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Dit voorbeeld lijkt typerend voor 
het langdurige bouwproject Nieuw 
Mariën park (zonder c!).

In het Lente-nummer 2010 van  
de Wijkwijzer hebben we het laatste 
verslag gedaan. Tijd voor de stand 
van zaken ten aanzien van de nieuw-
bouwplannen voor Nieuw Mariënpark. 

Wie zijn er betrokken, wie doet 
wat en waarom doen ze dat en 
waarom zijn er zoveel vertragingen. 
En lijden deze tot een beter plan?

De partijen:

Vidomes
Woningcorporatie en ontwikkelaar  

van het project. Zij doen dit samen 
met de KSM (Katholieke Stichting 
Mariënpark). Zij zijn nu verhuurder 
van een aantal onderdelen van de 
huidige panden.

KSM
KSM, ofwel de Katholieke Stichting 

Mariënpark, is de eigenaar van het 
huidige verzorgingshuis Mariënpark 
en de woningen van Mariënhove II. 

Florence
Een Zorginstelling die zorg levert 

en dagactiviteiten aan een gedeelte 
van de huidige bewoners van 
Mariën park. Toekomstige groot-
gebruiker van Nieuw Mariënpark.

Wethouders en ambtenaren 
gemeente Leidschendam-Voorburg

De wethouder en de ambtenaren 
zijn ervoor om te zorgen dat de ver-
gunningen voor de nieuwbouw goed 
worden ingediend en beoordeeld.  
Dat het plan past binnen de gestelde 
kaders. En dat de bouw en sloop vol-
gens de letters van de Wet gebeurt. 
Zij verzorgen samen met Vidomes de 
communicatie naar de wijkbewoners 
schriftelijk, in een begeleidingscom-
missie en op de website. Daarnaast 
zetten zij zich in om de samenwer-
king tussen verschillende partijen te 
bespoedigen.

De huidige wethouder van de wijk 
en Ruimtelijke ordening is Heleen 
Mijdam.

 vervolg  > B 08

Mariënpark:  Oud en/of Nieuw…
De ruïne van het klooster voor ons huis ligt daar nu vanaf november 
vorig jaar voor ons huis. Het zou voor kerstmis opgeruimd zijn. 
Door een kleine obstructie tussen de partijen lag het slopen vanaf 
half januari stil. Maar de laatste weken wordt er weer hard gewerkt. 
Het is nu 9 mei; vorige week was ik vrij en werd ik elke morgen 
wakker van de slopers. Vandaag moest ik weer aan de slag en wat 
schetste mijn verbazing: Geen slopers! 

En ook bij mijn terugkeer rond 4 uur… niets gebeurd!

	 Voor	meer	informatie	kunt	u	terecht	bij
Theo	Jansen	(voor	omwonenden):		
M 06- 144 26 245

BuurtBlad · BladWijzer
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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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Ledenvergadering  
woensdag 13 april 2011
Misschien door de interessante 

wedstrijden in de Championsleague 
waren er slechts twaalf mensen op 
de jaarlijkse ledenvergadering aan-
wezig. Wel waren er 7 afmeldingen. 
Gelukkig zijn er ondanks deze 
teleurstellende opkomst toch twee 
nieuwe bestuursleden gekozen, die 
zich hierna even aan u zullen voor-
stellen.

Wijkvereniging Nehersigt
De nieuwe naam ’Wijkvereniging 

Nehersigt’ heeft het helaas niet 
gehaald. Een ruime meerderheid van 
de leden gaf (soms ook schriftelijk) 
aan de huidige naam te willen 
behouden. Hierdoor wordt de uitstra-
ling van de Wijkvereniging wel 
beperkt, maar dat is een te respecte-
ren keuze.

De Nieuwe bestuursleden  
stellen zich voor:
-----
’Mijn naam is Sanja Duijvestijn, 

42 jaar, moeder van 2 dochters en 
sinds 1 april (geen grap!) werkzaam 
bij Kiwa. 

Tot voor kort was ik Verhuur-
makelaar. Het kantoor waarvoor ik 
werkte kwam in zwaar weer terecht. 
Na 12,5 jaar werd het dus tijd voor 
wat anders!

Sinds 13 april ben ik officieel  
de nieuwe secretaris van de Wijk-
vereniging. Officieus assisteer ik  
de heren - penningmeester Peter 
van der Breggen en voorzitter Benno 
van Grafhorst - sinds begin oktober.  
Nu het bestuur ook met een 
bestuurslid is uitgebreid in de per-
soon van Ton van Kaste ren, kan een 
vleugje vrouwelijke charme geen 
kwaad, dacht ik zo.’

Hoe het zo gekomen is?
’Ik zag een oproep voor redacteurs 

in de WijkWijzer. Met Miriam Blom 
(hoofdredactrice) en Peter van der 
Breggen had ik een intake gesprek. 
Er bleken inclusief mijn persoontje, 
4 aanmeldingen te zijn. Ik gaf aan 
dat ik had gezien dat de taak van 
secretaris ook onvervuld was en zo 
is het gekomen dat ik naast redac-
trice nu ook secretaris ben.

Van origine ben ik Haagse en 
vooreerst rond mijn 21ste levensjaar 
naar Voorburg verhuisd. Sinds 1997 
woon ik in de Lodewijk van Hamel-
straat, alwaar mijn man al sinds  
de oplevering woont.

Voor veel buurtbewoners ben ik 
geen onbekende. Naast lid van het 
Wijkplat form was ik vorige raads-
periode ook verkiesbaar voor de 
Gemeenteraad.’

Ik ga vol goede moed het secreta-
riaat van Peter overnemen en 
bedank hem voor zijn inzet in de 
afgelopen periode.’

Sanja Duijvestijn

-----

’Mijn naam is Ton 
van Kasteren, ik ben geboren en 
getogen in Voorburg en sinds 1982 
woonachtig in de wijk Damsigt.

Tijdens de laatste Algemene Leden 
Vergadering van de Wijkvereniging 
ben ik gekozen tot bestuurslid.  
Na ruim 40 jaar in het bankwezen 
werkzaam te zijn geweest kreeg ik 
de mogelijkheid gebruik te maken 
van de pre-pensioen regeling, waar-
door ik met meer vrije tijd, in de 
gelegenheid ben om de vacature van 
bestuurslid in te vullen.

Door het bestuurslidmaatschap wil 
ik een bijdrage leveren aan de werk-
zaamheden van de wijkvereniging.
Uiteraard heb ik nog voldoende tijd 
over voor mijn hobby’s zoals lezen, 
tuinieren, puzzelen en bridge leren. 
Ik hoop u snel te ontmoeten tijdens 
een van de festiviteiten of clubavond 
van de Kajuit.’

Ton van Kasteren

-----

Gegevens over hun bereikbaarheid 
kunt u in het Colofon vinden.

-----

 Namens het bestuur,
  Benno van Grafhorst
  Peter van der Breggen 

Berichten van het Bestuur

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

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?



[  Jaargang 29 · Nummer 2 :  Zomer 2011  ]

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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 Ik ben een uitgesproken 
avondmens (zeg maar gerust 
nachtdier). En omdat ik een 
zzp’er ben en vanuit huis werk, 
beginnen mijn dagen ‘iets’ later 
dan die van de meeste mensen.

Eén van de eerste dingen die ik 
doe is mijn computer aanzetten. 
Ik lees mijn mail en kijk even 
op Twitter en Facebook.

Daarna ga ik aan de slag voor 
Texturion, mijn tekstbureau 
(www.texturion.nl).
Ik corrigeer, redigeer en schrijf 
allerlei teksten voor de meest 
uiteenlopende opdrachtgevers, 
variërend van een zakenman 
die een boek heeft geschreven 
over zijn zeilreis rond de wereld 
tot een huisartsenpraktijk die 
een jaarverslag wil laten 
samenvatten.

Op dit moment herschrijf ik de 
webteksten van een makelaars-
kantoor.
Afwisseling genoeg dus!

Rond half 1 gaat mijn hondje 
Bram voor m’n neus zitten wie-
belen: hij wil naar buiten! 
Bram is een zwart-wit Pekinees je 
van 9 jaar. Hij komt uit het asiel 
en is slecht opgevoed, dus hij is 
niet altijd zo lief als hij eruit 
ziet… 
Maar hij is z’n baasjes toch wel 
erg dierbaar. Ik ga dus een 
rondje lopen door de buurt. 

Omdat mijn man Nico en ik 
nog maar kort in Voorburg 
wonen, ontdek ik tijdens die 
rondjes nog steeds plekken die 
nieuw voor me zijn. Als gebo-
ren en getogen Delftse is dat 
wel even wennen. 
Sinds januari van dit jaar 
wonen Nico en ik in de 

Opwijckstraat, recht tegenover 
de bakker. Daar ga ik ook nog 
even naartoe en ik gluur water-
tandend naar al het lekkers. 
Maar ik beheers me en koop 
braaf alleen een brood.

Na de lunch besteed ik meestal 
tijd aan mijn werk en het huis-
houden, maar vandaag heb ik 
een afspraak met iemand van 
de locale groep van Amnesty 
International. 
Na twee jaar zonder vrijwilli-
gerswerk gaat het weer bij me 
kriebelen en het is ook een 
mooie gelegenheid om wat meer 
Voorburgers te leren kennen. 

Na een gezellig kennismakings-
gesprek op een terrasje in de 
Herenstraat fiets ik opgewekt 
naar huis. 
Ik heb er zin in om aan de slag 
te gaan voor deze club! 

Eenmaal weer thuis hoor ik iets 
naar me roepen: de tuin. 

Het is voor het eerst dat ik een 
tuin heb, maar tuinieren is nu 
al mijn nieuwe hobby aan het 
worden. 
De tijd vliegt al wiedende en 
snoeiende ongemerkt voorbij en 
voor ik er erg in heb, komt mijn 
man alweer thuis van zijn werk. 
Hij kookt een eenvoudige doch 
voedzame maaltijd en na het 
eten ontspannen we voor de tv. 
Of we lezen en genieten van de 
rust – een bijzondere ervaring 
na jarenlange burenoverlast op 
onze vorige woonadressen. 
Gelukkig is daar hier geen 
sprake van: we genieten nog 
elke dag met volle teugen van 
onze nieuwe woning én tuin!

Rond half 11 houdt mijn man 
het voor gezien en gaat naar 
bed. Ik ga nog even door:  
om 2 uur ben ik nog steeds 
klaarwakker, maar ik dwing 
mezelf om de computer uit  
te zetten. 

Rond half 3 gaat dan eindelijk 
ook het laatste lichtje aan de 
Opwijkcstraat uit.

 

Een dag uit het leven van… 

 Marlise Hof

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

Deze keer een nieuwe buurtbewoner die direct de stoute 
schoenen aantrekt. Met haar man Nico en hondje woont ze 
sinds kort in de Opwijckstraat.

’
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TOTAL kies je niet toevallig

Total De Tram
De Oude Trambaan 141
2265 DA LEIDSCHENDAM
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De manege is een stichting, zonder 
winstoogmerk. Zij wil de kinderen leren 
paardrijden in een veilige en prettige 
omgeving. Dankzij de betrokkenheid en 
de inzet van vele vrijwilligers en een 
aantal vaste medewerkers is dit mogelijk. 
Per week komen ca. 275 kinderen naar 
de manege. 

Cathelijne van Nahuijs is sinds 2 jaar 
de bedrijfsleider/coördinator op de 
manege. Zij heeft bevoegdheid voor het 
geven van lessen, maar haar hart ligt 
meer bij de verzorging van de pony’s en 
paarden, de stallen en het aansturen van 
nieuwe activiteiten. Samen met het 
bestuur van de manege bepaalt zij welke 
koers er gevolgd wordt. 

Rijden en verzorgen
Dagelijks vinden er rijlessen plaats. 

Na school en in het weekend kunnen de 
kinderen paardrijden. Voor volwassenen 
is er op donderdagochtend en op vrij-
dagavond les. Er zijn voor de gevorderde 
ruiters geen wachtlijsten, voor de begin-
nende ruiter wordt er 2 á 3 keer per jaar 
een nieuwe groep gestart.

Naast het paardrijden leren de kinde-
ren ook hoe de pony verzorgd moet 
worden. Het poetsen, op- en afzadelen 
hoort er net zo goed bij. Daarom worden 
er regelmatig poetswedstrijden georgani-
seerd. Heeft een kind het poetsdiploma 
gehaald, dan mag het de zogenaamde 
Bixie-proef afleggen. 

Na deze twee diploma’s mag de ruiter 
(in overleg met de instructrice) deelnemen 
aan de wedstrijden van de FNRS 
(Federatie van Nederlandse Ruitersport-
centra), die ook op het terrein van de 
manege plaatsvinden.

Stoplichtsysteem
Iedere pony is weer anders en om 

kinderen er op te wijzen dat niet elke 
pony alles goed vindt, is er een stop-
lichtsysteem op de manege. 

Bij iedere box hangt een kaartje met 
een stoplicht. De verklaring is simpel, 
een groen licht betekent dat de pony 
makkelijk benaderbaar is, een oranje 
licht biedt voorzichtigheid en een rood 
stoplicht geeft aan dat het beter is om 
even hulp te vragen. 

Activiteiten
Naast de reguliere rijlessen is er altijd 

wel iets te doen op de manege. Er wor-
den regelmatig wedstrijden georgani-
seerd. Er kan een verjaardagsfeestje 
gevierd worden, ook als je geen lid bent 
van de manege. Een buitenrit behoort tot 
de mogelijkheden en ieder jaar aan het 
begin van de grote vakantie, gaan alle 
pony’s mee op ponykamp in Drenthe. 
Cathelijne geeft aan dat in principe de 

minimumleeftijd voor een beginnende 
ruiter 8 jaar is. Echter, regelmatig wordt 
er gevraagd of een kind niet jonger mag 
rijden. Daarom gaan ze, na een deel van 
de zomer, starten met peuterlesjes. De 
jongere kinderen leren spelenderwijs 
omgaan met de pony’s. Zo raken ze al 

jong vertrouwd met de pony en hebben 
ze een voorsprong als ze echt mogen 
gaan rijden. 

 
De omgeving
Er waren plannen van de Gemeente 

om een deel van de grond van de 
manege te gebruiken voor de bouw van 
nieuwe woningen. Dit gaat echter niet 
door, dus mag manege Hestar in z’n hui-
dige omvang op deze locatie blijven.  
De boerderij is een monument en dient 
wel opgeknapt te worden. Het voorge-
deelte is bewoond, het andere deel is o.a. 
zadelkamer en stallen. Schuin tegenover 
Hestar ligt manege Esbi. Het contact is 
prima, en waar nodig werken ze samen. 

Verkiezing pony van het jaar
Ieder jaar mogen de kinderen hun 

favoriete pony/paard kiezen. MacMoony 
is één van de favorieten van de manege. 
Een connemara pony van 16 jaar oud. 
(zie foto)

Welkom
De manege straalt een gezellige sfeer 

uit. De pony’s staan er prima verzorgd 
bij en krijgen alle aandacht van de jonge 
ruiters, die, ook als ze geen les hebben, 

graag even langskomen om te poetsen of 
even te aaien. 

Wilt u graag wat meer weten over de 
rijlessen, de peuterlessen of andere acti-
viteiten van de manege, dan bent u van 
harte welkom op manege Hestar!

Op de site van de manege kunt u veel 
informatie terugvinden < www.hestar.nl > 
maar schroom niet om vooral een kijkje 
te nemen op de manege zelf!

Jolanda Zuydgeest 

Manege Hestar
Verscholen, tussen tennisbanen en hockeyvelden,  

ligt manege Hestar. Een actieve vereniging die dit jaar zelfs 
haar 50 jarige bestaan viert. Van oorsprong is Hestar  
een jeugdmanege, met voornamelijk pony’s. De laatste jaren 
worden er ook lessen gegeven aan volwassenen, waardoor er 
inmiddels 8 paarden in de manege zijn bijgekomen.

Het accent ligt voor het grootste deel op de jeugdleden.

		 MacMoony	is	een	connemara	pony;	
één	van	de	grote	favorieten	van	de	manege…
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 De Raad
Dit zijn diverse vertegenwoordigers 
van de partijen (dus van alle bur-
gers), die het proces rondom de 
nieuwbouw kritisch moeten volgen. 
Zij worden geïnformeerd door  
de wethouder en de raadsleden moe-
ten hun goedkeuring geven.

 De buurtbewoners 
rondom het huidige Mariënpark
Zij willen prettig wonen naast oud 
en/of nieuw Mariënpark. 
Dus:
¬  geen overlast op gebied geluid of 

zicht of gevoelens van onveilig-
heid door de sloop, de bouw, 
voormalige of nieuwe bewoners,

¬  geen overlast van parkeren tijdens 
het slopen, de bouw of na in 
gebruik name van de nieuwbouw,

¬  geen beperking in zicht of lichtin-
val door de nieuwbouw,

¬  op de hoogte worden gehouden 
van de plannen en ontwikkelingen 
omtrent de nieuwbouw.

 De bewoners 
in het huidige Mariënpark
Zij zijn vertegenwoordigd in de 
Cliëntenraad. De bewoners willen het 
voorzieningenniveau op peil houden 
ten aanzien van activiteiten met 
betrekking tot dagactiviteiten.

 Welke obstructies
In de tijdsbalk is te zien wat er zoal 
de afgelopen jaren is gebeurd. Welke 
acties zijn gedaan door de verschil-
lende partijen. 
Ik heb enkele stapels doorgewerkt 
aan notulen, nieuwsbrieven en pers-
berichten. Kort-door-de-bocht, wil ik 
de volgende conclusies trekken: 
¬  het is zeer ingewikkelde materie 

die door bewoners, omwonenden 
en ook raadsleden , maar nauwe-
lijks te begrijpen is. 

¬  Vidomes heeft een grote mate 
van arrogantie en het lukt hen 
met verkeerde documenten  
een slecht plan door te drukken: 

 –  bijv. verkeerde adres op bouw-
vergunning, geen aanvullende 
documenten in de bouwvergun-
ning,  
blijven vasthouden aan extreme 
hoge torenflat;

 –  een optimisme tav. de verkoop 
van de flats terwijl zowel in het 
Nehercomplex als in het 
Mariën hage, lege appartemen-
ten staan.

¬  Huidige Wethouder en ambtena-
ren spannen zich in om de com-
municatie te verbeteren maar 
worden voortdurend ingehaald 
door de werkelijkheid en lopen 
behoorlijk achter de feiten aan. 

 –  in pers- en nieuwsberichten 
wordt iedere keer de situatie 
positief gedraaid (laatste pers-
bericht 12 april 2011: Sloop op 
schema. Ze bedoelen: het had 
voor de kerst klaar moeten zijn, 
maar nu zijn we een half jaar 
uitgelopen!).

Mariënpark:  
 Oud en/of Nieuw…

2003 2004 2005 2006 2007

2004: 
Vidomes en B&W 
kiezen voor het ontwerp van INBO 
zonder de raad te informeren.
Dit ontwerp voldoet niet 
aan het bestemmingsplan  
van 2000

2003: 
Vidomes schrijft een prijsvraag uit 
voor een Nieuw Mariënpark

2006: 
Een Nieuwe gemeenteraad. 
Nieuwe stedenbouwkundige randvoorwaarden 
worden vastgesteld  
(= aanpassing van het bestemmingsplan!). 
De omwonenden worden voor het eerst  
geïnformeerd. 
Er is protest van omwonenden  
mbt. de omvang van het gebouw. 
Dit wordt genegeerd door de gemeente.

2006: 
Vidomes koopt het voormalige klooster 
met de garanties van B&W

2007: 
Omwonenden  
blijven ageren. 
Ze willen een beter plan;  
diverse acties:  
- ’Berlijnse Muur’ en
- ’Leidschendam Huilt’

< vervolg van  < B 01
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¬  Ambtenaren controleren onvol-
doende de wettelijke zaken voor 
de bouwontwikkelingen:

 –  hoe kan een lening aan KSM 
vergeten zijn?

¬  De wijkbewoners zijn volhoudend 
in hun wensen en eisen en probe-
ren constructief mee te denken: 

 –  ze hebben deelgenomen aan 
werkateliers 

 –  proberen op ludieke wijze 
aandacht te vragen voor hun 
standpunten.

¬  De gemeenteraadsleden zitten in 
een lastig politieke situatie:

 –  een aantal wil hun (partijgeno-
ten-) wethouders niet afvallen.  
De kritische partijen  
(oa. Ge meente belangen)  
doen hun (huis-)werk goed, 
maar zijn niet doorslaggevend 
in de te nemen beslissingen.

 

Wat staat ons nog te wachten?
Op 12 mei jongstledenis Vidomes 
met een financiële onderbouwing 
van het nieuwbouwplan gekomen. 
Vervolgens zal er een nieuwe proce-
dure moeten volgen.

Het slopen is gepland tot eind juni, 
daarna laten we/ze er gewoon gras 
over groeien… 

Wat mij betreft mag de rust dan 
voorlopig terugkeren en wacht ik 
met spanning af welke (on verwach te) 
wending deze ontwikkeling gaat 
nemen. 
Ik wens de leden uit de Raad en 
ambtenaren heel veel wijsheid toe  
bij verdere besluiten.

Voor meer informatie kunt u terecht 
bij:
Theo Jansen (voor omwonenden): 
M 06-14426245 

Vidomes: <http://www.vidomes.nl/
klanten/nieuwbouw/leidschendam-
voorburg/nieuwmarienpark>

De gemeente: A. Kampschuur: 
T 070- 300 96 27
<http://www.leidschendam-voorburg.nl /
Int/Plannen-projecten/Marinpark>

Miriam Blom 

2008 2009 2010 2011 > 2014

2007: 
Omwonenden  
blijven ageren. 
Ze willen een beter plan;  
diverse acties:  
- ’Berlijnse Muur’ en
- ’Leidschendam Huilt’

2009: 
Vidomes verzuimt 
om het ontwerp compleet te maken  
voor een nieuw bestemmingsplan; 
De Burgemeester verplicht Vidomes 
tot een aantal ontwerp ateliers  
met omwonenden

2008: Juni 
Beperkte aanpassingen van het bouwplan. 
De benodigde aanpassing van stedenbouw-
kundige randvoorwaarden wordt in de Raad  
met nipte meerderheid aangenomen

2011: Begin 
vertraging sloop
KSM had lening niet afbetaald

2010: 
Nieuwe Wethouder en Gemeenteraad. 
Betere communicatie wordt beloofd. 
Begeleidingscommissie Mariënpark 
en Nieuwsbrieven 
worden in het leven geroepen

2010: September 
zienswijze van omwonenden  
verplicht de gemeente  
om de procedure te herzien; 
Een nieuwe bouwvergunning  
wordt ingediend

2010: Einde jaar 
start sloop

2014: 
oplevering?

2010: 
Omwonenden boos  
met beperkingen opgelegd door ontwerpatelier; 
aantal bouwlagen aan de Mozartlaan worden 
verminderd. 
Toren blijft en problemen bij inritten  
van parkeergarages. 
Informatie van gemeente  
loopt achter de feiten aan
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Libreg  Accountancy
  Opwijckstraat 5
  2272 BC  Voorburg
  T 070- 387 04 25

Onze dienstverlening bestaat uit:

• Verwerken van administraties
•  Voeren van salarisadministraties/  

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

successie- en schenkingsrechten
•  Fiscale advisering, voor zowel particulieren  

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

tijdelijk moet worden vervangen.

Voor aanvullende informatie kunt u terecht op:  
  < www.libreg.nl >

 
Wilt u smaakvol genieten van kwaliteitsproducten en vertrouwen op 
een professionele verzorging van uw feest, receptie of diner, kies dan 
voor Food Supply Catering & Events. Geheel naar wens bieden wij u 
diverse mogelijkheden: op locatie, in ons eigen sfeervolle 
bar/restaurant of zelfs een geheel verzorgd diner bij u thuis. 
 
Neem gerust contact met ons op, zodat wij vrijblijvend voor u een 
offerte kunnen maken. Patrick van Rijn of Arthur Achterhof,  
Tel: 06-53776041 of 06-15390748 of kijk op www.foodsupply.nl 
 

 
 

Natuurlijk staan wij ook voor u klaar bij Dinner Court, gelegen op het 
tennispark aan de van Ruysdaellaan 3C te Leidschendam.  
Lunch, diner of een lekker kopje koffie, op ieder moment van de dag 
kunt u bij ons terecht. Informeert u aan de bar naar onze feest-, diner- 
of receptie arrangementen of neem telefonisch kontact op met: 
 
Patrick van Rijn  
06-53776041  
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Een zomerverhaal schrijven, 
dat is extra leuk.

In deze periode van het jaar 
 ziet alles er over het algemeen  
 wat vrolijker en luchtiger uit 

dan in de koude winter of in de ver-
gankelijke herfst.

Toch vind ik de 4 seizoenen zoals 
we die beleven in ons klimaat heel 
aantrekkelijk en te verkiezen boven 
altijd maar warmte en zon.
Voor veel mensen is de zomertijd 
ook de tijd van anders, andere mensen 
ontmoeten, in een andere taal / dia-
lect communiceren, andere gebruiken 
leren kennen, en voor hen die met 
vakantie gaan, een andere omgeving 
bekijken. Je staat daar bewust voor 
open en je bent er nieuwsgierig naar.

Het is goed om weer eens te beseffen 
dat er veel manieren zijn om iets 
aan te pakken, dat er meer mogelijk-
heden zijn om je leven meer inhoud 
te geven en dat er verschillende ziens-
wijzen zijn om tegen situaties aan  
te kijken.

Wanneer het element tijd daarbij komt 
dan wordt het weer een ander verhaal; 
momenteel zijn wij in Wenen, een stad 
waarvan het oude gedeelte één groot 
geschiedenisboek is.

Als je de pracht en praal van - bij-
voorbeeld - Schönbrunn, een enorm 
paleis daar, op je laat inwerken, dan 
zou je zo graag willen ervaren en 
voelen wat de toenmalige bewoners, 

vorstelijke en bedienden, meemaak-
ten en beleefden. Je kunt er veron-
derstellingen over maken maar je 
zult het nooit weten.

 Terug van ver naar dichtbij,  
van groot naar klein, naar nu.
De Kajuit heeft haar ledenvergade-
ring gehouden, het was een goede 
avond met 25 leden en 6 bestuurs-
leden. Het bestuur kon met enige trots 
melden dat het ledental het laatste 
jaar fors is gegroeid: van 69 naar 81.
Het is voor iedereen een uitdaging 
de nieuwe mensen te leren kennen 
en hen ’thuis’ te laten voelen bij ons.
Het geeft een goed gevoel om op een 
soosavond iedereen met elkaar te zien 
praten en plezier te hebben, er is 
contact en belangstelling voor elkaar. 

Er komen voor de zomerstop naast 
de normale soosavonden nog een 
paar bijzondere activiteiten: de eerste 
is dat op de komende avonden Peter 
Jonkman ruimte wil krijgen in zijn 
boekenkasten en zijn overtollige 
boeken wil weggeven voor een bij-
drage in de Kajuitlustrumpot:  
men vindt dit zo’n leuk en zinvol idee 
dat anderen dit initiatief willen gaan 
navolgen.
De haringavond komt er weer aan 
en om de zilte sfeer te verhogen zal 
een aantal leden van het Vlietgrieten-
koor ons een aantal zeemansliederen 
laten horen. Tot slot volgt dan nog 
de familiedag die ons dit jaar naar 
Schiedam voert. In september zullen 
we weer beginnen met de barbecue.

Eenieder  
een zonnige  
en verfrissende 
zomer 
toegewenst!

Tot ziens op donderdagavond!

 Joyce Piepenbroek, voorzitter
 Job Fennema, secretaris
 T 070- 387 13 11 

Sociëteit De Kajuit

Uit in De Kajuit

Sociëteit De Kajuit

 Programma van De Kajuit  
 in de komende maanden:

 2011
 23-06:  Haringavond 
 met zang van De Vlietgrieten
 26-06:  Familiedag naar Schiedam
 03-09:  Barbecue 2011: 
 Opening van het naseizoen

 08-09:  Kajuitavond 
 met ingang van deze avond   
 weer om de 14 dagen

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  
door middel van direct mailing).
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Domestic Organizer

Voor kantoor en privé
www.domesticorganizer.nl

Weg met de stress!

Is het rommelig in huis, op uw werk, dus in uw hoofd?
De Domestic Organizer kan u o.a. helpen met:
• administratie op orde brengen
• verhuizing organiseren
• ruimte anders indelen; privé plek creëren
• dingen vindbaar opbergen
• organiseren van een ’garage sale’ 
• zolder, garage, of (kinder)kamer opruimen
Daarna heeft u weer tijd om die dingen te doen 
die u werkelijk leuk vindt.

U kunt, geheel vrijblijvend, contact opnemen met:
Liesbeth Starrenburg
Mauvelaan 25
2264 AJ  Leidschendam
070-3277941 / 06-29217731
liesbeth@domesticorganizer.nl

Domestic Organizer

Installatiebedrijf
Slappendel 070 - 327 29 96

070 - 387 23 90

ToTaal RenovaTie • GaS-, WaTeR- en SaniTaiRe inSTallaTieS
CenTRale veRWaRMinG • KeUKenS • BaDKaMeRS

DaKWeRKen • KliMaaTBeheeRSinG

www.loodgieterslappendel.nl

www.remavoorburg.nl

www.loodgieterslappendel.nl

www.remavoorburg.nl

 U kunt uw oud papier in onze container kwijt.
De container staat op elke tweede zaterdag van de 
maand op de kruising Veurselaan en de Dr Beguin-
laan. De container is open van 09:00 tot 16:00 uur 
en van 10:00 tot 12:00 uur is er hulp aanwezig.

 Papierinzameldagen 2011:
 

Alvast bedankt!
Scouting St. Maarten-Hildegard Groep
Reinier van Ham [ M 06 46491013 ]
Veurselaan 15 · 2272 AP  Voorburg · T 070-3863212 
W <www.smhg.nl> · Papier: E <papier@smhg.nl>

Oud papier

za. 18 - 01
za. 12 - 02
za. 12 - 03
za. 09 - 04

za. 14 - 05
za. 11 - 06
za. 02 - 07 [!] 
za. 13 - 08

za. 10 - 09
za. 08 - 10
za. 12 - 11
za. 10 - 12
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De start
Donderdag 29 april 2010 in de avond. 

Het is een warme dag geweest.  
Later die avond koelt het plotseling af. 
Tegen het middernachtelijk uur is het 
zwaar bewolkt. Na een korte nacht 
breekt 30 april aan in de stromende 
regen. De kraampjes, de kleedjes en alle 
vlaggen kunnen worden uitgewrongen. 
Uiteindelijk komt de sfeer er wel in en 
zeker de kinderen laten zich niet gek 
maken. Het blijft echter een beetje sneu 
dat uitgerekend Koninginnedag de eerste 
dag van het omslaande weerbeeld was.

We zijn inmiddels een jaar verder  
in de tijd. Het is weer 29 april. Dit jaar, 
vanzelfsprekend, op een vrijdag. 
Kinderen markeren met stoepkrijt de plek 
voor hun ambulante handel, vlaggen en 
versierselen hangen tussen de bomen en 
ik kijk wederom naar de lucht. 

Zou het dit jaar goed komen?  
De ochtendzon doet dat echter wel.  
Het waait, maar Koninginnedag 2011 
gaat plaatsvinden in de stralende zon. 
En daarom gaat de vlag uit. Mijn zes-
jarige zoon heeft het protocol van vorig 
jaar goed onthouden: 'Op Koninginnedag 
mag de oranje wimpel aan de vlag.'  
En zo geschiedde. 

Drie man sterk wordt de vlaggenstok 
aangedragen en even later wappert hij 
fier in de wind tussen alle andere vlag-
gen alsof de Koningin zélf onze straat 
aan gaat doen.

Maar de majesteit is vandaag  
ver onder de rivieren op bezoek en wij 
Damsigters onder elkaar vieren de dag 
op klassieke wijze. Oranjegezinden en 
Republikeinen (ik ken er hier minstens 

drie) lopen broederlijk naast elkaar de 
markt af. Er is geen koninklijk paleis, 
maar er zijn wel twee luchtkastelen voor 
de kinderen. Speelgoed en allerhande 
overbodige huisraad ligt op de kleedjes 
uitgespreid. Oud hollandse spelletjes en 
typische Koninginnedag-acts vinden 
daar tussendoor plaats. Vanzelfsprekend 
wordt de dag geopend met de traditio-
nele versierde fietsenoptocht. Deze wordt 
voorafgegaan door de fanfare.

De kinderen hebben elk vijf euro 
gekregen in kleingeld om de straat-

economie te stimuleren. 
Vanzelfsprekend komen 
ze binnen vijf minuten 
aanzetten met onbruik-
bare (in onze ogen) en 
te dure (ook in onze 
ogen) prullaria die linea 
recta van de ene zolder 
naar de andere kan ver-
dwijnen, maar dat is ook 
de charme van het spel. 
Bovendien is dit de 
manier om de waarde 
van geld te herkennen. 

Op is immers op. Maar in de praktijk zijn 
we gelukkig niet zo belerend en links en 
rechts wordt er door pappa en mamma 
nog wel wat gesubsidieerd. 

Grabbeltonnen zijn onverminderd 
populair evenals de tafeltjes waar de 
oudere kinderen de jongere straatgenoot-
jes schminken in patriottisch rood-wit-
blauw en/of oranje. Die laatste kleur zie 
je overigens ook terug in de kleren van 
vrijwel alle bezoekers van de vrijmarkt. 
Wie wel even klaar is met babykleertjes, 
vierde-hands Pokemonkaarten en dozen 
met videobanden kan zich op verschil-
lende hoeken laten voorzien van eten en 
drinken. 

Appeltaart, Tompoezen, broodjes hot-
dog, koffie thee, ranja en appelsap is 
volop verkrijgbaar. Dit jaar vooreerst 
(wellicht vorig jaar ook al, daar wil ik 
vanaf zijn) staat er ook een groente-
kraam met gezonde groente- en fruit-
snacks.

In de middag is er een poppenvoor-
stelling in wijkgebouw 'De Boot'.  

De voorstelling is geheel aan het thema 
van de dag aangepast en gaat over een 
prinses. Of althans: over een meisje dat 
juwelen aan een prinses wil geven. 
Helaas worden de juwelen meegenomen 
door een aap, maar met hulp van een 
vriendelijke reus en zijn toverhoed komt 
alles toch nog goed. Poppenkast is een 
kunstvorm die waarschijnlijk sinds de 
middeleeuwen niet meer fundamenteel is 
veranderd. En daarom is het zo leuk om 
te zien dat de kinderen in 2011 nog zo 
enthousiast reageren. Na de voorstelling 
pakken de meeste mensen hun kleedjes 
weer in. De luchtkastelen lopen leeg en 
de slingers worden weer opgeborgen. 
Tegen de avond maken we de balans op. 
Goed weer, blije kinderen, leuke mensen, 
veel sfeer, vrolijkheid en geen incidenten. 
Zo hoort voor ons Koninginnedag te zijn! 

Dus nog een keer allemaal tot besluit: 
'Leve de Koningin! (hoera, hoera, hoera).'

Paul de Goede 

Koninginnedag 2011: 
 De vrolijke vrijmarkt!
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Dankzij onze sponsors hebben wij  
ook dit jaar de Koninginnedag weer  
tot een doorslaand succes kunnen maken. 

Bedankt! 

Ook willen wij alle vrijwilligers, kraam-
bemanners en mensen die op welke wijze  
dan ook een bijdrage hebben geleverd,  
hartelijk bedanken voor hun inzet! 

Tot volgend jaar!



[  Jaargang 29 · Nummer 2 :  Zomer 2011  ]

14

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

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: <j.lengkeek@ziggo.nl>

Het zomerseizoen loopt van 27 maart 2011 t|m 8 oktober 2011 
[ speeltijden > van 09:00 uur tot 23:00 uur | sluitingstijd > om 23:00 uur ]
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Het Neherlaboratorium
Het gebouw was voor mij  

een inspiratie om in 1956 in Delft 
architectuur te gaan studeren. 
Tijdens de bouw ging ik met mijn 
vader, die voor de PTT in het labora-
torium de octrooien verzorgde, van 
de vele uitvindingen op communicatie 
en computergebied, vaak kijken en 
de pragmatische aanpak in de hel-
dere architectuur sprak mij zeer aan. 

Verzetsheld Dr Lambertus Neher 
was destijds directeur van de PTT.  
In 1950 kreeg Ir Samuel van Embden 
(1904-2000), de opdracht voor ont-
werpen van het nieuwe laboratorium. 

In 1955 werd dit in gebruik genomen. 
Er werden in de loop van de jaren 
diverse uitvindingen gedaan op het 
gebied van (tele)communicatie, zoals 
de ZEBRA, één van de eerste compu-
ters, SMS en de postsorteermachine. 

Architect Van Embden
Van Embden heeft in 1937 nog 

het liefelijke gemeentehuisje van 
Etten, in zuivere en sobere Delftse 
School stijl ontworpen. 

In 1941 trad hij toe tot een illegale 
architectengroep, waarin behalve  
de progressieve architecten van Tijen, 
Merkelbach, van den Broek en Brink-

man, ook de delftseschool architecten 
Berghoef en Verhagen deelnamen. 
Deze werkgroep hield zich bezig met 
de voorbereiding van wederopbouw 
ná de oorlog. 

Van Embden deelde de overtuiging 
dat moderne productietechnieken na 
de oorlog nodig zouden zijn en ver-
diepte zich in ’prefabricatiesystemen’ 
zowel voor woning- als industriële 
bouw (De stad der toekomst, de toe-
komstige stad 1944).  
Hij had een nuchtere, zakelijke maar 
tegelijk dichtelijke, vooruit strevende 
stijl. Hij had zijn architectenbureau 
OD 205 Delft en een hoogleraarschap 
op de TU in Delft.

Opbouw
De structuur van het gebouw is 

eenvoudig en functioneel maar krijgt 
door de compositie van werkplekken 
rondom de dubbelhoge laboratorium-
hallen, een representatief directie-
gebouw en sculpturale toren voor 
zend apparatuur ed. een mooie vorm 
met afgewogen verhoudingen.  
De hoofdstructuur wordt bepaald 
door in het werk vervaardigd beton, 
de gevels zijn in hoofdzaak van 
geprefabriceerde betonelementen en 
slanke stalen kozijnen, slechts het 
directiegebouw is deels met baksteen 
bekleed. De Voorburgse beeldhouwers 
Gerard van Remmen en Theo van 
Nahmer hebben enkele betonnen 
sculpturen aangebracht en de Delftse 
hoogleraar Oswald Wenkebach de 
bronzen figuur aan de gevel bij de 
entree. 

Naar Nehercomplex
De hemel zij dank dat de sloop-

pogingen van de KPN in 2001 niet 
doorgegaan zijn en het gebouw in 
2007 een officieel rijksmonument is 
geworden. 

Reeds eerder, na een besloten 
competitie maakte van Heerden & 
Partners een renovatie (laboratorium) 
- en nieuwbouwplan voor het gehéle 

complex. De wijze waarop de essen-
tie van het oorspronkelijke gebouw 
bij de moeilijke transformatie in 
appartementen is behouden verdient 
bewondering. De karakteristieke 
entreeportalen zijn behouden, in de 
laboratoriumhallen zijn subtiele 
loopplateaus met terrasjes vrij opge-
hangen (foto) , zodat de dubbelhoge 
laboratoriumruimten hun karakter 
behouden, de eenvoudige prefab 
gevelelementen zijn sober gehouden 
evenals de stalen kozijnen, wat met 
alle regeltjes uit het Bouwbesluit niet 
meevalt. Nieuwe elementen zoals de 
franse terras- en balkonpuien zijn 
bewust als nieuw te herkennen, maar 
zijn goed in verhouding tot de oor-
spronkelijke architectuur. 

Het is ongelofelijk dat ook het 
directiegebouw en stedenbouw-
kundig beeldbepalende toren van 
52 m. hoog in de renovatie een nieuwe 
functie konden krijgen (Restaurant, 
Wellness ed.); het valt te hopen  
dat dit toekomstperspectief houdt. 

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

Ir N.W. (Pim) van der Lek 

Blokje om in het Raadhuiskwartier 
met mijn hond: Free
Deze keer heeft Pim zich in de geschiedenis van het huidige Nehercomplex 

verdiept. Het gebouw dat de afgelopen jaren een ware gedaanteverwisseling 
heeft ondergaan van Laboratorium tot appartementencomplex.

Van Neherlaboratorium naar Nehercomplex

Wilt u meer lezen:
In 2008 verscheen het lezenswaardige boek 

’Parels van baksteen’ van de hand van Marina Laméris 
en Roel van Norel. In iedere boekenkast in onze gemeente 
zou dit een plaats moeten hebben. 

De voorkeur van de schrijvers gaat weliswaar uit 
naar architectuur van vóór de moderne ontwikkeling 
sinds 1918, maar gelukkig staat ook één van de weinige 
moderne monumenten, het Neherlaboratorium, er in. 

Hoewel het materiaal baksteen in dit gebouw 
alleen in het directie gebouw is gebruikt.
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 Uiterste inleverdatum bijdragen voor de volgende WijkWijzer:
woensdag 10 augustus 2011

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

Column

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

Telefoon!
Iedere woensdag is oma-dag. 
Dan eet mijn moeder gezellig mee. 
Een drukke boel aan tafel. Drie generaties  

bij elkaar. Een wereld van verschil in commu-
nicatie! De dochters hebben hun mobiele tele-
foon naast hun bord liggen. Elk geluid van het 
apparaat vraagt aandacht. Mijn moeder van 85 
begrijpt er niets van. Haar huistelefoon in de 
oplader is meer dan voldoende. Onder het eten 
neemt ze niet op. Zo eenvoudig kan het zijn. 

Daarover zijn de meningen aan tafel verdeeld. 
‘Je moet overal bereikbaar zijn, oma,’ vindt 

Jennifer (20). Ze stelt voor om een ‘koelkast’  
te regelen bij de zorgwinkel. Zij wil oma graag 
leren sms’en. Oma kijkt verschrikt. Met haar 
bevende handen ziet ze het echt niet zitten.

Tussen twee happen door ziet Jennifer haar 
mobiel knipperen. ‘Oh, een bericht.’

Ze legt het bestek neer en gaat aan de slag.
De irritatie groeit. Niet alleen bij oma. 
Jorinde (16) aan de andere kant van de tafel 

lacht.
‘Nou ja! Wat twitter je nu weer? ‘Door eten!’ 

Jennifer kijkt haar zus boos aan. 
Oma zucht. Ze kan deze manieren van com-

municeren niet meer bevatten. Haar generatie  
is niet opgegroeid met een computer. Ze heeft 
er wel eens moeite mee. Als ze denkt een 
nieuwtje te hebben, blijkt dat iedereen het 
eigenlijk allang wist. Met dank aan internet. 

De gesprekken van haar kleinkinderen kan  
ze moeilijk volgen. Termen als pingen, hyves, 
facebook, whatsapp, twitteren en e-mailen  
zeggen haar weinig. De behoefte om daar in  
te duiken is er allerminst. 

De jeugd wil overal bereikbaar zijn. 
‘Dames, dooreten, leg die mobieltjes even 

weg,’ vermaan ik, maar wetende dat het weinig 
effect heeft. Oma verbijt zich, ik voel dat ze 
twijfelt aan mijn overwicht. Dat is terecht. 

Na het eten kletsen we nog wat na. 
Natuurlijk blijven de mobiele telefoons paraat. 
Dan rinkelt de huistelefoon. Niemand reageert 
van de dames. 

‘Nou, zal ik die dan maar opnemen?’ zucht 
mijn moeder. De enige telefoon in huis die ze 
begrijpt. Zo doet ze toch een beetje mee.

Jolanda Zuydgeest 

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>
–  Sanja Duijvestijn, secretaris
 T  06- 211 42 350
 E  <deduif@zonnet.nl>
–  Ton van Kasteren, bestuurslid
 T  070- 386 28 03
 E  <van.kasteren@casema.nl>

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

Wijkagenten    T 0900- 8844
–  Olav Nieuwenhuijs
 >		 Damsigt	·	Kleurenbuurt	·	Park	Leeuwenbergh

–  Carola Albers en Tamara Hoeve
 >		 Verzetsheldenkwartier

–  Geert-Jan Janett
 >		 Raadhuiskwartier

Wijkmanager  
–  Herman van Spankeren   T  300 96 47

Bezigheden in De Boot

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

–  Marga Schiere    T  387 07 58

Atelier De Boot
>		woensdag	·	[	13:30	–	15:3	uur	]

–  Mirjam de Jager    T  888 96 56

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

–  Daniëlle Verjaal   T  387 72 31

Sociëteit 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
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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:

juni 2011
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Wist u dat de wijk  
een eigen Peuterspeelzaal heeft? 
Peuterspeelzaal De Boot.

Deze is gevestigd  
in het Wijkgebouw en heet dan 
ook heel toepasselijk De Boot. 

Ze hebben een eigen ingang 
links om de hoek.

Op een zonnige morgen  
-vlak voor de meivakantie- brachten 
uw razende reporter & eindredactrice 
een bezoek deze Peuterspeelzaal 
voor een diepte interview. 

Onder het genot van een kopje 
koffie spraken wij Piet Pupping 
(penningmeester) en de enthousiaste 
leidsters Marga Schiere en Daniëlla 
Zammito.

Hoe is de Peuterspeelzaal  
ontstaan?

Piet: ’Toen ik in 1982 in de 
Mauvelaan kwam wonen, ging mijn 
zoon naar de Peuterspeelzaal. Men 
zocht bestuursleden en ik trad toe 
tot het bestuur van de 
Wijkvereniging. Tot 1996 runde deze 
namelijk de Peuterspeelzaal. In 1996 
moesten ze van Gemeente wege een 
Stichting worden. In juli viert deze 
Stichting dus haar 15 jarige bestaan. 
Mijn zoon zit er allang niet meer, 
maar ik ben gebleven.’

Op initiatief van ouders uit de 
wijk is destijds de Peuterspeelzaal 
opgericht. 

Het exacte jaar van oprichting 
schudt Piet niet zo uit zijn mouw. 
Wel laat hij een financieel jaarver-
slag van 1972 zien. Een schattig 
gedateerd bootje illustreert het jaar-
verslag.

Men maakte gebruik van de lege 
noodlokalen van de Elsbergschool. 
De Elsbergschool is er inmiddels niet 
meer. De Peuterspeelzaal bleef en 
verhuisde mee toen de noodlokalen 
plaats maakte voor het huidige wijk-
gebouw.  

Vanaf welke leeftijd zijn kinderen 
welkom?

Daniëlla: ’Formeel mogen kinderen 
komen wanneer ze 2 jaar en 3 maan-
den zijn. 

In de praktijk kan 
het voorkomen dat ze 
met 2 jaar  
de Peuterspeelzaal 
bezoeken. 

Het ene kind  
is vlotter dan het 
andere kind’.

Wanneer is de 
Peuterspeelzaal 
geopend?

Marga: ’Op alle 
weekdagen van 
maandag t/m vrijdag 
van 08:45 – 11:45 uur. 

In de schoolvakanties en op de regu-
liere feestdagen zijn we gesloten’.

Wat heeft de Peuterspeelzaal  
de ouder en het kind te bieden?

Marga vertelt hoe leuk het voor 
een kind is op de Peuterspeelzaal; 
hij/ zij ontmoet leeftijdsgenootjes en 
kan zich heerlijk uitleven met (buiten)-
spelen, knutselen en kleuren. 

Ze trekken met elkaar op en leren 
zo ook op het sociale vlak mee te 
komen. Dus een goede voorbereiding 
op de basisschool periode. 

Daniëlla vult het verhaal aan: 
’Voor de ouder is het goed om te 
weten dat we een hecht team zijn. 

Als kleine organisatie verlopen  
de contacten beter en zijn we voor-
deliger omdat er minder overhead 
kosten zijn.’

De leidsters geven aan dat het 
voor de continuïteit en gewenning 
van het kind, het prettigst is  
dat het kind minimaal 2 dagdelen 
komt spelen. Vaste leidsters zijn er 
op de maandag en vrijdag en de dins-
dag en donderdag. 

Tegenwoordig mag een kind  
elke gewenste ochtend komen.  
Er zijn nagenoeg geen wachtlijsten. 

Dus ouders wilt u rustig, werken, 
sporten danwel boodschappen kunnen 
doen, zonder uw kleine handenbinder-
tje? En dat terwijl uw kind gezellig 
onder de pannen is en de allermooiste 
werken knutselt? 

Kom vrijblijvend langs  
om kennis te maken. 

Geef bijvoorkeur wel eerst even  
een belletje.

Voor meer informatie:
Marga Schiere T 070 – 387 07 58 

 (maandag t/m vrijdag 
 van 08:45- 11:45 uur)

 Miriam Blom en Sanja Duijvestijn 

Kom spelen 
 
bij de Peuterspeelzaal De Boot

PSZ De Boot


