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Toch vond ik het een hele eer  
toen ik gevraagd werd voor deze 
talentenshow. Er zullen op televisie 
genoeg herhalingen zijn, bovendien 
heeft de wijkvereniging gezorgd  
voor grote televisieschermen. 

Jury
Ruim voor aanvang komt de jury 

bij elkaar. Theo stelt ons aan elkaar 
voor. Christa, werkzaam bij de kinder
opvang ’de Blauwe Zebra’ en Hans, 
bewoner van de Damsigtstraat met 
twee zonen die goed kunnen golfen. 
Wij maken wat afspraken en zijn klaar 
voor de show.

Damsigt’s talenten
De muziek van Kinderen voor 

Kinderen is populair. ’Hallo Wereld’ 
wordt gezongen door Hanna, Doortje 
en Annejet. Zij bijten het spits af. 

Reuze spannend, maar ze doen het 
goed. Lieseloth zingt als laatste deel
nemer ook dit lied. Helemaal alleen, 
niet verlegen en duidelijk. Het liedje 
van de Koningsspelen ’Bewegen is 
gezond’ (ook Kinderen voor Kinderen) 
wordt door Quinten, Roos en Mees 
gezongen. Ze proberen met hun 
enthousiasme het publiek er bij te 
betrekken. Heel wat meidengroepjes 
gebruiken het podium om hun dans
kunsten te vertonen. Maura en Lana 
staan klaar met een paraplu en dan
sen als vlinders over het podium. 
Heel lief en aandoenlijk. Kim en 
Annefleur dragen dezelfde outfit. Zij 
komen ruimte te kort op het podium. 
Isabelle, Ashley en Quinty hebben 
dansles op school en laten in een 
mix mooie, diverse dansen zien. 
Fabiënne, Kiki, Charlotte en Maggie 
hebben goed nagedacht over de aan
kleding en de uitvoering. Femke en 
Sara, met een kroontje op hun voor
hoofd getekend, dansen en playbac
ken vol energie! Het ziet er allemaal 
heel professioneel uit. Het optreden 
van Anne Sophie doet iedereen smel
ten. Ze zingt over een klein zigeuner 
meisje terwijl haar papa haar bege
leidt op de gitaar. Emme en Feline 
verhogen de feeststemming met hun 
lied ’Wij houden van Oranje.’ Lotte 
en Fien brengen het liedje ’Oranje 
boven leve de Koning én Maxima’ 
ten gehore. Britt zingt een moeilijk 

Engels liedje. Ze zou zo maar ’the 
Voice’ kunnen zijn, volgens de jury. 

De winnaar van de wisselbeker
Hoe lastig is het om één winnaar 

te kiezen uit zoveel diversiteit? Er is 
maar één wisselbeker en er zijn veel 
verschillende optredens. De keuze 
valt op Gijs. Zijn solo gitaar optreden 
was indrukwekkend. Gijs zal volgend 
jaar de wisselbeker moeten verdedi
gen. De jury adviseert hem om er bij 
te gaan zingen. 

Damsigt’s got talent, dat is zeker 
gebleken! Nu afwachten of ook ouders 
volgend jaar mee durven doen.  
Ik vond het een leuke ervaring. 

Bovendien was er nog genoeg tijd 
over om op de bank naar de televisie 
te kijken.

 Jolanda Zuydgeest 
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Wijkvereniging · Damsigt

De laatste Koninginnedag schijnt er al vroeg een oranje zonnetje. 
Het belooft een feestelijke dag te worden. Vlaggen wapperen en  
in de omgeving staan versierde fietsen klaar voor de optocht. 

In mijn kast zoek ik oranje kleding, want ik wil in stijl jureren.  
Even heb ik getwijfeld of ik deze taak op mij zou nemen, want  
heel eerlijk, ik had mij voorgenomen om deze dag helemaal voor  
de televisie door te brengen. Het sprookje van de nieuwe koning  
en koningin, daar wilde ik niks van missen… 

Damsigt's got Talent
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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.

Wanneer ik dit stukje type is de 
meteorologische zomer al begonnen.

Volgens velen hebben wij de lente 
overgeslagen.

De weerstromingen lijken  
in de war. In Scandinavië en Lap land 
is het nog nooit zo warm geweest. 
Eskimo’s in bikini en Nederlanders 
met ijsmutsen.

In de Pinkstervakantie besloten 
wij als gezin, daarom de Turkse lente
zon op te zoeken. De zon namen wij 
mee terug naar Nederland.

In de WijkWijzer leest u,  
wat er zich zoal in uw wijk afspeelt. 
Het wijkgevoel leeft.

Dat was duidelijk merkbaar op 
een druk bezochte Kajuitavond.  
Met een goed item c.q. onderwerp 
wordt blijkbaar de juiste snaar geraakt.  
De ALV van de wijkvereniging kon u 
als bewoner minder bekoren.  
De oranjefans verkozen het inter
view met Maxima en WA op de buis.

Ieder zijn meug!

Zo hopen wij ook  
dat er voor elk wat (lees) wils  
te vinden is in de WijkWijzer. 

Veel plezier met deze zomereditie. 
 

Geniet van de zomer!

Hartelijke groet, 

Sanja Duijvestijn 
 E <sanja@deduifjes.nl>

Van de Redactie

Damsigt's got talent: 

Dansact zusjes Duijvestijn



De allerlaatste Koninginnedag  
ligt alweer even achter ons, maar de 
herinneringen aan een ontzettend 
gezellige en sfeervolle dag in onze 
wijk blijven nog wel even in ons 
geheugen hangen. Ook de speciale 
avond (op 25 april) in De Kajuit,  
met als thema Toen & Nu, was meer 
dan geslaagd te noemen. De avond 
toonde aan dat De Boot werkelijk 
het kloppend hart van de buurt kan 
zijn; mooi om te zien hoe de mensen 
van alle kanten toestroomden.  
Het wijkbestuur hoopt dat het 
De Kajuit heel wat nieuwe, jonge 
(ongeveer 55min) leden zal opleveren.

De ledenvergadering op 17 april 
trok helaas heel wat minder bezoekers. 
Jammer, en toch ook wat minder 
motiverend voor het wijkbestuur. 
Met twee vertrekkende bestuursleden 
zijn we druk in de weer om goede 
opvolgers te vinden. We hebben er 
alle vertrouwen in dat dat gaat lukken.

Inmiddels is De Boot voorzien van 
een flat screen tv aan de muur van 
de soosruimte en is er een draadloze 
internetverbinding aangelegd.  

Verder is het bestuur bezig met 
het zoeken naar digitale oplossingen 
voor de voortzetting van de 
WijkWijzer (nu zowel hoofdredacteur 
als vormgever vertrekkende zijn)  
en zijn we ons aan het oriënteren  
op het laten bouwen en ontwerpen 
van een nieuwe website. Dat laatste 
wil overigens niet zeggen dat er nu 
niets te beleven is op de bestaande 
website: er staan bijvoorbeeld foto’s 
op van zowel Koninginnedag als de 
Toen & Nuhappening. Ik persoonlijk 
sta ervoor in dat er geen verouderde 
informatie meer op de site staat!

Lopende zaken zijn op dit moment 
verder nog het thema Buurtpreventie 
en het onderhouden van contacten 
met andere wijkverengingen en de 
gemeente. 

En ook komt er dit jaar weer  
een ’gebruikersoverleg’ voor de vaste 
huurders van De Boot.  
Genoeg te doen dus.

Tot slot herinner ik u nog graag 
even aan de Damsigtgroepen op 
Facebook (al 125 leden) en LinkedIn  
 

(145 leden). En, het kon natuurlijk 
niet uitblijven: u kunt Damsigt nu 
ook volgen via Twitter: 

www.twitter.com/Damsigtwijk.

Dus tot ziens, virtueel of IRL*!
Ik wens u namens het bestuur  

een mooie zomer toe!

 Marlise Hof ,  
secretaris 

 * In Real Life

WijkWijzer
Mocht u de WijkWijzer niet heb

ben ontvangen, geeft u dit dan a.u.b. 
door aan het bestuur. U kunt altijd 
in wijkgebouw De Boot een exem
plaar meenemen uit het folderrek 
direct naast de voordeur en boven
dien staat de WijkWijzer (ook oude 
nummers) integraal op de website: 

www.damsigtwijk.nl.

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

Berichten van het Bestuur

Word nu lid van de Wijkvereniging!

naam     m|v

straat

pc+plaats

telefoon   email

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

plaats     datum 

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

✃
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Een ontmoeting  
tijdens een rondje met Knofje
’s Ochtends aan de ontbijttafel 

kijken wij graag het park in. Dankzij 
Knofje (her)kennen we al heel wat 
hondenliefhebbers. 

Dagelijks zien wij al voor dag en 
dauw een vrouw in het park lopen. 
Wij kennen haar alleen van het 
groeten. Een vriendelijke, altijd 
goedgehumeurde vrouw. 

Haar gitzwarte glimmende hond  
is één brok energie en rent ver voor 
haar uit, de brug over, enthousiast 
naar het andere eind van het park. 
Ik wil graag een praatje maken met 
deze vrouw. 

Dat lijkt eenvoudig, want zij loopt 
lang genoeg in het park. 

Toch is zij altijd in gesprek, de 
meeste hondenbezitters wandelen 
met haar mee.

Deze keer wacht ik mijn kans af 
en uiteindelijk lukt het om een 
rondje met haar mee te lopen. 

Djerba, haar zwarte 
Australische Kelpie, 
houdt haar  weliswaar 
op afstand  goed in de 
gaten. 

Interview 
Madeleine Franken 

denkt even na als ik 
vraag of ik haar mag 
interviewen voor de 
wijkkrant. Zij ziet het 
als een eer en begint 
graag te vertellen over 
haar trouwe viervoeter. 
Ruim 2 jaar geleden 
stopte zij met werken in 
de thuiszorg en besloot 
zij dat de tijd rijp was 
voor een hond. Djerba 
(vernoemt naar een 
Tunesisch eiland) is een 
echte veedrijver.

Madeleine vertelt als 
voorbeeld dat tijdens 
een wandeling in Marlot, 
Djerba het verkeer in de 

gaten hield en ging blaffen tegen de 
auto’s toen de schapen wilden over
steken. 

Djerba de heldin 
Vorig jaar was Djerba een heldin 

en heeft zij zelfs in de krant gestaan. 
Madeleine ging op bezoek bij haar 
moeder in Prinsenhof. Bij de loods, 
achter het tehuis, bleef Djerba blaf
fen. Madeleine besloot er naar toe te 
lopen. Daar hoorde zij hulpgeroep. 

Uiteindelijk bleek een bewoner al 
een paar uur opgesloten te zitten. 

Nog niet uitgepraat 
Tijdens ons gesprek in het park 

stoppen wij af en toe om te kijken 
waar onze honden uithangen. 

Knofje sjokt achter mij, met haar 
tong uit haar bek, wij lopen aan
zienlijk meer rondjes dan tijdens een 
’gewone’ wandeling. Djerba is in 
geen velden of wegen te bekennen. 
Madeleine roept: ’Djerba, ik ga naar 
huis.’ 

Ze kijkt mij aan en zegt dat ze 
nooit achter haar hond aan gaat.  
Wij wachten even af en uit het ’niets’ 
komt Djerba aangerend. Ook zij lijkt 
wel toe aan een rust moment.  
Wij maken ons rondje af en verlaten 
het park. 

Knof stort thuis in haar mandje 
en ik duik achter de laptop. 
Madeleine heeft veel verteld en ik 
heb het idee dat ze nog lang niet 
uitgepraat is. Graag loop ik nog eens 
een rondje met haar mee. 

Aan Djerba zal het niet liggen,  
zij heeft energie genoeg.

 Jolanda Zuydgeest 

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

Een rondje met Knofje



Is het u ook opgevallen?
De laatste tijd is kinderboerderij 

Essesteijn veelvuldig in het plaatse
lijke nieuws.

Zo werd 26 mei de 25e verjaardag 
van kinderboerderij Essesteijn en de 
30e verjaardag van De Groene Basis 
gevierd. Een ware feestdag!  
Met muziek, theater, een proeverij, 
een markt en kijk en doe activitei
ten. Voor elk wat wils dus.

Rond half elf werd het startsein 
gegeven door niemand minder dan 
wethouder Peter van Ostaijen en 
Frieda Fruitema, voorzitter van 
De Groene Basis. Samen leidden zij 
het eerste schaap naar de kraal, 
alwaar het schaap geschoren werd. 

En u weet: zodra er één schaap 
over de dam is…

De opkomst was (volgens eigen 
zeggen) groots, groen en geweldig 
gezellig.

Een voorzichtig zonnetje zorgde 
voor een extra feestelijk tintje.

Op de biologische markt werden 
dieetadviezen gegeven. Binnen ver
telde een imker over de bloemetjes 
en de bijtjes. Ook de knutsel activi
teit speelde zich binnen af.

Het schaapscheren trok veel 
bekijks. Bij een spinnenwiel kon 
men zien en zelf uitproberen hoe 
wol verder bewerkt wordt. Bij mole
naar Bram vond de drukbezochte 
theateractiviteit plaats. 

Tijdens deze officiële jubileum
viering gaf burgervader Hans van 
der Sluijs acte de préséance. 

Twee vrijwilligers van 
Stichting De Groene Basis werden 
namelijk Koninklijk onderscheiden. 

Corry van Leeuwen en Ria 
Hoogstraat waren de gelukkigen. 

De organisatie blikt terug op een 
vrolijke, goed georganiseerde dag. 
Niet alleen werden er twee verjaar
dagen gevierd, maar vooral ook een 
frisse start voor de kinderboerderij. 

U als buurtbewoner kunt daar  
uw steentje aan bijdragen!

In de uitvraag voor vrijwilligers 
leest u er meer over [ zie blz. 15 ].

 Sanja Duijvestijn 

Bron: Marijn Bosmavan Vliet
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Even voorstellen
Ik ben Sabine van Herp  Vieveen, 

36 jaar, getrouwd met Daniël van 
Herp en moeder van Amber (5 jaar). 
Wij wonen sinds 5 jaar in de 
Kleurenbuurt. Sinds 2004 ben ik de 
trotse eigenaresse van ’Haarstyling 
Sabine Vieveen’, gevestigd aan de 
van de Wateringelaan in Voorburg. 
In mijn kapsalon werk ik samen met 
mijn rechterhand Fiona en leerling
kapster Mandy.

Donderdag 2 mei
’s Ochtends vroeg op, manlief 

naar zijn werk en ik met Amber naar 
de tandarts. Gelukkig lijkt Amber, 
wat een bezoek aan de tandarts 
betreft, niet op haar moeder en gaat 
ze hier met plezier naar toe!!  
Alles zag er goed uit en binnen no
time staan we dan ook weer buiten. 

Het is vakantie en Amber gaat 
logeren bij haar neven. Ik zet haar 
daar af, krijg snel nog een kus en 
rijd dan weer naar huis.

Precies nog 1,5 uur voor het huis
houden, dit is ruim voldoende aan
gezien er geen bemoeizuchtige man 
en spelend kind in de buurt rond
loopt.

Op naar de salon
De eerste gesprekken gaan uiter

aard over ’De kroning’. 
Voordat ik al mijn gesprekken 

m.b.t. de kroning uiteen ga zetten 
lijkt het mij beter om deze samen te 
vatten:
 Wat een mooie jurk!
 Wat zagen ze er prachtig uit!
 Wat een schatten van prinsesjes!
 Enz, enz. enz.

Rond half zes hebben Fiona  
en ik even wat tijd om te eten.

Dit keer is het macaroni en de 
volgende keer zal het een andere 
maaltijd zijn, die we in de magne
tron kunnen opwarmen.  
Wij beschikken wel over een keuken, 
maar niet over een gasfornuis van
daar ..

De laatste hap macaroni is net 
naar binnen gewerkt. Daar komen  
de volgende klanten al.

De ene klant is net terug van  
een prachtige zonnige vakantie en 
de andere is naar het concert van 
Beyonce geweest.

De volgende klant zat midden  
in een verbouwing, daar kon ik over 
mee praten.

Onlangs hebben wij een nieuwe 
badkamer gekregen. Een hoop rot
zooi en vooral veel stof, maar met 
uiteindelijk een prachtig resultaat!! 

De laatste klant van de dag ver
teld nog even over zijn vakantie
plannen en dan zit de dag er op. 

Het is 21:00 uur.  
Wij ruimen op en gaan naar huis.

Thuis aangekomen gezellig wat 
drinken met Daniël en nog even de 
dag bespreken… 

Nee, toch maar niet. Ik heb  
vandaag eigenlijk wel weer genoeg 
besproken met mijn klanten, dus 
lekker languit op de bank!!.

Een dag uit het leven van… 

 Sabine van Herp - Vieveen

’

’
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Schilderwerk / Totaal onderhoud / Renovatie 

 
 

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

 

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

 
 

Zichtbaar Onderhoud, Zonder Omkijken! 
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Ik kan natuurlijk een sfeerverslag 
schrijven en net doen alsof ik thuis 
was, maar dat hoort niet. Ik doe het 
daarom anders. In wijk 7 hebben we 
immers een heus Oranjekwartier. In 
dat soort buurten denk ik vaak: ’wat 
jammer dat de straatnamen statisch 
zijn’. Ik bedoel: er is nog steeds een 
Koningin Julianaweg en een 
Koningin Wilhelminalaan. De namen 
van de straten zijn niet veranderd 
toen de status van het staatshoofd 
veranderde. In dat opzicht is het wel 
grappig dat de Prinses Beatrixlaan 
nu weer klopt. Maar waarom zou je 
niet periodiek de bordjes verhangen?

Er is een hele nieuwe generatie 

Oranjes aan de stamboom ontsproten. 
Maar daar zie je in bestaande wijken 
niets van terug. Maxima is mateloos 
populair. De meeste republikeinen 
kunnen de drie prinsesjes Amalia, 
Alexia en Ariane zo oplepelen. Maar 
wie weet er nog wie prins Hendrik 
was? Ik, maar daar gaat het niet om. 

Ik wou het zo voorstellen: laten 
we de Oranjebuurten in Nederland 
(en dus ook in onze wijk 7) inrichten 
volgens een vast systeem.  
Wij hebben een straat voor het 
staatshoofd, zijn of haar echtgenoot 
en de twee generaties daarvoor.  
Zijn of haar broers en zussen en de 
kinderen. 

En wie dat zijn?  
Dat is zo veranderlijk als het leven! 

Regelmatig de bordjes verhangen 
dus. Zo houdt iedereen een beetje 
voeling met de personen, die de 
straatnaambordjes bevolken. 
Verwarrend? Dat hoeft niet.  
Er kan bijvoorbeeld een nummer 
worden toegevoegd, of een QR code 
of wat dan ook en die blijft altijd 
hetzelfde.  
De TomTom raakt dan niet in de war. 

En dan vind ik het wel zo eerlijk 
om ook een heus republikeinen 
kwartier te bouwen. Met bekende 
republikeinen. Denk aan Multatuli, 
Pieter Jelles Troelstra en bijvoorbeeld 
Theun de Vries. Allemaal mensen  
die al straatnamen hebben, maar 
nog nooit op dat thema bij elkaar 
zijn geclusterd. 

En wanneer die buurt helemaal 
gereed gekomen is, nodigen wij 
Maxima uit voor de feestelijke ope
ning. Heeft iedereen een beetje  
zijn zin gekregen. 

Mooie oplossing, toch?

 Paul de Goede 

Republikeinenkwartier
In een (piep)jonge traditie schrijf ik als redacteur het verslag 

voor de Koninginnedagviering in de Damsigtstraat. Ik woon  
in die straat en daarom ligt het voor de hand.  
Dit jaar was een bijzondere editie. Het was de laatste Koninginne
dag en daarmee een historisch moment. 

Ik ben er alleen niet bij geweest. Nu kan ik natuurlijk vals  
gaan spelen. Ik was in een ander deel van het land en ik heb daar 
wel degelijk een vrijmarkt bezocht, die mij heel herkenbaar voor 
kwam. Ééntje met spullen van hoge kwaliteit  
(helaas had ik de DVD box van Borgen 1 & 2 al).

Dat het golfspel in Damsigt en 
omstreken populair is, bleek tijdens 
en na de eerste editie van het 
Damsigt Open.  
De deelnemers aan de eerste editie 
waren laaiend enthousiast en de gol
fers die het om de één of andere 
reden gemist hadden, zeiden meteen 
’Volgend jaar ben ik er beslist bij!’.

Volgend jaar is nu!  
Eenieder die samen met buurtgenoten 
een sportieve en vooral gezellige 
golfhappening wil meemaken  
kan zich daar vanaf nù voor opgeven. 

De wedstrijd gaat over 9 holes,  
de score wordt bepaald met de 
Stableford berekening.

Vrij vertaald: ook beginnelingen 
en minder frequent spelende golfers 
hebben kans op de hoofdprijs.

Deelname kosten
 niet RGCLeden   21,00;
 RGCLeden    2,50. 

Inschrijven vanaf juni  
via <damsigt open@gmail.com>.

Voor nadere inlichtingen:
Hetty Verboom

<hetty.verboom@hvim.nl> 

Aankondiging  
Golftoernooi Damsigt Open 2013

Damsigt Open
Vrijdag 6 september 2013,  

start van 17:15 – 18:15 uur.
Rijswijkse Golfclub (RGC), 

Delftweg 59, 2289 AL  Rijswijk.

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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De herstelspecialist voor alle schade  

in en aan uw woning. 

lekkageschade/vochtschade/ 
inbraakschade/rookschade/schimmelschade 

U bent er veelal voor verzekerd! 

www.deschadeschilder.nl                        
info@deschadeschilder.nl                  

070 300 01 14 / 06 462 35 802 
privé: Veurselaan 60, Voorburg 

 
 
 
 
 

             

   

 

I-Time                    
Praktijk	  voor	  counseling	  &	  coaching  
 
Tijd en ruimte voor jezelf  
 

www.itimecounseling.nl	  
	  
Te	  druk?	  Meer	  balans?	  	  Een	  meer	  effectieve	  focus?	  

Hoe	  wilt	  ú	  verder?	  	  	  
Wanneer	  u	  er	  alleen	  of	  met	  uw	  directe	  omgeving	  niet	  uit	  
komt,	  probeer	  dan	  een	  volgende	  stap.	  
	  
Onder	  professionele	  begeleiding	  	  	  

naar	  het	  realiseren	  van	  uw	  wens!	  
	  
I-‐TIME	  helpt	  u	  bij	  de	  verandering!	  
Om	  uit	  te	  vinden	  of	  de	  begeleiding	  bij	  u	  past,	  of	  er	  een	  	  
click	  is,	  of	  om	  te	  ervaren	  wat	  begeleiding	  u	  kan	  opleveren,	  
is	  de	  eerste	  sessie	  kosteloos.	  
	  
Geïnteresseerd?	  
Neem	  geheel	  vrijblijvend	  contact	  op	  met:	  
Esther	  Adriaanse;	  T:	  06	  51448868;	  	  
E:	  info@itimecounseling.nl	  
	  
Het	  leven	  is	  al	  complex	  genoeg,	  gun	  uzelf	  begeleiding!	  

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:
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Samen met Mirjam de Jager en 
Mireille Romijn ontdekken de kinderen 
wat je kan maken met verschillende 
(rest)materialen.
Je kunt je kind per keer aanmelden: 
graag vóór maandag 12:00 uur,  
per mail naar: keesmireille@hetnet.nl 
of per sms naar: 06 3 079 7 069.
De kosten zijn  3,00 per keer.

Wijzigingen in het programma   
kunnen worden nagegaan op: 
W <www.damsigtwijk.nl>

De BootWerkers:
Mirjam de Jager  T  070 888 96 56 
  M  06 252 20 444
Mireille Romijn  T  070 385 06 70 
  M  06 307 97 069

Ik vertel het haar en zij is meteen 
enthousiast. Het verkregen telefoon
nummer om een afspraak te maken 
probeer ik onderweg naar huis, te 
onthouden. Het lukt en een afspraak 
voor een interview wordt gemaakt.

Mevrouw Bender blijkt een flam
boyante persoonlijkheid. Flamboyant 
betekent vurig, hartstochtelijk en 
temparamentvol. Het zelfstandig 
naamwoord, de flamboyant, is vol
gens Wikipedia een plant uit de 
vlinderbloemenfamilie. En vlinders 
en planten, daar is mevrouw Bender 
gek op. Net als op poezen, honden, 
vogels maar ook op skeletten. 

De fascinatie voor flora en fauna 
was reeds in mevrouws jonge levens
jaren latent aanwezig, voor zover 
men dat zo zeggen kan.  
 
Door de so(m)bere oorlogsjaren die  
mevrouw meemaakte, was er weinig 
ruimte voor een sprankje fleur en 
kleur. Haar vader overleed al in het 
1e half jaar van de Tweede Wereld
oorlog. 

 > vervolg op blz. 12

 Atelier De Boot  Programma
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).

Atelier De Boot  · KnutselBijeenkomsten · 

Het programma tot de zomer-vakantie is als volgt:

Woensdag 3 juli    knutselen met plastic flessen:  

vlieg-, voer- en vaartuigen;

Woensdag 10 juli   maak het met kralen; 

Woensdag 17 juli    inloopatelier  

(bij voldoende belangstelling).

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

Wanneer ik op een woensdagmorgen mijn kinderen naar 
school heb gebracht, kom ik haar op de terugweg tegen. 

Een welbespraakte dame op leeftijd, op weg naar de brieven
bus. Het is mooi weer en wij maken even een praatje.  
Mevrouw Bender (’Denk maar aan: ben d’r! Dat is makkelijk 
onthouden’, zegt zij jolig) blijkt in het huis te wonen, waar 
altijd mijn blik naar afdwaalt als ik door deze mooie laan loop.

Hét huis, waar ik juist voornemens was om aan te bellen  
voor deze rubriek. Toeval? Nee, eerder voorbestemming.

Zomaar een huis in de wijk
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Haar broer moest naar een werk
kamp, maar keerde gelukkig  
na de oorlog weer terug.  
Moeder was tijdens de oorlogsjaren 
erg uit het lood geslagen en hing 
daarom aan dochterlief. 

En dat terwijl moeder Bender  
een heel ander type was. Mevrouw 
Bender herinnert zich haar moeder 
als een lieve, keurige vrouw. 

Zijzelf daarentegen werd door 
haar moeder liefkozend voor een 
’Hottentot’ uitgemaakt. 

U weet wel, van het galgjeswoord 
’Hottentottentententen toonstelling’. 

’Vrijzinnig en eigengereid’ denkt 
mevrouw Bender zelf dat moeder 
daarmee bedoelde.

Na de oorlog trouwde mevrouw 
Bender haar schoolvriend.  
Samen kreeg het paar drie dochters. 
Toen de oudste dochter de deur uit
ging, sloot mevrouw zich bij een 
huisvrouwenvereniging aan. Dat 
bleek een schot in de roos. Het werd 
de start van een actief tijdperk. 

In 1986 wist een tennisvriendin, 
die de vrije academie voor kunst te 
Leidschendam bezocht, het boetseer 
en schildervirus op mevrouw over te 
brengen. Een ’kunstenaresse’ was 
geboren. Tot vorig seizoen nog, 
volgde zij lessen bij dezelfde leraar. 
En dat voor iemand van 86!

Kunst werd, al dan niet in 
opdracht voor een les, volop gepro
duceerd. Het huis van mevrouw 
hangt er vol mee. Jawel, zelfs het 
kleinste kamertje is rijkelijk toebe
deeld. Ook in de tuin zijn kunst 
items van haar hand te bewonderen.

’Schilderen maakt het hoofd leeg’, 
aldus mevrouw Bender. Uren achter
een brengt zij schilderend door. 
Dieren zijn een favoriet schilderobject 
en dan in het bijzonder katten. 
Omdat zij die mist, is haar eigen con
clusie terwijl ik intussen een rondlei
ding langs de kunstwerken krijg.

Ik wil weten hoe mevrouw ver
zeild is geraakt in onze buurt. Een 
eengezinswoning in Den Haag Zuid 
werd te klein toen de derde dochter 
zich aandiende. 

Het gezin verhuisde naar het 
Julianaplein te Leidschen dam.  
Jaren later gebeurde het om gekeerde.  
De dochters vlogen uit. Het huis 
werd te ruim. Door een andere ten
nisvriendin werd mevrouw Bender 
zo’n 40 jaar geleden geattendeerd op 
haar huidige woning.

Het meest 
charmante 
gedeelte van 
onze wijk 
vindt mevrouw 
de Rode 
Pannenbuurt, 
ofwel de 
Heilige buurt, 
zoals zij het 
noemt.  

Getuige de namen van de heiligen.

Met de buurt is mevrouw erg blij. 
Door de jaren heen zijn warme 
vriendschappen ontstaan.

De gezellige buurt maakt dat 
mevrouw hier nog jaren hoopt te 
blijven wonen. 

En natuurlijk hoop ik voor haar 
dat dat in goede gezondheid is…

 Sanja Duijvestijn 
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Damsigt 
’Toen en Nu’

Wie had dat gedacht?  
Dat de socië teitsruimte in De Boot 
105 mensen zou kunnen herbergen 
en dat De Kajuit op 25 april jl.  
met dit bezoekersaantal een record 
zou vestigen in haar toch al lange 
bestaan.

Ja, het was bijna te vol tijdens de 
avond ’Toen en Nu’. Ton Innemee’s 
gepresenteerde voordracht met licht
beelden van de geschiedenis van 
Damsigt, bleek een wel heel boeiend 
overzicht te bieden van de ontwikke
lingen van onze naaste woon omge
ving. Daarom hadden velen het er 
voor over om, zelfs staand of op de 
grond zittend, de presentatie te vol
gen en daarna met elkaar een drankje 
te drinken. Zowel voor oudbewoners 
als voor nieuwkomers was het een 
feest der herkenning.

Al met al, een avond die maar 
weer eens benadrukte dat we met 
elkaar in een fijne omgeving wonen 
en dat sociëteit De Kajuit de plaats is 
om dat op een zeer ontspannen wijze 
met elkaar te beleven. 

Inmiddels nadert de vakantieperi
ode weer met de afsluiting van ons 
voorseizoen. Zoals gebruikelijk 
gebeurt dat met de Haringavond, dit 
jaar op 20 juni. Naast de aanwezige 
Hollandse Nieuwe wordt er gezorgd 
voor een muzikale noot.

Op zaterdag 31 augustus start het 
naseizoen met een feestelijke avond.

Tijdens de vakantieperiode mag 
iedereen proberen foto’s te maken 
met als thema ’koffie drinken’.  
Op 19 september worden deze foto’s 
anoniem ingebracht en door alle 
aanwezigen beoordeeld. Er zijn  
aantrekkelijke prijzen te scoren.  
Het belooft weer een spannende, 
geanimeerde avond te worden. 

Dit was weer een kleine greep  
uit wat was en gaat komen in onze 
sociëteit.

Ik wens iedereen 

een fijne vakantie 

en graag tot ziens!

 Job Fennema,  
secretaris De Kajuit 

Sociëteit De Kajuit

Sociëteit De Kajuit

 Programma van De Kajuit  
 in de komende maanden:

 2013
 in uw wijkgebouw De Boot
op de donderdagen vanaf 21:00 uur
 5 en 19 september
 3, 17 en 31 oktober
 14 en 28 november
 12 december
 &z.
Noteer deze data alvast in uw agenda!

Voor de volgende Kajuitavonden  
zal de programmering op de website 
bekend gemaakt worden.

Kajuitavonden donderdag om de twee weken
vanaf 21:00 uur in Wijkgebouw De Boot,
Duivesteijnstraat 22, Voorburg · T 387 07 58
De Kajuit · ING rekening nummer 36 56 821

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

Uit in De Kajuit

KajuitBorrel
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Neherpark 5 

2264 ZD Leidschendam

Reserveren: 

www.brasserienl.nl 

info@brasserienl.nl 

070 3208 550

Keuken dagelijks geopend 

11.00 – 21.00 uur

Zaterdag géén lunch

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

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

privésferen of zelfs met het hele gezin aan een gezellig grote 

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

dat behoort tot onze mogelijkheden. 

Uiteraard dit alles omlijst met de toegankelijk culinaire 

gerechten van topkok Ruben van Dieten.

Makkelijk 
maandag 
menu
Twee gangen en koffie € 25

 U kunt uw oud papier in onze container kwijt.
De container staat op de tweede zaterdag van de 
maand ter hoogte van nr 38 in de Dr Beguinlaan  
(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
Reinier van Ham [ M 06 46491013 ]
Veurselaan 15 · 2272 AP  Voorburg · T 0703863212  
W <www.smhg.nl> · Papier: E <papier@smhg.nl>

Oud papier

za. 13 - 07
za. Augustus

za. 14- 09
za. 12 - 10

za. 09 - 11
za. 14 - 12

 

 

 

 

Maak deze zomer op ontspannen wijze kennis 
met de Zen Yoga door gezellig mee te doen 

met de Zomer Zen Yoga Actie! 
 

Tijdens de Zomer Zen Yoga Actie kun je je eigen lesrooster 
samenstellen: bepaal zelf wanneer je met welke lessen 
mee wilt doen en hoe vaak!  
 
Lesrooster: 
Maandag    20.30-21.45 
Woensdag  09.15-10.30 
Donderdag 18.30-19.45 
Zaterdag     11.15-12.30 
Zaterdag     13.00-14.15 

         Zen Yoga Plus (60 plussers) 
         Vrijdag    10.00-11.15 
 
         Kosten (max 5 lessen): 
         Eerste les:          €5 
         Vanaf les twee: €8 per les 

 

Per les is er plek voor max 7 deelnemers, kijk voor 
beschikbaarheid en eventuele extra lessen op 
www.praktijkvoorzen.nl. Hier kun je ook terecht voor 
meer info over de Zen Yoga. Je kunt ook bellen met 
Marlon Rietbroek op 06-11211695 of een e-mail sturen 
aan praktijkvoorzen@gmail.com. 
 

Lezers van de WijkWijzer krijgen op vertoon van deze 
advertentie 50% korting op de eerste Zomer Zen Yogales! 
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Vanaf 17 juli a.s. wordt er in 
Wijkhuis Agora gedurende de zomer
maanden (juli en augustus) jazzballet 
voor senioren gegeven.

Blijf lekker in beweging!  
Inschrijven is niet nodig.

Betaal per keer en, wie weet,  
gaat u na de zomermaanden elke week 
met ons mee dansen.

De les bestaat uit een warmingup,  
oefeningen om het lijf lening te houden  
en ook de grondoefeningen worden 
niet vergeten! 

De les wordt steeds afgesloten  
met een ingestudeerde danscombinatie.

Ervaring is niet vereist, lol wel!

Wanneer: Iedere week  
vanaf woensdag 17 juli
10:3011:30 uur. 

Kosten:  5,00 per les.

 Zomer  
Jazzballet lessen  
voor senioren  

Start je zomervakantie vrolijk,  
dansend en zingend!

In de eerste week van de zomer
vakantie wordt er een intensieve,  
hele leuke musicalweek georganiseerd 
in Wijkhuis Agora. 

Houd je van dansen, zingen en 
toneelspelen? 

Deze week is alles bij elkaar,  
bovendien maak je kennis met musical.

De leerlingen krijgen 3 uur per dag 
les, gedurende 4 dagen. 

Het geheel wordt afgesloten  
met een kleine presentatie.

Je hoeft geen ervaring te hebben, 
als je maar enthousiast bent!

Wanneer: van 22  26 juli,  
behalve woensdag 24 juli
10:00  13:00 uur. 

Kosten:  85,00. 

 Zomercursus  
voor kinderen  
van 8 - 12 jaar  

Waar:
Wijkhuis	Agora
Fonteynenburghlaan 1
2275 CZ  Voorburg. 

Informatie en aanmelding:
 Mirjam Kroonenburg  
T  010 425 56 96 
M  06 235 88 673 
E  <mirjamkroonenburg@operamail.com>

 Algemene  
Inlichtingen  
  Zomercursussen 

Weekend vrijwilligers 
gezocht voor Stadskinderboerderij 
Essesteijn 

Misschien heeft u het gevolgd in de 
kranten of bent u zelfs al langs 
geweest; er waait een frisse wind op 
Kinderboerderij Essesteijn!  

De kinderboerderij die midden  
in een uniek stukje polder ligt, samen 
met Molen De Vlieger en Dekker’s 
Hoeve, wordt tegenwoordig alsmaar 
drukker bezocht.  
De kinderboerderij is voor het publiek 
door de week geopend van 10:00 uur 
tot 16:00 uur, en in het weekend van 
12:00 tot 17:00 uur.

Gedurende de eerste maanden van 
de lente was het een komen en gaan 
van kleuterklassen op de boerderij. 

 
Met vrijwilligers van De Groene Basis 
kwamen de groepen 1 en 2 voor de 
Pronkepauw excursies, die erop gericht 
zijn de kinderen spelenderwijs de dieren 
en de boerderij te laten ervaren. 

Op doordeweekse dagen worden  
de dieren op kinderboerderij Essesteijn 
verzorgd door cliënten van Middin.  
Zij hebben een verstandelijke beperking 
en worden door de begeleiders van 
Middin en de beheerder van de kinder
boerderij ondersteund bij hun werk
zaamheden op de kinderboerderij.

In de weekenden draait kinderboer
derij Essesteijn met vrijwilligers van 
De Groene Basis. Deze groep vrijwilli
gers was voorheen actief op de dieren
weide Rusthout, maar is zogezegd  
eind 2012 met de dieren meeverhuisd 
naar kinderboerderij Essesteijn.

Deze ‘weekend’ vrijwilligers zijn 
onmisbaar voor de verzorging van  
de dieren, maar ook voor de bezoekers 
die van harte welkom zijn. Extra hulp 
kunnen we heel goed gebruiken! 

Vrijwilliger worden  
op de kinderboerderij? 

Wil je meer weten over het vrijwil
ligerswerk op kinderboerderij Essesteijn?

Bel ons voor een afspraak en kom 
een keertje kijken.

Beheerder Anneke Rikhof :  
M  06 532 59 583 |  
E  <www.degroenebasis.nl>

Wil je meer weten over het werk 
van Middin op kinderboerderij 
Essesteijn?

Bel ons of bezoek onze website.

Middin Kinderboerderij Essesteijn:  
M  06 143 50 909 | <www.middin.nl>

 Kinderboerderij        Essesteijn
 Kinderboerderij        Essesteijn
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  Zomercursussen 

voor Jong & Oud!
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Column

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

Vakantiekriebels

In januari wordt er al voorzichtig gesproken 
over de vakantie. 

Zelf schuif ik het zo lang mogelijk voor mij 
uit. Het liefst ben ik thuis. Niets te hoeven 
regelen voor de huisdieren, geen lange reis 
en wachttijden en geen bergen wasgoed bij 
thuiskomst, die meteen het vakantiegevoel 
wegnemen.  
Niemand deelt mijn keuze, dus in maart 
wordt er druk gezocht naar een leuke reis.

Een paar jaar geleden mocht ik de bestem
ming regelen. Steeds was er wat, of niet 
geschikt voor 5 personen of al volgeboekt. 
Mijn geduld was beperkt, dus toen ik iets 
vond wat voldeed aan mijn wensen, had ik 
het meteen vastgezet. 

Met een volgepakte auto reden wij naar 
Frankrijk. Het was even zoeken, maar toen 
wij incheckten bij de receptie, in een oud 
kasteeltje zat de vakantiestemming er goed 
in. Achter het kasteeltje lag het campingter
rein, waar wij ons verblijf konden vinden. 

Er werd weinig meer gezegd in de auto.  
Wij speurden langs de caravans, op zoek naar 
’ons’ nummer. Een beetje achteraf, dicht tus
sen een tent en een andere caravan stond ons 
verblijf voor een week. 

Verbaasd keek ik naar de meiden die,  
amper binnen, al tevergeefs op zoek waren 
naar de televisie.  
Toen de eerste nacht de jongste dochter uit 
bed viel, lagen we allemaal te schudden in 
ons bed. Iedereen was meteen klaar wakker.

Er was geen televisie en geen internet, dus 
samen (kaart)spelletjes doen en lekker lezen. 
Ouderwets en knus. Achteraf was het een 
heerlijke vakantie.

De dames hebben dit jaar gekozen.  
Een prima locatie en een mooi verblijf.  
Iets met internet en televisie. 

Mijn vakantiekriebels zijn nog ver weg, 
maar ik heb wel zin in een paar dagen zon. 
Een goede reden om maar mee te gaan,  
de volle wasmand bij terugkomst ten spijt.

Jolanda Zuydgeest 

Bereikbaarheidsgegevens

Bestuur · Wijkvereniging
–  Ton van Kasteren, voorzitter
 T  070 386 28 03  M  06 319 39 679
 E  <van.kasteren@casema.nl>
–  Marlise Hof, secretaris
 T  070 415 22 85
 E  <marlise@telfort.nl>
–  Peter van der Breggen, penningmeester
 T  070 387 60 78
 E  <peter@libreg.nl>
–  Theo Senden, algemeen bestuurslid
 T  070 387 63 74  M 06 338 07 365
 E  <theo.senden@tiscali.nl>
–  Benno van Grafhorst, algemeen bestuurslid
 T  070 386 32 90
 E  <a.van.grafhorst@planet.nl>

BuurtBlad · WijkWijzer
–  Paul de Goede, Jolanda Zuydgeest, Marlise Hof, redactie; 
  S.J. Duijvestijn,  hoofdredactie
 T  070 320 39 09  E  <sanja@deduifjes.nl>
–  Ph.Th. Hubèr, vormgever [  ]
 T  070 327 85 56  M  +31 [0] 61 070 2005
 E  <pharde@phdis.demon.nl>

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

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

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

Activiteiten in De Boot

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


