zelf ga ik met een zes-
jarige en een driejarige op pad. 

Als betrokken ouder loop ik bij  
de eerste paar adressen mee tot aan  
de deurbel. De jongste is in eerste aan-
leg – terecht - bang voor zoveel visu-
eel kerkhofgeweld.  
Al snel valt echter het kwartje ten 
aanzien van de beloning (het zijn net 
laboratoriumratten). De rest van de 
deuren wordt daarna met stijgend 
enthousiasme afgewerkt. 

’Halloween, halloween,  
laat de snoep pot nu maar zien!’ 
Deze blijken dit jaar weer goed gevuld. 

Anders dan bij bijvoorbeeld  
Sint-Maarten gaat men niet langs alle 
deuren. Het aantal adressen is beperkt 
tot die herkenbaar zijn als ‘trick or 
treat’-adressen door middel van  
een lampje, een verlichte pompoen of  
door hele decorstukken uit horrorfilms 
in de voortuin. In de praktijk zijn dit 
de ouders van de kinderen die zelf  
ook weer kinderen ontvangen en zo is 
de snoepcirkel rond. 

De ouders laten zich indelen in twee 
categorieën: de fanatieke enthousiaste-
lingen en de nuchteren. Er zijn men-
sen die helemaal los zijn gegaan op  
de decoratie. Verkleed als heks, zombie 
of noorman zitten ze in de tuin of 
begeleiden zij kinderen. 

Grote aantallen pompoenen rubber 
spinnen en plastic bloedvlekken sieren 
de voortuin. Anderen, laten het  
bij een (electrisch) lampje op het hek 
of een enkele uitgesneden pompoen.  
Een enkeling heeft een beamer van 
zijn werkgever geleend en projecteert 
een horrorfilm op de muur. 

Ik heb in mijn vroegste jeugd in 
Friesland gewoond, daar vierde men 
op 11 november Sint-Maarten. Later 
verhuisden we naar Noord-Brabant. 
Daar deed men op zes januari aan 
Driekoningenzingen. De regels van het 
spel lijken overal gelijk. Verkleed  
of althans, met een laken omgeknoopt 
en voorzien van een lantaarn ga je als 
kind langs zoveel mogelijk deuren  
om liedjes te zingen of liever gezegd: 
je raffelt je versje af om zo snel moge-
lijk met je hand in de bak te graaien. 

Ook toen al waren er waarderings-
verschillen in soorten traktaties. 
Verantwoorde dingen zoals fruit lieten 
wij liever liggen. Militante gezond-
heidsouders losten dat op door alléén 
maar mandarijntjes in de mand te leg-
gen of erger: ze rechtstreeks in je 
snoepzak te kieperen. Het hoogst in 
rang stonden snoepjes die je thuis 
nóóit kreeg. fluoricerende toffees in 
exotische papiertjes. Daar liep je gerust 
een straatje voor om. 

Ik zie bij mijn kinderen dezelfde 
mechanismen. Pak wat je pakken kunt, 
maar negeer de mandarijntjes. 

Eenmaal thuisgekomen gaat de buit 
omgekeerd op tafel. Twee uiterst tevre-
den kinderen sorteren hun snoep met 
een grijns van oor tot oor. In de 
andere huizen zal de situatie niet 
anders zijn. Eigenlijk is het de hoogste 
tijd om te gaan slapen. Eerst moet 
echter nog snel een deel worden 
geconsumeerd. 

Inmiddels is de rust weer weder-
gekeerd op straat. Geen zombies  
of heksen meer te bekennen. 

Voor het komende jaar  
is de leefbaarheid (of de levendheid) 
weer gegarandeerd! 

  Paul de Goede 

Disco kinder-feestje
Verslag  

van de jeugdige organistoren:

’Ik  wou graag een discofeestje. 
Daarvoor had ik een ruimte en gezel-
lige zaal nodig. Mijn moeder dacht 
meteen aan de Boot. Ik vond het een 
goed idee. Op de dag van het feest 
gingen we versieren. Toen we bin-
nenkwamen was ik meteen verrast. 
Er hingen al discolampen en een dis-
cobol! We hoefden alleen slingers op 
te hangen. Het was er erg ruim, en 
er was een tafel waar al het eten op 
kon. Er was ook een erg goede 
in stal latie. Er hingen overal speakers.

Ook waren er schone wc’s en  
een ruimte om jassen op te hangen. 

Ik wist al meteen:  
dit zou een topfeest worden.’

 Meike van Kempen 

’En het werd een topfeestje.  
We vonden het erg leuk om weer 
eens in de Boot te zijn, omdat we 
hier vroeger op de peuterspeelzaal 
hebben gezeten. Het was mooi ver-
sierd en we konden goed dansen, 
zoveel ruimte was er. We deden alle-
maal spelletjes zoals stoelendans en 
limbo. Helaas, het was al heel snel 
10 uur en werd iedereen opgehaald.’

 Emma en Willemijn Mulder 

 In De Boot: een disco kinder-feestje!
Verhuur Wijkgebouw 

nu op website:  
www.damsigtwijk.nl!

U 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 allicht  
wat 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 1x uit! 

Voor verdere informatie kunt u 
terecht bij Georgine Bulterman:  
zie het colofon op de laatste blad-
zijde van de Wijkwijzer.

✷✷

❄❄
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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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Pim van der Lek
Exact 1 jaar geleden keerden wij 

terug in de wijk waar wij in de jaren 
60, in de Elsbergstraat onze eerste 
woning hadden gekocht.  
Daar hebben wij tot 1973 heel ple-
zierig gewoond. 

Na vele verhuizingen hebben wij 
nu een appartement aan de Vliet  
met een prachtig uitzicht betrokken 
en zijn van plan hier verder te blij-
ven, na een zeer werkzaam bestaan 
als architect heb ik nu gelegenheid 
om aan andere zaken tijd te besteden. 

In 1988 was ik als architect 
betrokken bij De Boot en in 1992 
maakte ik het ontwerp voor het ten-
niscomplex met clubhuis Overdam: 
Damsigt is mij daarom zeer dierbaar. 

Wijkwandeling van Pim
Om de gedachten hiervoor wat te 

ordenen lijnde ik onze Gordon Setter 
Free aan en zoefde met de lift naar 
beneden voor een ommetje Damsigt.

Wij liepen boven de N14 door de 
Cornelis Voorhoevelaan (wij noem-
den hem altijd Cees Boom, omdat 
iedere boom in Voorburg hem dier-
baar was ). Langs de Dr Beguinlaan 
lag voorheen een landje waar onze 
toenmalige hond heerlijk kon ren-
nen, bij het Oosteinde stonden toen 
enkele droevige betonnen schijven 
t.b.v. het viaduct, onderdeel van de 

toekomstige N14, die waren gelukkig 
niet nodig door het mooie steden-
bouwkundige plan van Balothra 
voor Sijtwende. De architectuur van 
de huidige situatie langs het gehele 
Sijtwendetracée is van hoog niveau, 
de groene middenzone is aange-
naam. 

Wij lopen het Sijtwendeparkje in, 
een teleurstelling voor Free; honden 
aan de lijn, onze viervoetige vriend-
jes zijn er dus niet op vooruit gegaan. 

Het parkje is al verdeeld in een 
kinder-/speeldeel en wandeldeel,  
een wat kale vlakte met wat keurige 
prieeltjes, dus waarom niet daar een 
lekker ravotgebied van te maken.  
De véle hondenbezitters zullen daar-
mee heel blij zijn! 

Langs de Roodelaan zijn helaas  
op de laatste schitterende locatie  
in Voorburg een aantal huizen 
gebouwd, netjes op een rijtje in 
visieloze 20er-30er jaren ’wethou-
der’-architectuur, er is één ontwerper 
geweest die met het opgelegde 
thema iets moois heeft gedaan, 
strakke detaillering en materiaal-
gebruik. 

Verder langs het Veurselaantje, 
ook hier mooie gebouwen en wonin-
gen en we lopen de helling op naar 
de fraaie appartementengebouwen. 
Hier houdt de route ineens op,  
een merkwaardig einde t.p.v. de 
Pr. Bernhardlaan, dan maar naar 
beneden en bezien of we langs het 
sportcomplex verder kunnen wande-
len: niets daarvan, een hek belet ons 
om door het bosje tussen Cartouche 
en Noordsingel verder te lopen, een 
gemiste kans! 

Dan maar even terug en via de 
Mauvelaan naar mijn geliefde ten-
nisparkje Overdam uit 1992, de 
manége is wat in de verdrukking 
gekomen. 

Bij parkje Rusthout wederom een 
teleurstelling voor Free, mag zij 
helemaal niet in!

Dan maar weer door  
de Van Ruysdael laan, het mooie 
Neherlaboratorium van architect  
van Embden, waar ooit mijn vader 
werkte. Dit is terecht op de monu-
mentenlijst geplaatst en mooi tot 
appartementen verbouwd. 

Daarnaast een loftcomplex,  
een beetje té gelikt vormgegeven 
maar wél mooi, verder naar het 
Raadhuis van Kropholler.  
In zijn tijd was hij reeds tamelijk 
oubollig, uitgebreid door van 
Kranendonk en tezamen met het 
eigentijdse stadskantoor van Snelder, 
nu door het college in haar wijsheid 
(?) verkozen om uit te breiden tot 
totaal-gemeentekantoor, dáár zal  
het laatste woord nog wel niet over 
gezegd zijn!  
We lopen weer terug naar Damsigt. 
Even kijken hoe De Boot uit 1988  
er nu bij staat, dat is schrikken, 
groot onderhoud dringend nodig! 
Dan lopen wij langs ons oude huisje 
in de Elsbergstraat en de 10 huizen 
uit 1990 die ik toen in een boogje 
om een speelpleintje heb ontworpen, 
ziet er nog steeds aardig uit. 

Free wil moe naar huis, dus weer 
terug. Vanuit mijn raam kijk ik nog 
even neer op het Avalex- /Mebin-
complex en het Damsigtgebouw, 
prachtige plek aan de Vliet, symbo-
lisch dé plek voor een stadskantoor. 

Ik zie veel voordelen van déze 
lokatie.

Klankbordgroep ?
Zou het misschien een idee zijn 

om met een aantal creatieve / des-
kundige wijkbewoners een werk-
groep / denktank samen te stellen 
om de wijk nóg mooier te maken  
als het nu reeds is en een verant-
woord antwoord te hebben op de 
bouwplannen die er zijn of gaan 
komen ?

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

Ir N.W. (Pim) van der Lek 

Blokje om in Damsigt 

met mijn hondje: Free

Pim van der Lek is één van de wijkbewoners die gerea-
geerd heeft op de oproep van Peter voor redactieleden. 
Pim is architect, bekend in de wijk en wil zich gaan inzetten 
om te zorgen dat het prettig wonen blijft in de wijk.

 
Hij stelt zich voor, geeft zijn eerste indrukken en nodigt u uit 
met hem mee te gaan denken.

❅❅

	 Opening	van	De	Boot	

❅❅ ❅❅❅❅

❅❅



 Uiterste inleverdatum bijdragen voor de volgende WijkWijzer:
dinsdag 15 februari 2011

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

Column

Wedervaren uit een dag in het leven van Fiona Stoop.

Meidengesprekken

’Ugghh’

…. Dat is volgens mij het hipste woord onder 

meisjes van 6 tegenwoordig. Alles is: ’Ugghh’. 

Er zitten achter me drie meisjes van 6 aan tafel 

te knutselen. Mijn dochter met 2 vriendinnetjes 

uit de straat.  Als je vingers blijven plakken bij 

het lijmen: ’Ugghh’. Als je broertje van 7 maan-

den een schone luier krijgt. Omdat hij poep heeft: 

’Ugghh’. Als je lekker aan het kleuren bent en 

opeens je stift afgeeft: ’Ugghh’. Als er een beetje 

sap op de tafel ligt. Of als het koekje kruimelt: 

’Ugghh’. 

Knutselen, hard lachen en heel hard ’Ugghh’ 

roepen! Helemaal hipperdepip.  

Inwendig moet ik er hard om lachen, zo grappig. 

Nog even en ik ga zelf meedoen.  

Onwillekeurig denk ik terug aan mijn eigen jeugd. 

Ik kan me dat niet meer zo herinneren van vroe-

ger hoe ik dat deed maar ik vind het erg leuk, 

drie van knutselende meiden aan tafel. Vol over-

gave. En als het ’Ugghh’ op is, gaat het naadloos 

verder in het volgende zeer relevante onderwerp 

voor 6-jarige meisjes. 

’Ben jij verliefd?’ Vraagt de een aan de ander. 

En er volgt een uitgebreid gesprek waarin  

zo ongeveer alle jongens uit de buurt de revue 

passeren. Totdat ’de broertjes’, want zo heten ze 

volgens de meiden, heel on-sjiek de boel komen 

verstoren en een dop van de stift jatten, waarbij 

ze en-passant even een klodder laten vallen. 

’Ugghh’…

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

 

❄❄
❄❄❄❄


