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Ze bestrijden niet de noodzaak  
van een woon-zorgcomplex, maar ze 
hebben vragen over de parkeerdruk, 
de verkeersveiligheid en dan vooral 
die toren. Hoogbouw in de woonwijk 
kan niet iedereen bekoren. 

Inhoudelijk ga ik geen partij kiezen. 
Ik woon niet in het Raadhuiskwartier 
en het complex is voor mij niet zicht-
baar. Ik gooi het daarom over een 
andere boeg. Wat kan je doen om 
polarisatie op ruimtelijke projecten te 
voorkomen? Zowel gemeente, bewo-
ners als ontwikkelaars hebben belang 
bij een constructieve houding. 

Een slepende loopgravenoorlog 
kent alleen maar verliezers. 

Het goede nieuws: het kan. 
Ter lering en vermaak heb ik voor 

alle drie de hoofdrolspelers een tip.  
Niet voor het hier en nu maar, laten 
we zeggen, voor de volgende toren!

Gemeenten
Met stip op één: maak het discus-

sieonderwerp breder. Op het eerste 
gezicht lijkt er een gigantische kloof 
tussen de gemeenteraad en de buurt-
bewoners. Omwonenden zijn oprecht 

bezorgd over de 
inrichting en kwa-
liteit van de eigen 
woonomgeving. 
Wanneer het 
gemeentebestuur 
dan toch iets 
anders besluit, is 
de reactie al snel: 
’ze doen toch wat 
ze zelf willen, al 
staan we allemaal 
op de stoep.’  

De minder zichtbare verklaring is  
een andere: gemeenten moeten álle 
belangen tegen elkaar afwegen en 
niet alleen die van de mensen die nu 
rechtstreeks worden geraakt. Niet al 
die belanghebbenden (zoals hulpbe-
hoevende ouderen) vallen in gelijke 
mate op. In de weegschaal der 
besluitvorming, zit allerlei donkere 
materie. 

Dat bredere belang kan je  
als gemeente wél zichtbaar maken 
voor buurtbewoners. Niet door het 
plan voor te stellen als een briljant 
project, maar juist door het voor te 
stellen als een moreel dilemma. 

Zoiets als: ’beste bewoners,  
we hebben een opgave voor senioren 
die we hier goed kunnen realiseren.  
Dat vraagt iets van jullie veerkracht 
en de woon omgeving gaat veranderen.  
We gaan ons echter hard maken voor 
kwaliteit en beperking van overlast.’ 
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Op 25 september 2012 heeft de gemeenteraad  
van Leidschen dam-Voorburg het bestemmingsplan Nieuw-
Mariënpark vastgesteld. Echter, niet tot ieders tevredenheid. 
Het project loopt al een jaar of acht. 

Bewoners in de directe omgeving maken zich zorgen.

Nieuw Mariënpark
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www.drukkerijexcelsior.nl

Excelsior
Drukkeri j

Theems 6 (Forepark)
2491 BP  Den Haag

Postbus 14
2260 AA  Leidschendam 

•

•

•

•

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

info@drukkerijexcelsior.nl
www.drukkerijexcelsior.nl

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

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

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

•  Geprinte of gedrukte verenigings- en of wijkbladen

Zoekt u een drukker bij u in de buurt? Bel ons of neem eens een 
kijkje op onze website.

De winter is in aantocht.
Tijd voor de Wintereditie van de 

WijkWijzer, dus.

Wanneer ik dit stukje typ,  
is Sinterklaas (onder het toe-
ziend oog van mijn dochters) 
net in Leidschen dam-Voorburg 
gearriveerd. Als onze Wijkkrant 
u onder ogen komt, zal de 

goede man alweer lang naar Spanje 
zijn afgereisd.  
U begrijpt: het hele proces om er 
voor te zorgen dat de Wijk Wijzer  
bij u op de mat glijdt, kost tijd.

Onze vormgever Philippe Hubèr 
heeft te kennen gegeven, vanwege 
overige werkzaamheden, zijn taak 
over te willen dragen. Een kans voor 
(aspirant) vormgevers uit de Wijk! 
Grijp die kans en meldt u aan!

Zoals u wellicht weet, staat er 
achter mijn functie a.i.: ad interim. 
Voor diegenen, die geen Latijn  
op school gevolgd hebben:  
ik ben dus slechts een tussenpaus. 

Wijkgenoten met een ambitie  
tot hoofdredacteur worden eveneens 
van harte uitgenodigd te reageren. 

Zowel Philippe en ik wachten  
met vertrekken, tot er opvolging 
gevonden is. Weet u dat ook weer.

Tot op heden zijn er nog geen 
reacties gekomen op de uitvraag van 
oude WijkWijzers. Of u heeft ze niet, 
of u vond nog geen tijd om ze op  
te zoeken. Hoe dan ook: ze zijn nog 
steeds welkom! Wel reageerde u 
enthousiast op de nieuwe rubriek: 
'Zomaar een huis'. In de volgende 
editie zult u de rubriek weer aantref-
fen. De bewoners van het beoogde 
huis waren op vakantie! 

Pogingen om de nieuwe wijkagente 
te spreken te krijgen - voor nadere 
kennismaking en wellicht adviezen - 
leverde vooralsnog geen resultaat op. 

Wat in het vat zit, verzuurt niet.

Heeft u iets te melden of wilt u 
iets met de Wijk delen?  
Laat het weten! Uw inbreng wordt 
op prijs gesteld. Maak gebruik van 
dit Wijkmedium, om met uw andere 
Wijkgenoten te communiceren. 

Popkoor Flash back! heeft  
een reactie mogen ontvangen  
op haar uitvraag in de Herfsteditie. 

Onlangs deden zij mee aan  
de KorenCup, alwaar u elders  
in het blad meer over leest.

Wat ik maar zeggen wil:  
de WijkWijzer wordt gelezen.  
De oproepen zijn blijkbaar niet  
voor dovemansoren.  
Getuige ook de goede uitkomsten  
van de eerdere gehouden enquête,  
die u in deze editie kunt lezen.

Rest mij u een heerlijke winter  
toe te wensen. Kruip lekker op  
de bank voor de kachel of haard  
met dit winternummer of trek er  
op uit met uw hond om de tips  
van Pim van der Lek op te volgen. 

Hartelijke groet,

 Sanja Duijvestijn 
 E <sanja@deduifjes.nl>

Van de Redactie

❅❅
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Het bestuur van de wijkvereniging 
heeft de afgelopen maanden weer niet 
stilgezeten. Er is aandacht besteed 
aan het onderhoud en de veiligheid 
van ons wijkgebouw De Boot.  
Verder vroegen de uitkomsten van 
de enquête en het bestemmingsplan 
de nodige aandacht. 

Bestemmingsplan 
In de vorige WijkWijzer uitte  

het bestuur nog haar teleurstelling 
over het uitblijven van een door  
de gemeente beloofde inloopavond 
met als onderwerp het bestemmings-
plan ‘Nieuw Damsigt’. Welnu, de  
verantwoordelijke wethouder heeft 
alsnog toegezegd dat deze avond er 
komt. Sterker nog,  bij het ter perse 
gaan van dit nummer is hij alweer 
achter de rug. Wordt nogmaals  
vervolgd dus… Voor de actuele ont-
wikkelingen rond dit onderwerp 
kunt het beste kijken op de website: 

<www.damsigtwijk.nl>. 

Enquête
Het bestuur is aan de slag gegaan 

met de uitkomsten van de enquête. 
Er zaten zeer bruikbare reacties bij.

 Elders in dit nummer kunt u  
de details hierover lezen. 

In de komende nummers  
van de WijkWijzer gaat u hier zeker 
nog meer over horen.

Social Media
Verder wil ik graag uw aandacht 

vestigen op het feit dat er sinds kort 
een Damsigt-groep is op Facebook 
(www.facebook.com – even zoeken 
op Damsigt). 

Een ideale plek om elkaar beter  
te leren kennen en op de hoogte  
te blijven van de ditjes en datjes  
in de buurt.  
Er zijn al bijna 50 buurtgenoten lid!  
 
Al veel langer bestaat er een groep 
Damsigt op LinkedIn.  
Deze groep heeft zelfs al 122 leden; 
kijk op <www.linkedin.com> en 
zoek naar Damsigt.

Oproep: doe mee! 
Voor alle activiteiten in de wijk 

geldt: zonder de inzet van betrokken 
bewoners zijn we nergens. 

Dus heeft u een paar uurtjes over, 
al is het maar een paar keer per jaar, 
denk er eens over om u in te zetten 
voor onze wijk. 

Schroom vooral niet om contact 
met ons op te nemen.  
Alle helpende handen zijn welkom!

Tot slot wensen we u 

fijne feestdagen 
en behaaglijke wintermaanden! 

O ja, en noteert u alvast  
in uw nieuwe agenda: 

donderdag 3 januari 2013 
om 20:00 uur: 

Nieuwjaarsbijeenkomst  
in De Boot voor alle wijkbewoners! 

En: 
woensdag 17 april 2013, 
20:00 uur:  

Algemene Ledenvergadering,  
eveneens in De Boot. 

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

PS: 
mocht u onverhoopt de Wijk-

Wijzer niet ontvangen hebben, geeft 
u dit dan a.u.b. door aan het bestuur. 

U kunt altijd in Wijkgebouw 
De Boot een exemplaar meenemen 
uit het folderrek meteen naast  
de voordeur, en bovendien staat  
de WijkWijzer (ook oude nummers) 
integraal op de website: 

<www.damsigtwijk.nl>.

Berichten van het Bestuur

Word nu lid van de Wijkvereniging!

naam     m|v

straat

pc+plaats

telefoon   e-mail

Ondergetekende verklaart de jaarlijks verschuldigde Verenigingsbijdrage  
[van  15,00 | jaar] over te maken op ING-Bank Rekening nr 1856876  
of Bank Rekening nr 887511309, ten name van Wijkvereniging Damsigt

plaats     datum 

handtekening > aub. uitknippen en opsturen naar:  
De Ledenadministratie,  
Opwijckstraat 5 · 2272 BC  Voorburg

✃

❄❄❄❄

Gezocht: 
Grafisch Vormgever 
tbv. de WijkWijzer Blad-opmaak 

 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@phd-is.demon.nl>

❄❄
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Er is een grote kans dat buurt-
bewoners zich dan meer verantwoor-
delijk voelen voor de bouwplannen. 
Experimenten wijzen uit dat burgers 
die zich verantwoordelijk gemaakt 
voelen, sneller maatregelen accepte-
ren die niet primair in hun eigen 
belang zijn.

Ontwikkelaars 
Uit alle communicatie-uitingen 

van de ontwikkelaar (de website, 
Twitterberichten, persberichten &z) 
spreekt een onwerkelijke blijheid. 
Met het enthousiasme van een Noord-
Koreaans nieuwsbulletin worden de 
woningen aangeprezen. De mensen 
lachen hun kunstgebit bloot, een 
enthousiaste buurtbewoner wordt 
opgevoerd en de zon schijnt altijd. 
Dat is ook niet zo gek, de woningen 
moeten namelijk worden verkocht en 
verhuurd. Dit is gewoon reclame. 
Maar communicatie met bewoners 
vraagt om iets anders. Dit type blij-
heid is juist iets, waar je tegenstan-

ders werkelijk razend mee maakt. 
Het werkt daarom bijna altijd ave-
rechts. Scheidt dus de communicatie 
voor potentiële kopers van die van 
betrokken uit de woonomgeving. 
Hoe dat moet? Dat weten andere 
mensen vast beter dan ik. 

Buurtbewoners  
Het allerbelangrijkste advies is: 

wees er op tijd bij. De meeste men-
sen komen pas in beweging als het 
te laat is. Met de beste bedoelingen 
organiseren marktpartijen, woning-
corporaties en gemeenten aan het 
begin van een proces inloop-, 
inspraak- of informatieavonden. 
Vaak komen daar weinig bewoners 
op af. Terwijl juist in deze fase de 
mogelijkheid tot inspraak of het uit-
oefenen van invloed van bewoners 
en belanghebbenden het grootst is. 
In de praktijk worden bewoners vaak 
pas actief in de fase dat een project-
plan in uitvoering gaat: het stadium 
waarin de mogelijkheden om invloed 
uit te oefenen minimaal zijn.  
Dit dilemma wordt de ‘Participatie-
paradox’ genoemd. 

Ga daarom dus wél naar die eerste 
inloopavond. En verder: pak door bij 
zwakke signalen. Verantwoordelijke 
politici zullen dan soms zeggen dat 
u prematuur reageert en dat de uit-
gewerkte plannen moeten worden 
afgewacht. Niets van aantrekken en 
actief blijven volgen. 

Ten slotte nog een hart onder de 
riem van de huidige bewoners van 
het Raadhuiskwartier. Dat een ont-
wikkelaar wil investeren in luxe 
appartementen in uw buurt is een 
positief signaal. Uw buurt is het 
waard en uw woning dus ook! 
Leefbaarheid is niet iets, dat alleen 
met 'laissez fair' is gegarandeerd. 
Soms zijn daar investeringen en ver-
anderingen voor nodig en die gaan 
soms van ‘au’. En wie weet, verwerft 
het complex zich straks een vanzelf-
sprekende positie in de buurt.  
De gewraakte toren kan in praktijk 
ook een blikvanger vormen. 

’Waar woont u? Oh, bij die toren. 
Leuke wijk hoor!’ .

 Paul de Goede 

 < vervolg van blz. 1

Nieuw Mariënpark ❄❄

Het uitlaten van Knofje levert 
nauwelijks problemen op. Wat wil je 
ook, als je naast het Sijtwendepark 
woont! Iedere avond rond de klok 
van19.00 uur stroomt het park vol 
met hondjes en hun baasjes. 

Mijn dochter Isabelle eist deze uit-
laatronde op. Snel eet ze haar bord 
leeg, terwijl ze het park in de gaten 
houdt. Deze keer moet ik mee, want 
Muis zal er zijn. Muis komt logeren 
bij een hondenbezitter en is een 
dubbelganger van Knofje. 

Het is echt gezellig in het park! Ik 
loop samen met Noor, Marian en 
Mirjam. Noor heeft zich sterk 
gemaakt om de honden los te mogen 
laten lopen in een gedeelte van het 
park. En dat is gelukt! In het stuk 
park voor de brug naar het voetbal-
veld en de speeltuin, hoeven de hon-
den niet aan de riem.

De honden kennen elkaar en  
rennen heel wat rondjes. Het is een 
vaste kern mensen, die ook nog eens 
extra de poep opruimen van andere 

honden. Helaas komt het nog te 
vaak voor dat baasjes de poep laten 
liggen. Jammer, want het zou een 
reden kunnen zijn voor de gemeente, 
om de regel terug te draaien. Daar 
wil deze groep echt niet aan denken. 

Steeds meer honden voegen zich 
bij het clubje. Isabelle kent ze alle-
maal. Muis lijkt inderdaad enorm 
veel op Knofje. Ik ben onder de 
indruk, ik luister en ik kijk.  
Dan realiseer ik me hoe zo’n klein 
hondje je zo makkelijk in contact 
brengt met andere mensen.

 Jolanda Zuydgeest 

❄❄

Een rondje met Knofje

❄❄

❄❄
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Op een maandagavond fiets ik 
naar een nieuwer gedeelte van onze 
wijk: de Johan David Zocherstraat  
in Voorburg. Hier woont Pim van 
der Lek. U weet wel, de redacteur 
van de rubriek ’Blokje om met Free’. 

Free (zeg Frie) begroet mij uit-
bundig met een luid blafconcert. 
Aandachtig word ik bekeken en 
besnuffeld. Ik doorsta blijkbaar  
de keuring en mag binnen treden  

in 'Huize Van der Lek' of beter 
'Huize Free'. Free lijkt het helemaal 
voor elkaar te hebben bij haar bazen. 
De plek op de bank naast Pim is 
namelijk al vergeven…

Wanneer ik mij op de andere bank 
schuin tegenover Pim installeer, krijg 
ik een goedkeurende blik van Free. 
’Zo, die zit ver genoeg van de baas’ 
lijkt Free te denken.  
Pim en Els, zoals zijn enthousiaste 
wederhelft heet, zijn grote liefhebbers 
van setters. Bij een tafeltje voor het 
raam prijken portretten van twee 
illustere voorgangers van Free.  
Een Ierse en een Engelse setter.  
Free is een Gordon setter.

Genoeg over Free (al speelt Free 
natuurlijk een belangrijke rol in  
het leven van de 'Van der Lekken'),  
ik ben er voor Pim. 

Pim heeft te kennen gegeven  
te stoppen met het schrijven van 
zijn vaste rubriek. Ondanks zijn 
gepensioneerde leeftijd komt hij 
namelijk tijd te kort. Pim sluit overi-
gens niet uit, dat er in de toekomst 

nog pennenvruchten volgen. 
Bijvoorbeeld wanneer hem iets van 
het hart moet of als er iets interes-
sants te delen valt. 

Veel van Pims vrije tijd wordt 
besteed aan muziek. Zo speelt hij 
trompet, piano en viool. Met viool 
spelen is Pim op 64-jarige leeftijd 
begonnen. In 2001 werd hij 's nachts 
wakker met het idee om de volgende 
dag een viool te gaan kopen.  

En zo geschiedde. Pim 
is groot fan van Bach. 
Het leek hem heerlijk 
om sonaten van Bach 
te kunnen spelen.  
Dat dit ongeveer de 
moeilijkste sonaten zijn 
die bestaan, deerde Pim 
niet. De viool werd 
gekocht en Pim heeft 
nog steeds les. 

Pim blijkt ook een 
fervent sporter: atletiek 

(tot 2001 liep Pim veel wedstrijden. 
Na zijn hartoperatie trimt hij alleen 
nog), berg- en sportklimmen (dat 
laatste nog wekelijks in Bergschen-
hoek), schaatsen en schaken.  
Door een oproep annex noodkreet 
van penningmeester Peter van der 
Breggen -met een prominente foto 
in klimmers outfit in de WijkWijzer- 
is Pim destijds over de streep getrok-
ken om voor onze Wijkkrant te gaan 
schrijven.

Naast muziek en sport worden  
de dagen gevuld met bibliotheek-
concerten en museumbezoeken, 
lezen, het tekenen van posters en 
goede doelen. Voor de plaatselijke 
Rotary houdt Pim zich bezig met 
jeugdwerk. Zo organiseert hij jeugd-
uitwisselingsprogramma's, seminars, 
een Survivaldag en het Vlieland-
kamp. Dit alles voor kinderen  
uit probleemgezinnen. 

Ik wil weten hoe lang Els en Pim 
in onze Wijk wonen. Pims ouderlijk 
huis stond in park Leeuwenbergh.  
In 1969 werd een huis in de Elsberg-

straat gekocht. Els en Pim hebben 
goede herinneringen aan die tijd. 
Een gezellig en sociaal goed functio-
nerend buurtje met -toen nog- een 
eigen buurtkruidenier in de 
Damsigtstraat. Ook Meesterbakker 
van Manen maakte toen al deel uit 
van de Wijk.  
In 1973 zijn ze verhuisd naar Pims 
ouderlijk huis, waar zij tot 1984 met 
veel plezier woonden. Na een eigen 
atelier te hebben gehad aan de Delft-
sekade te Leid schen dam betrok het 
echtpaar na Pims hartproblemen een 
appartement aan de Nieuwstraat,  
om in 2009 te eindigen op het hui-
dige woonadres.

Pim is al 50 jaar architect.  
Zoals de trouwe lezer al weet heeft 
Pim de 10 woningen op de plek 
waar ooit de Elsbergschool stond, 
Wijkgebouw De Boot en Tennispark 
Overdam ontworpen. Naast lande-
lijke projecten in Deventer, Leiden, 
Markelo, Osdorp en Terneuzen was 
Pim ook plaatselijk actief. Zo stond 
hij aan de wieg van schaatscentrum 
de Uithof. 

Een greep uit zijn ontwerpen:  
het Kerkelijk Centrum met 5 woningen 
te Leidschendam, uitbreiding van  
het Veurs College in Voorburg, Jeu 
de Boules Centrum Grand Cru 82 en 
recenter: projecten in het Forepark 
en Leidseveen. 

De oplettende lezer weet dat Pim 
een duidelijke mening heeft over de 
architectuur. Zo haalde hij eens de 
woede van een aantal lezers op de 
hals, vanwege zijn opvattingen over 
ons Leidschendamse Raadhuis van 
de architect Kropholler. 

Een week uit het leven van… 

 Pim van der Lek

’
❅❅



07

Stof deed het zeker opwaaien: 
Gemeentebelangen schreef aan  

het bestuur van de Wijkvereniging 
een pittige brief. 

Voor een dergelijk druk bezet en 
bevlogen man als Pim van der Lek 
geeft de weergave van één dag geen 
helder beeld van zijn bezigheden. 

Vandaar een kijkje in zijn week-
indeling:

Zondag: ochtendstap Free, trim-
club Wassenaar, middagstap Free 
met het clubje van het Sijtwende-
park, piano/viool.

Maandag: wandeling van ca. 3,5 
uur met Free, piano. Avond: viool 
soms klimmen bij Monte Cervino 
Bergschenhoek.

Dinsdag: Free, hardlopen met Free 
(rondje Meijendel), bibliotheek- of 
museumbezoek, schaatsen, piano of 
schaken, Free, viool strijkkwartet.

Woensdag: Free, hardlopen met 
Free van Wassenaar naar Katwijk, 
samenspel piano/viool, Free, orkest-
repetitie Delft of schaakclub.

Donderdag: Free, vioolles, 
Rotaryclub, klimmen bij Monte 
Cervino (bij mooi weer: de hele dag 
klimmen in de Ardennen), Free.

Vrijdag: ca. 1,5 uur trainen met 
Free en een vaste loopmaat, piano, 
Free, viool.

Zaterdag: lange strand- of duin-
wandeling met Free, tijd voor hob-
by's, Free.

U ziet:  
een prominente rol voor Free.  
Pim staat er mee op en gaat er mee 
naar bed. 

Wanneer ik Pim vraag hoe laat hij 
opstaat, vertrouwt hij mij toe dat Free 
hem 's ochtends om 07:00 uur wekt 
met een klap op zijn kop.  
Pim wil dan nog even blijven liggen. 
Free stemt in en gaat met een thea-
trale plof weer liggen tot 07:45 uur. 
Dan is er geen ontkomen meer aan 
voor Pim. Els krijgt dan een kopje 
koffie op bed. Pim en Free gaan aan 
de wandel. Daarna ontbijt Free met 
een broodje met melk en Pim met 
cruesli, yoghurt en koffie.  
Na het ontbijt checkt Pim de mail. 
Na de mail is er nog even tijd voor 
de krant, alvorens het dagprogramma 
van start gaat.

Waar Pim de tijd voor het schrij-
ven van zijn vaste rubriek vandaan 
haalde, is mijn een raadsel ..

Wat moet dat heerlijk zijn om als 
gepensioneerde nog zo actief te zijn!

Geïnspireerd door de vele verhalen, 
fiets ik in de koude avondlucht weer 
huiswaarts.

Pim hartelijk dank voor de tijd  
die je vond om in de WijkWijzer  
te schrijven.

Blijf genieten van het leven!

 Sanja Duijvestijn ’

❄❄

❄❄

❄❄

❄❄
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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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WijkWijzer
We vroegen u onder andere wat u 

vindt van de WijkWijzer. De ant-
woorden waren bijna allemaal zeer 
positief, waar we natuurlijk erg blij 
mee zijn! U vindt de WijkWijzer: 
(heel erg) leuk (4x), (heel) goed (7x), 
prima (3x), zinnig, informatief, 
gevarieerd, prettig leesbaar, uitste-
kend (2x), beter dan vroeger, posi-
tief. Bij al deze lof viel een enkele 
kritische kanttekening nauwelijks 
nog op (hoewel we ook die uiteraard 
meenemen). De belangrijkste beper-
king van de WijkWijzer is dat het 
een kwartaalblad is (en dat vanwege 
de kosten en hoeveelheid werk ook 
blijft). Daardoor is inspelen op de 
actualiteit erg lastig. We hopen dat 
op te vangen met onze andere com-
municatiemiddelen, zoals de website.

Website
Echter…. uw reacties op de web-

site (www.damsigtwijk.nl) waren 
aanmerkelijk minder positief. Zoals 
we al vermoedden wordt de site 
maar matig bezocht. Zelf denken we 
dat de website wel voldoende bekend 
is, maar kampt met een imago-
probleem. Veel mensen denken dat 
de informatie op de site verouderd 
is, maar hoewel dat in het verleden 
misschien zo was, wordt inmiddels 
alle info zo nauwkeurig mogelijk 
bijgewerkt. Toch nemen we uw sig-
naal zeer serieus en doen bij deze 
dan ook een belofte: er komt een 
nieuwe website! Niet morgen of 
overmorgen, maar we gaan ons 
beraden op een geheel nieuw ont-
werp en een verbeterde opzet.

Ideeën
Dan de diverse ideeën voor het 

‘aanbod’ in de wijk die door u zijn 
aangedragen. Een greep daaruit: iets 
voor jongeren, informatiemap voor 
nieuwe bewoners, leesgroep, wijk-
orkest, inloopochtend voor jonge 
moeders, (creatieve) middag-

activiteiten voor volwassenen, bridge 
in de middag, voetbaltoernooitje 
voor kinderen, informatieve avon-
den, buurtbewaking, basisschool.

Allemaal prima plannen,  
het ene wat meer uitvoerbaar dan 
het andere. Om met het laatste te 
beginnen: we bedoelden het aanbod 
zoals de wijkvereniging dat kan bie-
den. Basisscholen, daar gaan wij 
helaas niet over. De suggesties om 
activiteiten voor volwassenen in 
De Boot te organiseren verdienen 
zeker aandacht. Er is echter wel een 
praktisch probleem: De Boot wordt 
doordeweeks verhuurd aan de 
Peuterspeelzaal en de kinderopvang 
(skon). Dat is een goede zaak, want 
huurders brengen geld in het laadje. 
En dat is ook hard nodig, want de 
subsidie van de gemeente wordt, 
zoals u misschien weet, binnen drie 
jaar afgebouwd en stopgezet.  
Het betekent alleen wel dat zowel  
de soosruimte als de creatieve ruimte 
overdag niet altijd beschikbaar zijn 
voor andere activiteiten.

Maar waar een wil is, is meestal 
ook wel een weg. Vandaar dat het 
bestuur met de dames van Atelier 
De Boot gaat overleggen over work-
shops voor volwassenen, in de mid-
dag of avond. Wat betreft het brid-
gen: onlangs is in de WijkWijzer een 
aanbod gedaan voor het volgen van 
bridgecursussen, maar daar was geen 
belangstelling voor. Wel kunt u 
’s avonds bridgen op afwisselend  
de dinsdag- en donderdagavond.  
Een koffieochtend voor jonge moe-
ders zou wellicht gehouden kunnen 
worden bij iemand thuis; het bestuur 
is altijd bereid om mee te denken  
en eventueel te faciliteren. Dat geldt 
ook voor ideeën als een leesgroep  
en een wijkorkest. Persoonlijk zou ik 
de lijst nog kunnen aanvullen met 
een tuinclubje: elkaars tuinen bekij-
ken, samen naar het tuincentrum  
en stekjes/zaadjes ruilen. 

Informatieve avonden in De Boot 
zijn zeker mogelijk. Het bestuur is 
van plan om, duidelijker dan nu, 
naar ‘buiten’ te communiceren dat 
een ieder die denkt de inwoners van 
Damsigt iets bij te kunnen brengen 
of aangenaam te kunnen bezighou-
den - al dan niet commercieel -  
De Boot een avond kan gebruiken. 
De organisatie is dan voor de huur-
der. Incidenteel zal de wijkvereniging 
zelf een avond organiseren, zoals 
bijvoorbeeld onlangs met de cursus 
AED voor huurders van De Boot.  
En natuurlijk kunt u op donderdag 
om de andere week naar De Kajuit, 
maar dat wist u al.

Wat betreft een voetbaltoernooitje 
voor kinderen: er is van de zomer 
geprobeerd om een wijkteam samen 
te stellen voor een toernooi van 
buurten onderling, maar daar was 
niet voldoende belangstelling voor. 
Maar misschien kan dit voorstel 
aanhaken bij de jaarlijkse Buiten-
speeldag of Koninginnedag?  
Beide jaarlijks terugkerende evene-
menten worden georganiseerd door 
twee vaste clubjes ‘actievelingen’, 
die overigens best nog wel wat inzet 
en menskracht kunnen gebruiken.

Een erg leuk idee vonden wij de 
informatiemap voor nieuwe inwoners. 
Dit plan gaan we dan ook nader uit-
werken, in samenspraak met de aan-
draagster van het idee. 

Dan het idee voor buurtbewaking. 
Ook daar gaat het bestuur mee aan 
de slag en zal haar licht opsteken  
bij de wijkagent en de gemeente 
over de mogelijkheden van Buurt-
preventie in onze wijk.

Tot slot de suggestie om ‘iets voor 
jongeren’ te organiseren. Het bestuur 
is het eens met dit idee, maar is zich 
ook bewust van de mitsen en maren 
die dit mogelijk met zich mee zal 
brengen. In het verleden is er al eens 
zoiets geweest, maar dit is destijds 
gestopt wegens klachten over 
geluidsoverlast. Ook vinden wij 
De Boot qua uitstraling, inrichting 
en faciliteiten niet erg geschikt om 
als jeugdhonk te dienen. Maar: via 
een omweg - namelijk via de ouders 
- kunnen we als wijkvereniging deze 
groep in de toekomst misschien toch 
bereiken. Er is namelijk ook geuit 
dat er behoefte bestaat aan een acti-
viteit voor Damsigters …

Uitkomsten enquête
Zoals u waarschijnlijk weet heeft Wijkvereniging Damsigt  

afgelopen zomer een enquête gehouden onder de wijkbewoners. 
Daar zijn 24 reacties op gekomen; een respons waar we best 
tevreden over zijn.  
De hoogste tijd om u op de hoogte te brengen van de resultaten.

> vervolg op blz. 10 > B  10

❄❄
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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:

… in de leeftijdscategorie van - laten 
we zeggen - 25-45 jaar. Deze groep 
is goed in de wijk vertegenwoordigd, 
maar voelt zich te jong voor De Kajuit 
(wat overigens helemaal niet nodig 
is: alle Kajuitleden zijn jong van 
geest!) en vindt dat De Kajuit-
avonden te laat beginnen en eindi-
gen. Voor dat laatste is zeker wat te 
zeggen als je de volgende ochtend 
weer vroeg op moet. Te denken valt 
aan een avond, beginnend met kof-
fie/thee rond 20:00 uur, of misschien 
wel een zondagochtend? Alles is 
mogelijk; de wijkvereniging stelt in 
elk geval voor zo’n initiatief De Boot 
beschikbaar en wil te allen tijde 
meedenken en meehelpen met het op 
poten zetten hiervan.

Handen en voeten
Voor alle hierboven genoemde 

initiatieven en ideeën geldt: wij kun-
nen het niet alleen! Het bestuur 
bestaat uit vijf personen en samen 

hebben we dus slechts tien handen 
(en voeten). We doen dan ook een 
beroep op u! Heeft u in dit stukje 
iets gelezen waarvan u denkt ‘hé, 
wat een leuk idee, daar wil ik best 
mee helpen’? Reageer dan vooral! 
Het wijkbestuur initieert, denkt mee, 
helpt mee, faciliteert en ondersteunt, 
maar heeft wel uw hulp nodig! 

Dus bel, mail, schrijf ons, spreek 
ons aan of reageer via Facebook  
of LinkedIn (zie Bestuursberichten).  
De diverse contactgegevens staan  
op de achterpagina.

Conclusie
De enquête heeft een schat aan 

waardevolle informatie en bruikbare 
ideeën opgeleverd, waarvoor het 
bestuur u zeer dankbaar is.  
We hebben alle uitkomsten zeer seri-
eus bestudeerd en enkele suggesties 
gaan we verder uitwerken, eventueel 
samen met de ‘aandragers’. 

U gaat zeker nog meer van onze 
plannen horen!

Marlise Hof 

 < vervolg van blz. 9

Uitkomsten enquete 

❅❅ ❅❅

❅❅

 Ook in 2013 verzamelt St. Maarten-Hildegard 
graag uw oud papier in.
 U kunt uw oud papier in onze container kwijt.
De container staat op elke tweede zaterdag van de 
maand ter hoogte van nr. 38 in de Dr Beguin laan 
opgesteld (in augustus niet). 
 De container is open van 09:00 tot 16:00 uur 
en van 10:00 tot 12:00 uur is er hulp aanwezig.

 Papierinzameldagen 2013:

 Alvast bedankt!
Scouting St. Maarten-Hildegard Groep
Veurselaan 15 · 2272 AP  Voorburg

T 070-3863212
W <www.smhg.nl>

Papier: E <papier@smhg.nl>

Oud papier

12 - 01
09 - 02
09 - 03
13 - 04

11 - 05
08 - 06
13 - 07
Augustus

14 - 09
12 - 10
09 - 11
14 - 12

❅❅
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Samen met Mirjam de Jager, Mireille Romijn  
en een leidster van de NSO maken de kinderen  
een boeiende reis langs verre landen, maken ze kennis 
met grote kunstenaars en ontdekken ze wat je rondom 
een thema kunt maken met verschillende (rest)materialen.

Je kunt je kind per keer aanmelden: graag telefonisch  
of per sms naar: 06- 3 079 7 069, of per mail  
naar <m.romijn@vranckenpeeters.eu>.

De kosten zijn  
 3,00 per keer.

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- 252 20 444

 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).

Kom ook naar het KinderAtelier
Op woensdagmiddag gaan wij om 13:30 uur vaak naar het Kinder-

Atelier in De Boot, je weet wel: dat gebouw bij de Elsbergspeeltuin waar 
je kunt stemmen. Voor maar  3,00 kun je in De Boot lekker knutselen 
en klussen met andere kinderen. 

Myriam en Mireille verzinnen iedere week een ander programma, dat 
je op de website van de Wijkvereniging (www.damsigtwijk.nl) kunt zien. 

Als je oud genoeg bent, mag je ook zelf iets verzinnen en hoef je niet 
in ieder geval mee te doen aan het programma. 

Zo houden wij erg van klussen en werken wij graag met hout, spijkers 
en verf. Dat vinden Myriam en Mireille allemaal prima.

Met Halloween hebben we hele gave spinnen, pompoenen en vleer-
muizen geknutseld. Ook hebben we wel eens een snoephuisje gemaakt. 
Vorige week  mocht je van wasknijpers iets moois maken. Friso heeft 
toen een pennenhouder gemaakt en Camiel een mooie krokodil. 

Je mag trouwens ook vriendjes of vriendinnetjes meenemen. 
Bovendien zijn er vaak kinderen die om 15:15 uur naar hockey toegaan, 
dat is geen probleem! 

Wij zijn dus heel blij met het KinderAtelier en raden alle kinderen 
van 4 tot 12 jaar oud aan ook eens te gaan kijken!

 Groetjes,  
 Camiel (9) en Friso (7) van Hooft

❅❅

❅❅

❅❅

Op woensdag 31 oktober jl.  
was er geen ontkomen meer aan.  
Ook in onze wijk deden heel veel 
bewoners enthousiast mee. 

Aan het eind van de middag 
-tegen schemertijd- verschenen  
de meest enge beesten, spoken en 
spinnenwebben aan de voorgevels 
van veel huizen in de wijk. 

Rond 18:30 uur werd het steeds 
drukker in de straat. Ondanks de 
angstaanjagende sfeer in de buurt 
liepen veel kleine griezels buiten. 

Overal waar een pompoen voor  
de deur stond of waar een kaarsje 
brandde, mocht er aangebeld worden. 

Met dreigende stem zongen zij: 
’Halloween, Halloween, mogen wij 
de snoeppot zien’. 

Natuurlijk werkte dit goed en 
konden de kinderen met veel snoep 
naar huis.

Het was erg leuk om te zien  
hoeveel werk sommige mensen  
van het feest gemaakt hadden.  
Het was een donkere, spannende 
avond met veel lekkers.

Jolanda Zuydgeest 

❅❅

❅❅

 De Amerikaanse traditie,  
die altijd plaatsvindt op de avond 

voor Allerheiligen,  
is bijna niet meer weg te denken 

en wordt uitgebreid gevierd  
in steeds meer wijken.

❅❅

❅❅

❅❅

❅❅

Halloween
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www.personaltouchtravel.nl 

Reis boeken? 
Kies voor een Personal Touch Travel Reisadviseur

De nieuwe manier om reizen te boeken!

■  Boeken wanneer u dat uitkomt, via de telefoon, mail, of bij u thuis of op kantoor
■  Gedegen reisadviezen van een ervaren reisadviseur
■  De zekerheid van bescherming door de ANVR en SGR voorwaarden
■  U wordt geholpen door een reisadviseur die van haar vak haar onderneming heeft gemaakt

De Personal Touch Travel Reisadviseur komt, wanneer u dat wilt, op afspraak bij u thuis. 
Het contact kan ook per telefoon en/of e-mail plaatsvinden, indien u daar de voorkeur aan geeft. 
Via de professionele systemen van de reisadviseur kunnen verblijf en vervoer ter plekke worden 
geregeld. U kunt uw tijd wel beter besteden dan uren op het internet te zoeken.

Boeken via Personal Touch Travel: Snel – deskundig – makkelijk

www.personaltouchtravel.nl/liesbeth-geelen

Meer weten? 
Bel uw Personal Touch Travel reisadviseur...
Liesbeth Geelen
Tel.: 06-24750809
E-mail: liesbeth.geelen@personaltouchtravel.nl

Op 8 november jl. heeft popkoor Flash back! deelgenomen aan de KorenCup 
tijdens het Theaterfestival. Met een zestal koren is de strijd aan gegaan. 

De presentator was Gregor Bak en de jury bestond oa. uit Wilma Driessen.  
 
Zanggroep Prestige heeft de 1e prijs gewonnen. 

Het was een inspirerende avond.

 Petra Terhorst
  

 Flash back!

Zomer- èn 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: <j.lengkeek@ziggo.nl>

Het winterseizoen loopt van 15 oktober 2012 t|m 22 maart 2013
[ speeltijden > van 09:00 uur tot 16:30 uur | sluitingstijd > om 17:00 uur ]
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’Oud en Nieuw’ 
De stille kracht die schuilt in onze 

woonomgeving is wellicht gelegen 
in de evenwichtige verhouding tussen 
oud en nieuw, het verleden en het 
heden. Zo rond de jaarwisseling een 
mooie gedachte toch?

Mede door de gemengde bebou-
wing is de wijk aantrekkelijk voor 
nieuwe bewoners, die een oude of 
een nieuwe woning betrekken.  
Ook de nieuwe mogelijkheden van 
bijvoorbeeld het openbaar vervoer, 
de uitvalspositie voor vervoer per 
auto en het Sytwendepark zijn als 
pluspunten aan te merken en wor-
den ook door de al langer aanwezige 
bewoners positief ervaren.

Sociëteit De Kajuit bestaat al 
enkele decennia in deze prettige 
omgeving en is daarin een waarde-
volle ontmoetingsplaats. De Kajuit 
prijst zich gelukkig met een grote 
groep trouwe bezoekers.  
Onlangs opperde een aantal nieuwe 
bezoekers het idee, om tijdens een 
sociëteitsavond aandacht te besteden 
aan de geschiedenis van de wijk. 

Dit idee wordt opgepakt en zal 
binnenkort uitmonden in een avond 
onder de noemer: ’Oud en Nieuw’.  
Zo kunnen bijvoorbeeld, de in het 
verre verleden aangelegde buiten-
plaatsen en de in het recentere ver-
leden aanwezige neringdoenden in 
onze woonomgeving worden belicht. 

Deze avond, gepland op 25 april, 
belooft voor alle bezoekers, zowel 
oude als nieuwe, interessant te worden. 

Nieuwjaarsbijeenkomst
Nu we het toch over ’Oud & Nieuw’ 

hebben: op donderdag 3 januari is er 
voor alle wijkbewoners een Nieuw-
jaarsbijeenkomst vanaf 20:00 uur  
in Wijkgebouw De Boot.  
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd 
door de Wijkvereniging Damsigt en 
Sociëteit De Kajuit en deze stelt u  
in de gelegenheid, beste wensen uit 
te wisselen en nader kennis te maken 
met andere bewoners en activiteiten 
in uw eigen wijk.

Graag tot ziens,

 Joyce Piepenbroek-v.d.Steur,  
voorzitter De Kajuit 

Sociëteit De Kajuit

Uit in 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
 3, 17 en 31 januari
 14 en 28 februari
 14 en 28 maart
 11 en 25 april
 &z.
Noteer deze data alvast in uw agenda!

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

❅❅
❅❅

Wij hebben 8 objecten getest. 
Hieronder onze bevindingen en 
daarna nog wat aanbevelingen voor 
alle hondenbezitters in ons mooie 
wijkje. 

1 ¬ Parkje De Ruyterstraat - N14
Dit ligt eigenlijk buiten onze wijk 

maar het is iedere dag het doel van 
onze ochtendstap, vandaar.  
Het is zoals het gehele Sijtwende-

tracée een prachtig ontworpen klein 
maar fijn parkje. Mooi ingericht o.a. 
met een kunstwerk van violet licht 
uitstralende palen. Al jaren geleden 
gemold en door de gemeente -jam-
mer genoeg- nooit hersteld! Er zijn 
houten plateautjes voor vissers en 
speelobjecten.  
Loslopen is voor rustige honden 
goed te doen. Voor meer avontuur-
lijke, zoals Free, bestaat helaas  

op 2 plekken een korte verbinding 
naar de N14; dus onveilig.

Prima voor de korte stap, jammer 
dat veel baasjes daar geen gebruik 
maken van de ruimschoots aan-
wezige poepzakken en jammer van 
de respectloosheid van vernielzuch-
tig tuig. 

2 ¬ Groenstrookje langs de Vliet  
in Park Leeuwensteijn
Een klein, maar door de rustige 

straat veilig grasveldje. Goed voor 
de snelle plas van de buurthondjes.

3 ¬ Veldje Dr v.d. Stamstraat
Minuscuul veldje. Voor ravotten 

veel te klein en ook tamelijk onveilig 
i.v.m. verkeer.

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

❅❅
Blokje om met Free 
'De Losloopveldjes en Kwispelroutes'

Free en ik zijn eens op onderzoek gegaan om de  
in de prachtige folder van onze dierbare gemeente aangegeven  
losloopgebieden en kwispelroutes in onze wijk te beoordelen  
op doelmatigheid, veiligheid, kwaliteit en sociale betekenis.

> vervolg op blz. 15 > B  15
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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

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

❅❅❅❅
❅❅ ❅❅❅❅

❅❅
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4 ¬ Veldje achter Raadhuis
Voor buurthonden bruikbaar 'dol-

veldje'. De Prinses Margrietlaan is 
rustig, dus veilig. Het zou goed zijn 
het wél en níet losloopgebiedje 
d.m.v. een separatie (blokken, speel-
objecten, materiaal e.d.) te onder-
scheiden. Het is nu onduidelijk en 
mijn Free is nog niet in staat het 
betreffende bordje te lezen.  
De veiligheid naar de Bachlaanzijde 
zou zo ook verbeterd kunnen worden.

5 ¬ Kwispelroute Bonifaciusstraat 
- Noordsingel
Dit moet een vergissing zijn van 

onze overigens zeer betrokken 
gemeenteontwerpers. De gehele route 
is onbruikbaar. Veel te gevaarlijk, 
zowel voor hond als fietser en/of 
automobilist. Langs de Noordsingel 
is trouwens in het geheel geen pad 
en het is welzeer onverantwoord  
om langs één van de drukste wegen 
in onze gemeente een kwispelroute 
te bedenken. Weg ermee, dus!

6 ¬ Veldje Burg. de Haanpark
Heel klein grasveldje.  

Zeer gevaarlijk i.v.m. fietspad en de 
N14 – Noordsingel. Alleen geschikt 
voor de snelle plas.

7 ¬ Veldje bij Essepad
Bij aanleg is de vijver erg klein 

geworden. Sinds de komst van het 
Sijtwendepark, is dit nu niet meer  
zo belangrijk.

8 ¬ Sijtwendepark
In ons 1e blokje om (winter 2010), 

toen honden nog aan de lijn moesten, 
schreven wij al dat het open deel 
van dit parkje uitstekend geschikt 
zou zijn als 'losloop ravotgebied'. 

Wat schetst onze vreugde: kort 
daarna hebben actieve buurt-
hondenbaasjes het voor elkaar 
gekregen hier -eerst als proef- een 
geweldig hondengebied van te 
maken. Sinds kort is het officieel 
mét bordje. Iedere dag is er honden-
club en dit draagt enorm bij aan de 
sociale contacten in de wijk. Door 
alle baasjes wordt de poep direct 
opgeruimd! Proficiat! 

Voor diegenen die iets verder kun-
nen lopen, is de strook langs de 
Zijdesingel ook een prima uitlaatge-
bied. De strook achter de Oude Bleijk 

-langs de A4- is ná de 
herinrichting klein 
geworden en niet meer 
zo aantrekkelijk.

Als pensionado  
heb ik nu alle tijd.  
Free en ik gaan er iedere 
dag enkele uren op uit. 

Tips voor degenen die ook meer 
tijd te besteden hebben en in het 
bezit zijn van een auto:

1 ¬ Westerpark Zoetermeer. 
Aan het eind van N14 rechts het 

tunneltje onder RandstadRail door. 
Parkeren bij de bowling. Groot park. 
In het grootste deel van het park 
mogen honden het gehele jaar los. 
In het westelijk deel: in broedtijd 
aangelijnd.  
De grote ronde is circa 7 km.

2 De Balij Zoetermeer. 
A12, afslag 6. Rechts, eind bocht 

links, eind links, voor het tunneltje 
rechts naar Kurkhout.  
Parkeren bij de stadsboerderij.  
Groot bos, voormalige Floriade.  
Het hele jaar los. Een hondengebied 
bij uitstek!

3 ¬ Elsenburgerbos Rijswijk. 
A4, afslag Plaspoelpolder 

(Polakweg), eind links, links parke-
ren. Mooi bos geliefd bij honden-
clubs, hele jaar los.

4 ¬ Park Clingendael Den Haag. 
Parkeren op de Ruijgroklaan.  

Hier ontmoet je de chic aan Haagse 
honden. Leuk park, hele jaar los.

5 ¬ Duin en strand vanaf 
Wassenaarse slag. 
Parkeren bij Duinoord of de slag 

zelf. Duingebied van 15 september 
tot 15 april los. Strand tussen slag 
bij paviljoen Wassenaar, paal 91-500 
tot slag Valleiweg, vóór Katwijk, 
paal 89 gehele jaar los.  
Berkhei en begrazingsgebied gehele 
jaar aangelijnd. 

Tot slot: 
6 ¬ Vlietland
Free en ik lopen regelmatig vanaf 

Pitch en Putt het gehele gebied rond. 
Een prachtig natuurgebied waar  
het eerste deel, tussen De Star en  
de Kniplaan, terecht de honden aan-
gelijnd moeten worden: het is een 
vogel- en begrazingsgebied. 

Ten noorden van de Kniplaan  
zou een gehele losloopronde  
van circa 10 km realiseerbaar zijn.  
Voor vogels zijn er immers vol-
doende beschutte plekken. 

Het huidige minuscule strookje  
als losloopgebied is een lachertje. 

Doe er wat aan Gemeente!!

Ir N.W. (Pim) van der Lek 

 < vervolg van blz. 13

Blokje om met Free 
'De Losloopveldjes en Kwispelroutes'

❄❄❄❄
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Column

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

Te oud om te leren?

Je bent nooit te oud om te leren.  
Als je iets heel graag wilt, dan lukt dat ook. 

Lange tijd was ik ervan overtuigd dat het werke-
lijk zo was. Diverse opleidingen heb ik -op latere 
leeftijd- met succes afgerond. Nu ben ik toch aan 
het twijfelen. Het heeft alles te maken met muzikaal 
talent. Of liever, het ontbreken ervan.

Jaren terug heb ik 10 gitaarlessen gevolgd bij 
INholland. Na de 10e les was ik nog geen toon op 
geschoten. Terwijl het bij mijn collega's warempel 
ergens op ging lijken, dacht ik alleen maar ’Wat doe 
ik hier?’ Daarna verdween mijn gitaar ergens in een 
hoek, om er niet meer uit te komen.  
Tot vorige week. 

De muziekdocent op school bood gitaarlessen aan 
voor leerkrachten. Een flinke aarzeling, want na 
mijn eerdere ervaring was ik er (een beetje) in 
berust dat het voor mij niet was weggelegd.  
Maar het knaagde ook, want als je iets graag wil 
dan kun je het toch ook?  
Mijn collega’s haalde mij over. 

De 1e les was ik stoer met de gitaar naar school 
gegaan. À la Maria uit de Sound of Music.  
Ik had er zin in! Het stemmen van mijn gitaar ging 
gepaard met opmerkingen als: ’Nou, jouw gitaar 
weet niet meer dat hij gitaar is.’ Dat verbaasde mij 
niets. 5 jaar lang stond het ding onaangeroerd. 
Eindelijk zat ik klaar, toen de docent de groep rond 
keek. ’We hebben één linkshandige, zie ik.’ Ik keek 
mee totdat ik begreep dat alle ogen op mij waren 
gericht. Ík ben niet linkshandig! 

De moed zakte in mijn schoenen en dat terwijl  
de eerste oefeningen nog moesten beginnen.  
Geduldig legde de docent het steeds weer uit.  
’Je doet het wel goed, maar precies andersom.’ 
Gelukkig waren ook de andere collega’s (nog) niet 
in topvorm en ging het nog wel eens mis.  
Toen begon de docent door onze akkoorden heen  
te zingen met een liedje over Fietsie Foetsie.  
Mijn collega zuchtte zacht: ’Bij mij is wel meer 
foetsie’ en ik wenste alleen maar dat ikzelf Foetsie 
was. Waar was ik nu wéér aan begonnen?!  
 
Misschien is deze Sara dan toch toch te oud  
om dit te leren, zucht…

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, Pim van der Lek, Jolanda Zuydgeest, 

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

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

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

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

Activiteiten in De Boot

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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