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Initiatief  
 Veilig Verkeer Nederland

Met twintig edities is de 
Buitenspeeldag een begrip geworden. 
Naast verkeersonveiligheid zijn ook 
bewegen en spelen in de loop der 
jaren een steeds belangrijkere rol 
gaan spelen. Daarom heeft Veilig 
Verkeer Nederland de handen ineen 
geslagen met de organisatoren van 
de Buitenspeeldag: de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten, Jantje 
Beton, Scouting Nederland, 
Nickelodeon en de Vereniging Sport 
en Gemeenten. 

Programma
Het verkeersthema voor 2010 

stond in het teken van de zebra en 
het veilig oversteken. Op symboli-
sche wijze startte de Buitenspeeldag 
in Damsigt daarom ook in de vorm 
van een gezamenlijke oversteek naar 
de Elsbergstraat, onder toezicht van 
2 agenten. Na het openingswoord 
van Harma Aris, gemeenteraadslid  
 

 
 
 
voor de VVD, werden een groot aan-
tal zwart-witte ballonnen opgelaten. 

Na het officiële startmoment kon-
den alle kinderen genieten van o.a. 
oud-Hollandse spellen, schatgraven 
in een super grote zandhoop, race-
spellen, springkussens, schminken, 
etc. Politieagenten hielpen mee om 
de kinderen te helpen met overste-
ken in een verkeersparcours. 

 
Met behulp van fietsenmaker Thijs 
Brand werden remmen, lichten en 
bellen van de kinderfietsen zorgvul-
dig onderzocht. Het programma 
werd aangevuld door de aanwezig-
heid van ballonnengoochelaar Rusto, 
een kinderdansworkshop en een 
poppenkastvoorstelling.  
En er werden grote aantallen zebra’s 
geknutseld in Atelier de Boot.

Mede dankzij het stralende weer 
en uit de vele enthousiaste reacties 
van de kinderen, ouders en buurtbe-
woners mag worden geconcludeerd 
dat de Buitenspeeldag 2010 wederom 
een succes was!

Organisatie
De Buitenspeeldag in Damsigt  

was zonder de inzet van de vele 
vrijwilligers en sponsoren niet 
mogelijk. De organisatie wil iedereen 
hiervoor ontzettend bedanken. 
Sponsoren die een bijdrage hebben 
geleverd zijn o.a. de Blauwe Zebra, 
3VO, Bakker van Maanen, Mebin, 
B4kids, Wijkvereniging Damsigt, 
Anqelique Schippers, Gemeente 
Voorburg-Leidschendam, Goochelaar 
Rusto, Bike Totaal Thijs Brand, 
Fonds 1818. 

Meer informatie en foto’s  
van de Buitenspeeldag zijn te vinden 
op <www.damsigtwijk.nl>.

Contactpersonen organisatie: 
Marijke Dekker 070- 386 30 88
Heleen Jager 06- 255 98 405
Yolanda Redeker 06- 222 56 154
Anne Smulders 06- 484 22 162
Arianne Vriens  070- 387 52 58

Een stralende Buitenspeeldag   in Damsigt!

BuurtBlad · BladWijzer

	 verder	in	deze	uitgave:

–  Van het Bestuur  > B  03

–  Koninginnedag 2010 > B  05

–  Uit in De Kajuit  > B  07

–  Brasserie NL > B  09

–  Atelier De Boot > B  11

–  Colofon & Column > B  14

Wijkvereniging · Damsigt
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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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Jaarvergadering 14 april
Op de jaarlijkse ledenvergadering 

was een,  voor onze wijk, ongekend 
hoog aantal leden aanwezig, name-
lijk 17! 

Helaas heeft zich geen nieuwe 
secretaris aangemeld. Het huidige 
bestuur blijft gelukkig wel in functie. 
De aanwezige vertegenwoordigers 
van de gebruikers van het 
Wijkgebouw ’de Boot’ vonden een 
gebruikersoverleg gewenst en het 
bestuur zal dit dan ook gaan organi-
seren. Wat er nog meer is besproken 
kunt u terugvinden in de notulen, 
welke zijn gepubliceerd op de web-
site www.damsigtwijk.nl.

Herhuisvesting gemeente
Het bestuur is uitgenodigd door 

de vastgoedbeheerder van het 
gebouw Damsigt om haar mening te 
geven over de herhuisvestingsplan-
nen van de gemeente. En met name 
over het plan ’gebouw Damsigt’. 

Het bestuur was onder de indruk 
van het uitzicht op de 10e etage van 
het gebouw en is blij dat de ontwik-
kelaar niet alleen naar goede 
bestemming van het gebouw kijkt 
maar ook naar de ontwikkeling 
rondom het gebouw zoals:  
- is er geen mooie koppeling met de 
Vliet te maken als de betoncentrale 
daar weg zou zijn?  
- is de opslag van gemeente werken 
daar nodig.

Atelier De Boot groot succes!
Op 14 april is Atelier de Boot van 

start gegaan met een wekelijks crea-
tief programma voor de jeugd van 4 
tot 12 jaar. De belangstelling is 
groot en tot nu toe waren alle mid-
dagen volgeboekt. Het enthousiasme 
van leidsters Mirjam de Jager en 
Mireille Romein is groot en die vonk 
is kennelijk op de deelnemers over-
geslagen, want tot nu toe waren alle 
middagen volgeboekt! Zie voor meer 
informatie het artikel op bladzijde 11.

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

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

Het wijkgebouw is uitermate 
geschikt voor feesten en partijen 
waarvoor de eigen woning aan de 
krappe kant is! De soosruimte met 
haar barfaciliteiten is bijvoorbeeld  
al voor € 70,00 een avond te huur. 

Niet-leden betalen € 85,00; 
dus u hebt de contributie er meteen 
in één maal uit. 

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

AED geplaatst
Binnenkort  wordt een Hart defi-

brilator (AED) geplaatst aan de bui-
tenkant van Wijkgebouw ’de Boot’. 
Vrijwilligers uit de wijk kunnen deze 
gebruiken indien een buurtbewoner 
een infarct krijgt.

Contributie
Onze dank voor uw bijdrage!
Wist u dat?

-   We al jaren geen accept giro’s 
meer versturen?

-   U dus nu al de Verenigings-
contributie voor 2010 van € 15,00 
op ING 18 56 876  
tnv. Wijkvereniging Damsigt  
kunt storten?  
Dan hoeven wij u in september 
geen herinnering meer te sturen!

-   Uw giften aan de Wijk vereniging 
Damsigt in principe fiscaal aftrek-
baar zijn?

We wensen iedereen een goede 
zomer en vergeet niet mee te doen 
aan de prijsvraag in deze Wijkwijzer.

Namens het bestuur,
Benno Grafhorst
Peter van der Breggen 

Berichten van het Bestuur

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

De voorzitter  
van de wijkverening Damsigt 
stelt zich de volgende vraag: 

40 Jaar geleden was er vrij veel 
ruimte voor de jeugd in Damsigt. 
Tussen Elsberg- en Duivesteinstraat 
stonden een schoolgebouw en een 
noodgebouw met 3 speelplaatsen  
die door de jeugd werden gebruikt, 
aan de Beguinlaan was een terrein 
gereserveerd voor wegaanleg waar 
de jeugd kon spelen, waar nu de 
Verzetsheldenbuurt is was een ver-
laten gebied waar de jeugd speelde 
en dit is geenszins een uitputtende 
opsomming.

Bij de nieuwbouw tussen Elsberg- 
en Duivesteinstraat werd toegezegd 
dat er nieuwe ruimte voor de jeugd 
zou komen in het toekomstige 
Sijtwende.

De ruimte is er, maar om 21:00 
uur wordt de toegang afgesloten.  
‘s Zomers zoekt de jeugd dan een 
andere plaats in de wijk en ver-
oorzaakt dan daar weer in meer of 
mindere mate overlast.  
Op de Beguinlaan klagen sommige 
bewoners.

Het is niet moeilijk begrip op te 
brengen voor problemen als geluids- 
en lichtoverlast. Het grote probleem 
is echter waar moet de jeugd blijven 
in deze dichtbevolkte omgeving. 

Hebt u suggesties?

 Benno Grafhorst 

Waar moet 
de jeugd blijven? 

Ofwel:  
waar willen we  
dat de jeugd hangt?



[  Jaargang 28 · Nummer 2 :  Zomer 2010  ]

04

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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De start
Het gebonk en geschuif van de kra-

men rond 7 uur ’s ochtends is traditie, 
evenals de strijd om de mooiste plekjes 
voor de vrijmarkt. Na nog wat 
gezonde stress over de laatste, in de 
straat, geparkeerde auto’s kon het feest 
beginnen! 

De spreekstalmeester kon meteen 
zijn viervoudig versterkte stem gebrui-
ken om de kinderen en hun ouders 
richting de start van de fietstocht te 
bewegen. Kosten noch crêpepapier 
waren gespaard om de fietsjes een 
koningsgezind uiterlijk te geven. 
Opgezweept door de Drumband 
Scouting Den Haag trok het oranjepe-
loton door de wijk met een muzikale 
‘grande finale’ aan de finish.

Vrijmarkt en spelletjes
Intussen meldden de bezoekers zich 

aangetrokken door het enorme koop-
jesaanbod en natuurlijk het lekkere 
eten en drinken en de biertap. Dit jaar 
zagen we de terugkeer van de wafel-
kraam en een aantal andere toppers, 
zoals de zweefmolen, hotdogs, suiker-
spinnen en een aantal leuke spelletjes 
voor de kinderen. Ook werd er volop 
geknutseld bij de Knutselkraam en 
kinderen werden bij de Schminkkraam 
omgetoverd tot Mega Mindy, tijger, 
prinses of wat ze maar wilden. 

Nieuw was de bier-limonadefiets. 
Hoe harder er getrapt werd hoe sneller 
het glas omhoog kwam en er dus 
gedronken kon worden. En op veler 
verzoek was de klimpaal weer terug. 
De klimmers moesten even op gang 
komen, maar het is weer gelukt om  
de worsten en snoepzakken boven 

 in de paal  
te bemachtigen. 

Muziek & dans
In het midden 

van de straat 
speelde de big 
band er vrolijk op 
los, terwijl het rad 
van fortuin weer 
een regen van 
fraaie prijzen  
liet neerdalen.  
’s Middags werd 
iedereen getrak-

teerd op een spetterend dansoptreden 
van het Dans Creatie Demo team uit 
Wateringen. Daarna was het weer tijd 
voor de kindervoorstelling in de Boot. 
De kinderen hadden de grootste lol  
om de Chinese pop die hen begroette 
met ‘Hallo, kindelen’.

Vrijwilligers
Om te zorgen dat Koninginnedag in 

Damsigt blijft zoals het is, moet ons 
één ding van het hart: het succes van 
de dag staat of valt met de inzet van 
vrijwilligers. Hoewel het dit jaar alle-
maal weer is gelukt, vergt het altijd 
een enorme inspanning om mensen te 
vinden die de kramen willen beman-
nen en de spelletjes willen begeleiden. 

Voor de mensen die ons dit jaar 
hebben geholpen: ontzettend bedankt!

 
Voor de mensen die ook een keer zelf 
willen bijdragen aan het plezier dat 
deze dag voor ons allemaal oplevert: 
meld je aan als vrijwilliger voor 2011! 

Ook het Oranjecomité kan nieuw 
organisatietalent gebruiken. Voor 
Danielle en Esther was 2010 het laatste 
jaar. Zij nemen afscheid. Bedankt voor 
jullie inzet de afgelopen jaren!!!

Hartelijke groet,
Het Oranjecomité 2010

Danielle Scheenstra
Esther Visser
Theo Senden
Eelco Brouwer
Annemarie van Vliet 
Suzan Derks

Koninginnedag 2010: 
 Regen of niet, wij vieren feest!

We kijken terug op een zeer geslaagde Koninginnedagviering in de wijk 
Damsigt. Het weer viel helaas een beetje tegen dit jaar door de buien en 
de zon die pas ’s middags doorbrak toen het bijna afgelopen was. 

Maar dit weerhield de mensen er niet van om gezellig Koninginnedag 
te vieren en lekker lang te blijven.
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TOTAL kies je niet toevallig

Total De Tram
De Oude Trambaan 141
2265 DA LEIDSCHENDAM
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De Kajuit is er voor iedereen.

Dus u bent van harte welkom  
in De Kajuit: eens in de twee weken  

op donderdagavonden vanaf 21:00 uur 
in wijkgebouw De Boot.

 Marieke van Gijtenbeek 

Gezelligheidsvereniging  De Kajuit

Lustrumfeest
Het lustrumfeest op 10 april j.l. 

begon in het versierde en rijk van 
bloemen voorziene Bootgebouw met 
koffie en Kajuitgebak. De bloemen 
waren aangeboden door bloemenzaak 
Furore, onze vaste leverancier. Eén 
wand was volgehangen met foto’s 
door alle jaren heen, voor velen een 
herkenning met bijbehorende verhalen 
en anekdotes, voor de leden van de 
laatste jaren een puzzel wie wie was 
en nu is.

De voorzitter deed de officiële  
opening met een toespraak. Zij memo-
reerde de namen van de allereerste,  
en nu nog aanwezige leden en dit 
werd gevolgd door het zingen van het 
Kajuit lied met een extra couplet ter ere 
van het lustrum.  
Vervolgens werd er door alle 56 aan-
wezigen een toast uitgebracht op het 
goede voortbestaan van de vereniging.

Hierna volgde er een bijzonder  
smakelijk buffet met koude en warme 
gerechten, zowel voor oog als voor 
mond een mooie ervaring.

Inmiddels was er muziekapparatuur 
binnengebracht, want het tweede deel 
van de avond zou gevuld worden met 
de zangstem van en keyboardklanken 
gespeeld door de Voorburgse Joyce 
Sunley. Het aanstekelijke en veelzij-
dige repertoire van deze artieste 
noodde tot vele vormen van bewegen 
van de dansende Kajuitleden.

Koninginnesoos
De 2e speciale avond was de 

Koninginnesoos, de donderdag voor 
Koninginnedag. Twee leden van het 
bestuur hadden een muziekquiz 
gemaakt, de 13 traditionele of cabaret-
liedjes hadden alle een verbinding met 
Nederland en/of het Koningshuis en 
moesten via cryptische omschrijvin-
gen, uitbeelden of muziekfragmenten 
geraden worden.

Voor de 3 winnaars was er een 
oranje cadeau. Natuurlijk was er ook 
oranjebitter en de kelen waren dan 
ook goed gesmeerd toen tot slot enkele 
liederen werden gezongen.

’De Kajuit op zwerftocht  
door het Franse land’

Deze titel had Maria Petra v.d. Ven, 
Kajuitlid, de door haar georganiseerde 
4-daagse reis door Frankrijk  
met 25 Kajuitleden en 11 introducés 
meegegeven.

Het was de vijfde keer dat dit 
gebeurde en ook deze reis was dank 
zij haar prettige en kundige leiding 
weer een enorm succes.

De twee hoofdthema’s waren dit-
maal ’tuinen’ en ’gebrandschilderde 
ramen’ en over beide onderwerpen 
hebben de deel nemers veel geleerd. 

De eerste nacht sliep men in Dieppe 
aan de Norman dische kust en de twee 
volgende nachten waren de ’zwervers’ 
te gast op kasteel Méridon;  
de dagen waren gevuld met wande-
lingen en bezichtigingen, prachtige 
routes over de landelijke wegen  
(o.m. tussen koolzaadvelden), heerlijke 
maaltijden en een voortreffelijke stem-
ming. Vooral de laatste avond met een 
diner-dansant en een orkest dat Franse 
chansons ten gehore bracht, zullen de 
aanwezigen nog lang met een glim-
lach herdenken.

Wilt u er ook bij zijn?
Voor de mensen die nu denken:  

’ik heb wel een aantal leuke bijeen-
komsten gemist, jammer, is er nog een 
herkansing?!’

Jazeker, die zal er wel degelijk zijn! 
Voor nadere informatie daaromtrent:  
zie De Kajuitagenda.

Ik wens iedereen een goede, mooie, 
vrolijke zomerperiode toe!

Tot ziens in september.

Joyce Piepenbroek - van der Steur, 
voorzitter 

Uit in De Kajuit

Buurtvereniging De Kajuit

 Programma van De Kajuit  
 in de komende maanden:

 2010
 4  september:   Barbecue 2010
 16  september:  Kajuitavond
 30  september:  Kajuitavond

Noteer deze data alvast in uw agenda!

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

 Veel feesten met De Kajuit
De laatste maanden was er heel wat te feesten bij de vereniging  

De Kajuit. Het begon met het lustrum, het 7e alweer;  
in 1975 werd gestart met de soosavonden en nu in 2010 zijn we  
met 70 leden alweer 35 jaar bij elkaar. Tijd voor een feestjaar!
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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 zomerseizoen kunt u terecht op het gezellige park:
u kunt een vaste baan huren of een zwerfkaart aanschaffen.

Tennispark Vreugd & Rust is het gehele jaar geopend!

  Inlichtingen:  
  Tennispark Vreugd & Rust
   Oosteinde 5
   2271 EA  Voorburg

   T: 070- 386 35 27
   E: <jaap.lengkeek@wanadoo.nl>
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De verbouwing van het Dr. Neher-
laboratorium duurt intussen al weer 
enkele jaren. Voor buurtbewoners lijkt 
er geen eind aan te komen. 

De eerste appartementen lijken nu 
bewoond te worden, de beplanting 
steeds groener en de bouwactiviteiten 
verminderd. Één van de eerste ’bewo-
ners’ is dus een restaurant.

Op een zonnige vrijdagmiddag ben 
ik een kijkje gaan nemen.  
Ondanks de kleine verwijzingsbordjes 
rond het complex is dit restaurant 
toch nog een beetje verstopt en een 
fietsenstalling was nog niet te vinden.  
 
Als je eenmaal binnen bent, vergeet je 
echter de rommel buiten en kom je in 
een hele bijzondere omgeving: een hal 
die een heleboel historie uitstraalt. 

Een klein onderzoek in het gebouw 
wijst uit dat de appartementen er mooi 
en zonnig bijliggen, maar dat meer 
bewoning nog wel nodig is. 

De ontwikkelaars weten dit, in de 
folders ter plekke, allemaal nog mooier 
te vertellen.

In BrasserieNL werkt een Topchef 
die zijn ervaring heeft opgedaan in 
bekende restaurants. De verwachtingen 
waren dus hoog gespannen. 

De sfeer in het restaurant was ont-
spannen maar het waren zeker geen 
gewone buurtbewoners… 

Daar de culinaire ervaring van mij 
en mijn tafelgenoot niet van zeer hoog 
niveau is, wisten wij niet goed wat wij 
met de bakjes zout, peper en olijfolie 
moesten doen. De olijfolie was over-
duidelijk van een andere (betere!) 
kwaliteit dan die wij van huis kenden. 

Met het brood was erbij was het een 
goede binnenkomer. Op de menukaart 
zagen we genoeg keus voor een lunch-
gerecht. Mijn tafelgenoot koos de wrap 
en ik een maaltijdsalade. 

De eerste salade die ik ontving was 
niet mijn keus maar gelukkig werd dit 
snel goed gemaakt met een heerlijke, 
goed gevulde Salade Niçoise met kort 
gebakken verse tonijnfilet. De wrap 
was gevuld met groene asperges en 
rundvlees en smaakte heerlijk. Ook de 
salade was een goede keus; zulke grote 
kappertjes had ik nog nooit gezien. 
Mijn tafelgenoot was nog het meest 
onder indruk van de cappuccino die 
wij als afsluiting namen. Het schuim 
was warm en stevig en, zoals het 
hoort, zonder cacao! De smaak van de 
koffie was voortreffelijk. 

De Brasserie heeft een gevarieerde 
keuken met een dito prijsniveau, zoals 
te zien is op de menukaart op: 

W <www.brasserienl.nl>. 
Ik zou zeggen: een aanwinst voor 

de wijk en ik ga zeker nog eens terug 
voor een diner.

 Miriam Blom 

 Uit-eten in je eigen wijk!
Één van mijn dromen is: culinair journalist te zijn. 
Mijn liefhebberijen eten en schrijven zouden dan prima gecombineerd 

worden. Nu is in de wijk een nieuw restaurant gekomen dus heb ik mijn 
kans genomen. Samen met de penningmeester ben ik op zoek gegaan 
naar de BrasserieNL. Het nieuwe, hippe restaurant in het Nehercomplex.

Na de opleiding leerkracht basison-
derwijs, heeft zij in 2000 haar studie 
ortho pedagogiek/onderwijskunde  
aan de Rijksuniversiteit van Leiden 
afgerond, met als specialisatie ’leer-
problemen’.

Tijdens haar studie heeft zij  
aan kinderen dyslexiebehandelingen 
gegeven in het ambulatorium van de 
Rijksuniversiteit van Leiden.

Zij heeft als onderwijsadviseur/
orthopedagoog bij een onderwijs-
begeleidingsdienst gewerkt, waar zij 
veel ervaring heeft opgedaan op het 
gebied van diagnostisch onderzoek  

bij kinderen met leer- en gedrags-
problemen en de bijbehorende advies- 
en begeleidingstrajecten. Daarnaast 
heeft zij training en coaching gegeven 
aan teams binnen het reguliere basis-
onderwijs en kinderopvang.

Wanneer kan zij ondersteuning 
bieden?
Denk bijvoorbeeld aan kinderen die: 
-  zich anders ontwikkelen  

dan de meeste leeftijdsgenoten;
-  niet graag meer naar school gaan
-  moeite hebben met concentreren  

en vasthouden van de aandacht

-  niet zo gemakkelijk aansluiting  
vinden bij leeftijdsgenoten

-  moeite hebben met het uiten  
van hun gevoelens en/of vaker  
boos zijn of driftbuien hebben

-  klachten hebben, zoals: buikpijn, 
hoofdpijn, slecht eten of slapen

-  te maken krijgen/hebben met 
gescheiden ouders.

Bij Wayenberg Orthopedagogische 
Praktijk kunt u met uw vragen terecht. 

Deze biedt u naast onafhankelijk 
diagnostisch onderzoek naar leer- 
gedrags- en opvoedingsmoeilijkheden, 
ook deskundig advies en begeleiding. 

Vanaf januari 2010 worden er 
groepstrainingen aangeboden gericht 
op sociale vaardigheden. 

 
Op de website (www.wayenbergop.nl) 
kunt u hierover nog meer informatie 
vinden. 

Voor contactgegevens verwijs ik u 
graag naar de betreffende advertentie 
elders in de WijkWijzer (op blz. 10).

 Miriam Blom 

 Nieuw in de wijk: 
Wayenberg Orthopedagogische Praktijk

Wat kan zij voor jou of je kind betekenen?

Wayenberg Orthopedagogische Praktijk richt zich op ouders en scholen 
die te maken hebben met kinderen die op de één of andere wijze vragen 
oproepen omtrent het leren, gedrag en/of de opvoeding  
Eigenaar is Birgit Langerak-Wayenberg; zij is werkzaam als vrijgevestigde 
en beroepsgeregistreerde orthopedagoog aan het Oosteinde in Voorburg.
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BijzOnderwijs

Praktijk	voor	Remedial	Teaching,	
Advies	en	Begeleiding

Park Leeuwensteijn 75

2272 AB  Voorburg

T 06- 131 865 91

E <bijzonderwijs@casema.nl>

BijzOnderwijs
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De wijkvereniging heeft Statafels 
te leen. Onmisbaar bij een straat- of 
buurt-BBQ.  
Aan ieder lid van de wijkvereniging 
kan kosteloos een statafel worden 
geleend.

Daarnaast is ook regen bestendige 
LED-feestverlichting te leen om de 
feestvreugde te verhogen. 

 
Nadere afspraken kunnen gemaakt 
met Peter van der Breggen: 

E <peter@libreg.nl>

Leen een statafel 
bij de Wijkvereniging! 

Organiseert u een Straat- of BuurtBBQ?

Portret schildering
Op 12 mei was het tijd om zelf por-

tretten te beschilderen. Ieder kind had 
zo een eigen ’Warhol’.

Sinds een paar maanden knutselen 
de kinderen weer iedere woensdagmid-
dag van 13:30 tot 15:30 uur weer 
volop in Atelier de Boot.

Kinderen tussen de 4 en 12 jaar  
uit de wijk maken hier, samen met  
de kinderen van Na-Schoolse Opvang,  
de Blauwe Zebra, kennis met de grote 
kunstenaars en ontdekken wat ze met 
verschillende (rest)materialen kunnen 
maken. 

Expositie
Op woensdag 23 juni van 15:30 uur 

tot 17:00 uur lieten de kinderen  
tijdens een expositie zien wat ze  
de afgelopen periode hebben gemaakt.

Belangstellenden waren uitgenodigd 
om een kijkje te komen nemen.

Dit was tevens de allerlaatste les  
vóór de zomervakantie.

Na de zomer starten we weer  
op woensdag 18 augustus.

Wil je ook meedoen?
Zodra het nieuwe programma 

bekend is, zal deze te zien zijn op:  
W <www.damsigtwijk.nl>

Of deze is op te vragen bij 
Mirjam de Jager (06-25220444) of 
Mireille Romijn (06-30797069). 
Opgeven kan per keer, door een mail-
tje te sturen naar:  
E <deblauwezebra@skon.nl>. 
Graag voor dinsdag. 

De kosten zijn 3 euro per les. 
Maximaal 20 kinderen* en Vol = Vol.

*  In samenspraak met de leiding  
zal een poging worden ondernomen  
de capaciteit van Atelier de Boot  
van 20 naar 30 kinderen te brengen; 
de pottenbak-draaischijf is al te koop 
aangeboden om ruimte te maken!

 Mirjam de Jager en Mireille Romijn 

 Veel belangstelling voor Atelier de Boot

Ook in 2010 wordt papier verzameld  
voor Scouting St. Maarten-Hildegard.
De container staat op de 2e zaterdag  
van de maand in de Dr Beguinlaan. 

De container is open:  
van 09:00 tot 16:00 en  
van 10:00 tot 12:00 helpen we u 
bij het storten.

Papierinzameldagen 2010:
14 augustus
11 september

 Alvast bedankt!
Scouting St. Maarten-Hildegard Groep

Oud papier

	 Met	de	tong	tussen	de	tanden
werd	er	goed	voorbereid	lustig	op	los	geknutseld.
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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

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 >

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
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PrijsvraagI

Word nu lid van de Wijkvereniging!

naam     m|v

straat

pc+plaats

telefoon

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

plaats     datum 

handtekening

De WijkVereniging is op zoek 
naar een nieuwe naam!

Al deze wijken krijgen kosteloos 
de Wijkwijzer en worden daarmee 
steeds weer op de hoogte gehouden 
van leuke en belangrijke ontwikke-
lingen in al deze buurten.

 

Het Bestuur van de WijkVereniging 
vindt het daarom de hoogste tijd  
om een meer passende naam  
te vinden voor de Wijkvereniging 
Damsigt.

Denk daarbij aan de centrale plek 
die we vervullen binnen de 
gemeente, de bekende Nehertoren, 
een compilatie van alle buurtnamen 
en ga zo maar door.

Goede namen en ideeën kunt u 
voor 1 september mailen naar: 
Miriam Blom,  
E <ma.blom@versatel.nl> 
samen met uw naam en telefoon-
nummer.

Het leukste en beste idee  
krijgt een IrisCheque ter waarde 
van 40 euro!

 Miriam Blom 

Wijkvereniging Damsigt? is dat logisch?

Sinds 2003 is de WijkVerenging Damsigt  
uitgebreid met de Kleurenbuurt, 
Park Leeuwensteijn, Sijtwende 3+4+5, 
Raadhuiskwartier, Rode Pannenbuurt en  
de Verzetsheldenbuurt. 

	 Maak	kans	
op	een	IrisCheque	
	 twv.	E	40,00!



 Uiterste inleverdatum bijdragen voor de volgende WijkWijzer:
maandag 30 augustus 2010

Column

Wedervaren in een dag uit het leven van Fiona Stoop.

Safety first!

Zomaar een paar veiligheidsregels, opgesteld door mijn 
voormalige werkgever:  
• Motor aan, mobiel uit (in de auto);  
• Niet rennen op de trappen en de leuning vast houden;  
• Nooit alleen op een ladder staan om een lamp te ver-
vangen, er moet iemand de trap vasthouden.

En geloof me, zo kan ik er nog veel meer op noemen. 

Op bijeenkomsten buiten de deur werd ons nauwgezet 
verteld of er die dag brandoefeningen gepland waren en 
waar we moesten verzamelen als het alarm ging. 

Gebombardeerd met slipcursussen, vermoeidheidstrai-
ningen, brandoefeningen en noem maar op. Ons werd 
zelfs geleerd hoe vaak en hoe we onze collega’s op ‘on-
verantwoord’ gedrag moesten aanspreken.  
Er was een hele afdeling vol mensen die zich bezig houdt 
met veiligheid, gezondheid en milieu. En evenzoveel met 
risicobeheersing. Zwaar onder de indruk was ik er altijd 
van! Die hadden hun zaakjes op orde, dacht ik, veiligheid 
komt eerst.

Tot even geleden, toen ze voor mij hard van hun voet-
stuk vielen… Want dat nou juist deze werkgever niet 
weet wat ze moet doen als er een oliepijp in zee breekt 
dat valt me vies tegen! Olie uit de grond halen om 
daarna in een auto te kunnen stoppen is toch dé kern-
activiteit van dit bedrijf? Ze gaan me toch niet echt ver-
tellen dat wij al die tijd suffe veiligheidsmaatregelen 
hebben moeten toepassen op het kantoor, terwijl deze er 
niet zijn waar ze echt zouden moeten zijn?? Heeft nou 
werkelijk niemand daar zich ooit afgevraagd wat er zou 
moeten gebeuren als er een lek in een pijp onder water 
komt? Zijn daar nou geen vierdubbele veiligheidseisen en 
scenario’s voor opgesteld? En golfballetjes in de pijp gie-
ten als oplossing?! Wie heeft dat bedacht?  
Wie was dat die dat briljante idee vanachter zijn golfclub 
op de baan had? 

Als leek kijk ik er vast veel te simpel tegenaan.  
Maar toch, ik kan het niet laten.

Ik roep hierbij het kantoorpersoneel op om maar eens 
ongegeneerd een sprintje op de trap te trekken en de cur-
sus de cursus te laten.  
En te focussen op wat echt belangrijk is. Back to basics!

En dat wilde ik even kwijt.

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, redactrice
 T  070- 381 76 54
 E  <ma.blom@versatel.nl>
–  Ph.Th. Hubèr, vormgever [  ]
 T  070- 327 85 56  M  +31 [0] 61 070 2005
 E  <pharde@phd-is.demon.nl>

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

Wijkvereniging Bezigheden

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

 


