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2

37. Afscheid van...
Jeugdprins Bart en Adjudant Eric.
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Voorwoord van voorzitter
John Elligens
Daarmee werd het startsein gegeven voor
het 43e seizoen, met als motto “Er hangt
iets in de lucht”, wat bij De Damzwabbers
betekent dat je nooit weet wat er boven je
hoofd hangt.
Door de zeer gewaardeerde bijdragen van
onze sponsoren en de tomeloze inzet van
de vele vrijwilligers belooft dit weer een
mooi seizoen te worden.

Voorzitter John Elligens

Beste carnavalsvrienden,
We hadden nog maar net afscheid
genomen van onze hoogheden van het
seizoen 2013-2014, Prins Eduardus en
Page Francisca, toen tijdens het Prinsenbal,
traditiegetrouw om elf over elf, ons nieuwe
prinselijk paar bekend gemaakt werd.
Onze nieuwe Prins Trasparente en zijn
Page Samantha (voor mij een wel heel
bekende page) maakten hun entree in
een glasbak.

Naast onze eigen feesten schenken wij ook
dit jaar weer aandacht aan onze senioren,
mensen met een verstandelijke beperking en aan de kinderen. Bij de optocht,
die dit jaar op Valentijnsdag plaatsvindt,
zal veel liefde in de lucht hangen, mede
omdat onze vrienden van De Gaanders het
thema “Alles is liefde” als motto hebben dit
seizoen.
We hopen dat dit tot een mooie, lange
optocht zal leiden.
In deze Zwabberkrant staat alle informatie
over onze activiteiten en ik hoop u op
een of meerdere activiteiten te mogen
begroeten.
Met carnavaleske groet,
John Elligens
Voorzitter
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Dobbe, service met een glimlach
Damhouderslaan 19 Leidschendam
Telefoon 070 - 31 701 70
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Voorstellen Prins Trasparente
Voor degenen die mij nog niet kennen, wil ik mij graag even
voorstellen. Dit seizoen zal ik als Prins Trasparente bekend staan.
Buiten het carnaval luister ik naar de naam Paul Ebbelink. Ik ben
48 jaar, woon samen met Irene en heb 2 dochters, Kim en Roos.
Om mijn hobby’s te bekostigen, ben ik ruim 40 uur per week
werkzaam bij een glasverwerkend bedrijf in Maasdijk, waar ik als
productiemanager zorg voor het stroomlijnen van de productie.
De hobby’s waar ik het voor doe, zijn uiteraard het carnaval, maar
ook ga ik graag skiën en ben in de zomermaanden veelvuldig op
het water te vinden om lekker te varen met onze boot.

Proclamatie Prins Trasparente
Ik, Prins Trasparente, Prins der Damzwabbers van het seizoen 2014-2015, Prins bij gratie van het
Bestuur, de leden van de Raad van 11 en alle leden van carnavalsvereniging De Damzwabbers,
geboren en getogen te Rotterdam, nu wonende in Leidschenveen,
4Grootmeester in doorzichtig glas
4Opperhoofd van de ski’s
4Beschermheer van Irene en de kinderen
4Admiraal van de Brasem
4Grootgenieter van een witte schuimkraag
4Ridder in de orde van de snelheid

Met als motto “Er hangt iets in de lucht” proclameren wij:
4Dat we er een luchtig seizoen van gaan maken
4Dat je beter een half glas bier kan hebben, dan tien vol met lucht
4Dat mijn page en ik jullie vanuit de lucht gaan aanschouwen
4Dit mijn eerste polonaiseseizoen wordt
4Dat iedereen het luchtig opneemt als ik op jullie tenen trap
4Dat wij zichtbaar op elk feest aanwezig zijn
4Dat bij het eten van chili veel lucht verplaatst
4Je niet op dun glas moet lopen
4We de glazen heffen op een mooi seizoen
4Het zonder gezelligheid geen feest is
4Dat ik dankzij mijn page een luchtig kapsel houdt.

Alaaf, Alaaf, Alaaf.
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Bekendmaking Prinsenpaar seizoen 2014 - 2015
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Voorstellen Page Samantha
Ik ben Samantha Elligens, 28 jaar en de dochter van voorzitter John Elligens en Irene Boonekamp.
Samen met mijn man Sander en onze 2 kinderen, Mike van 6 jaar en Tessa van 4 jaar, woon ik in
Zoetermeer. Ik ben geboren en opgegroeid in Leidschendam.
Toen mijn ouders in aanraking kwamen met het carnaval, zaten mijn broer Michael Elligens en
ik als vrij snel in de Jeugdraad. Extra bijzonder is het dan ook dat ik in het seizoen 1994-1995,
dus precies 20 jaar geleden, Jeugdpage was. Ik vind het dan ook een hele eer om nu met “de
Grote Raad” mee te mogen doen.
Doordeweeks werk ik als kapster voor Bas
en Patricia de Jong, bij Soen Haarmode
in Rijswijk.
Echte hobby’s heb ik op dit moment niet,
al geniet ik volop van leuke uitstapjes
met mijn gezin en gezellige feestavonden met vriendinnen bij
De Damzwabbers.
Ik kan dan ook met volle overtuiging zeggen dat ik er alles aan ga doen om samen
met Prins Trasparente, de Raad van 11,
mijn familie en vrienden er een feestelijk
en luchtig seizoen van te maken.
Groetjes,
Page Samantha
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Opper Aad terug van weggeweest
Na 3 seizoenen afwezig te zijn geweest als Opperzwabber, ben ik weer terug. Dankbaar voor
de steun die ik van de Raad van 11 heb gekregen, ben ik weer begonnen aan deze taak.
De moeilijkste periode van een seizoen is (op moment van schrijven van dit stuk) achter de rug.
Deze begint met de conventvergaderingen, waarbij namen van nieuwe kandidaat-prinsen
geselecteerd moeten worden.
Vervolgens mogen de voorzitter en ondergetekende op pad om kandidaten te benaderen.
Als de kandidaat ermee instemt om Prins te worden, volgen de voorbereidingen.
Onderscheidingen moeten uitgezocht worden, er moet een proclamatie komen en uitleggen
aan het nieuwe prinsenpaar wat er allemaal staat te gebeuren. Als Opper ben je vanaf dat
moment de persoonlijke assistent van de Prins en Page.
Ik moet zeggen, dit seizoen hebben we een heel erg enthousiaste Prins en Page. Tijdens de
polonaise moet ik mijn meerdere erkennen in de grote stappen die Prins Trasparente kan maken.
Page Samantha hoef ik tijdens het lopen niet aan te sturen, zij volgt haar eigen weg.
Naast de verantwoordelijkheid voor Prins en Page, ben je ook verantwoordelijk voor de Raad van 11.
Dit seizoen zijn we gestart met 17 raadsleden; uniek in de geschiedenis van onze vereniging.
Wim Feenstra draait nu mee als aspirant. Kevin Remeijsen is vanuit De Tussendoortjes doorgestroomd naar de Raad van 11. Helaas is Nick Romijn gestopt, anders hadden we 18 raadsleden
gehad.
Als Opper ben ik reuzetrots dat er zo veel animo
is om lid te willen zijn van onze Raad van 11.
Om praktische redenen zullen we ook niet meer
raadsleden aannemen. We hebben nu eenmaal
een beperkt aantal pakken en bijbehorende
steken.
Prins Trasparente en Page Samantha hebben er
zin in en de Raad staat te trappelen….
Er hangt iets in de lucht!

Met carnavaleske groet
van jullie Opper, Aad Storm
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Chouette Lingeriespeciaalzaak
Chouette Lingeriespeciaalzaak is sedert
2007 gevestigd in het fraaie Art-Deco pand
op Damlaan 9.
Wij hebben een uitgebreid assortiment van
de betere merken lingerie, badkleding en
nachtkleding. De diverse soorten lingerie,
zoals sportbh’s, voedingsbh’s en corsetterie maken deel uit van onze collectie. De
maatvoering is van AA t/m K en confectiemaat 36 tot 54. Onze kracht is de klantgerichte professionele service. De badkleding
en nachtkleding zijn het hele jaar door
beschikbaar.
Enkele merken zijn : Prima Donna, Marie
Jo, Ten Cate, Bjorn Borg, Sunflair, Fantasie,
Empreinte, Ringella, Felina.
CHOUETTE Lingeriespeciaalzaak
Openingstijden:
maandag alleen op afspraak
dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.30 uur
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
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Daarnaast is Chouette een SEMH-erkende
leverancier van borstprothesen en accessoires, waarvoor wij gecontracteerd zijn
bij alle zorgverzekeraars in Nederland. Wij
hebben de deskundigheid in huis en aangepaste lingerie van de bekende leveranciers
Amoena en Anita.
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Restaurant De Pepermolen
Nabij de Sluisjes en net buiten
de drukte van het centrum,
bevindt zich de historische
Venestraat. In vroegere tijden,
toen er nog volop handel
gedreven werd over de Vliet,
was de Venestraat de hoofdstraat van Leidschendam. Dat
is nog duidelijk te zien aan de
panden die zich in de Venestraat bevinden, alwaar de tand
des tijds zeker zijn sporen heeft
nagelaten. De komende jaren zal de gemeente Leidschendam-Voorburg er dan ook alles aan
doen om dit voormalige juweeltje wederom te laten schitteren.
In een van deze panden zijn wij gevestigd en wij heten u graag welkom!
Laat u verrassen met de gerechten uit onze puur ambachtelijke keuken. Onder leiding van
chefkok Tobias Jansen, die met zijn eigen kijk de Franse klassieke keuken een nieuwe
wending geeft, doet onze keukenbrigade er alles aan om uw gerechten met zorg en
aandacht te bereiden.

Alles wat er in De Pepermolen geserveerd wordt, is in onze eigen keuken klaar gemaakt.
Van het brood dat we zelf bakken tot de friandises bij de koffie. Dit kunt u ervaren in ons drietot zes-gangen menu. Hierin gaat de keuken mee met de seizoenen, waardoor er regelmatig
andere gerechten bedacht en geserveerd worden. U staat natuurlijk vrij in het doorgeven van
uw wensen met betrekking tot de te gebruiken ingrediënten. Dit vernemen wij graag van
tevoren.
Gastheer Wilbert Hilgersom heeft met veel enthousiasme verschillende wijnen voor u geselecteerd, welke perfect bij de gerechten passen. Deze kunt u per gerecht en per glas bestellen.
Uiteraard kunt u ook zelf een mooie wijn van onze uitgebreide wijnkaart kiezen.
Kortom; voor een geheel verzorgde avond, bent u bij restaurant De Pepermolen aan het juiste
adres.
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Zwabberbingo
Carnavalsvereniging De Damzwabbers
organiseert twee keer per seizoen een
Bingo. Eén algemene Bingo en één speciaal
voor ouderen.
De doelstelling van de vereniging is mooie
middagen te organiseren voor ouderen,
mensen met een handicap en jeugd. En
uiteraard is carnaval bedoeld voor iedereen
uit Leidschendam en omgeving. Daarvoor
worden diverse feesten en gezellige middagen georganiseerd.
Om deze activiteiten mogelijk te maken,
zijn sponsoren nodig. Zonder hen zou de
vereniging deze niet kunnen organiseren.
De Sponsorcommissie is al maanden bezig
met de voorbereidingen. Bedrijven en
ondernemers worden bezocht en gevraagd
om een bijdrage te leveren aan deze bijzondere feesten. Dat kan door een financiële

donatie of door het beschikbaar stellen van
producten. We zijn dit jaar bijzonder verrast:
nog nooit hebben zoveel sponsoren een
steentje bijgedragen. Of beter: laat dat-tje
maar weg: grote STENEN zijn het geworden!!!
Alle sponsoren vindt u in deze Zwabberkrant.
Er zijn producten ontvangen voor de ouderen en deze zullen dan ook speciaal tijdens
de Ouderenbingo ingezet worden tijdens
superveel bingorondes. Andere prijzen kunnen gewonnen worden tijdens de algemene
Bingo. Deze Bingo kent ook een superronde
met als hoofdprijs een fiets. Deze prijs wordt
al jaren beschikbaar gesteld door de heer
Dennis Brand van Bike Totaal Thijs Brand,
gevestigd aan de Damlaan 6 te Leidschendam. Dank!
Voorzitter John Elligens, Page Samantha,
Jeugdprinses Semmie en Adjudante Kiki
lieten de bingoballetjes rollen. Door het
spelen van extra ronde’s werd er een schepje
bovenop gedaan, waardoor er veel bezoekers met mooie gesponsorde prijzen prijzen
naar huis gingen.
De Bingocommissie assisteert bij de verdeling
van de prijzen en ziet erop toe dat er geen
valse bingo is. Maar ook dat is geen probleem:
dan zingen we gewoon een liedje!

19

| Zwabberkrant 2014 - 2015

20

Zwabberkrant 2014 - 2015 |

Bloemsierkunst “De Passie”
Tevens hebben wij naast ons brede bloemenassortiment een aantal leuke attenties, zoals chocolade, fles wijn/champagne, beren,
geboorteballonnen,e.d.. Wij leveren wekelijks bloemen aan o.a.
Het Mauritshuis, diverse cafés en restaurants, autobedrijven etc.,
maar ook bij de mensen thuis.
U kunt rechtstreeks bestellen via de webshop
www.bloemsierkunstdepassie.nl of bellen naar 071-5803515
voor een persoonlijk advies.
Bloemsierkunst “De Passie” is 3
mei 1997 door Ingrid Verboon
met veel plezier en Passie
gestart in het pittoreske dorp
Stompwijk (gemeente Leidschendam/Voorburg),centraal
gelegen tussen Leidschendam,
Zoetermeer en Leiden (met veel
bezorgingsmogelijkheden). “De
Passie” levert zowel aan bedrijven als particulieren: wij staan
altijd met veel enthousiasme
voor iedereen klaar!!

Bij bloemsierkunst “De Passie” vindt u voor iedere gelegenheid
een geschikt cadeau. Onze slogan is niet voor niets:
“Bloemen groot of klein, bij “De Passie” moet je zijn !!! “
Kijk op onze Facebookpagina voor de dagaanbiedingen en
dagelijkse nieuwtjes. Of volg ons op Twitter en maak kans op ons
unieke Twitterboeket; @bloemendepassie

Bloemsierkunst “De Passie”
Dr.van Noortstraat 186
2266 HC Stompwijk
071-5803515

U kunt kiezen uit de diverse mogelijkheden in de voorbeeldboeken en hier eventuele veranderingen in aan laten brengen.
Of een bepaald idee wat u in gedachten heeft, laten uitwerken.
Zo komen wij na overleg vooraf tot een juiste keuze voor het
bruidsboeket, de corsages, autoversieringen en alle overige
bloemenwensen voor deze onvergetelijke dag.
En voor de verdere uitvoering van al deze wensen zijn uw
bloemen bij ons in vertrouwde handen.

www.bloemsierkunstdepassie.nl
(MET WEBSHOP !!!)
info@bloemsierkunstdepassie.nl
6 dagen per week geopend;
dinsdag en donderdag na 13.00
uur gesloten

Gespecialiseerd in gelegenheidsbloemwerk zoals
bruidsbloemen.
De dag van je leven krijgt nog meer glans met bloemen en bloemdecoraties van “De Passie”. Wij weten hoe belangrijk het is de juiste
sfeer te vinden voor het bruidsboeket en andere bloemen.
Of u nu houdt van iets klassieks, iets moderns of juist iets extravagants, alles mag en alles kan.

Ook kunnen uw bloemen op deze grote dag (in overleg) in de
regio bezorgd worden, zodat u op deze toch wel drukke, heerlijke
dag niet meer de deur uit hoeft om de bloemen op te halen. Maak
in alle rust uw keuze voor het belangrijkste boeket in uw leven bij:
Bloemsierkunst “De Passie.”
Met fleurige groeten,
Ingrid Verboon
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Seizoen 2013-2014: ’t Kon nog gekker…
Voor ons als gezin begon carnaval al in september. Het kiezen van een Page, het kiezen van
een Jeugdprins/-page en Adjudant. Voor de hand liggend waren natuurlijk onze eigen
kinderen. Maar willen zij wel? Kunnen ze zolang een groot geheim bewaren? De beslissing was
snel gemaakt: ze wilden heel graag Jeugdprins en Adjudant worden. Dit geheim houden was
ontzettend moeilijk, maar ook leuk. Wekelijks gesprek aan tafel als opa kwam eten. Wie zou de
Prins worden was de standaard vraag van opa. Tja en dan je gezicht strak houden. Dat is een
uitdaging, die gelukt is! Het kiezen van een Page; dat werd Francisca. Dit was een grote verassing
voor Francisca, maar ze heeft gelukkig volmondig ja gezegd, zonder te weten wie de Prins werd.
De Prinsenparen zijn compleet. Nu zijn er al twee gezinnen die hun mond moeten houden.
Eindelijk is dan het Prinsenbal en Jeugdprinsenbal. En dan gaat het feestseizoen beginnen.
Voordat je het weet, hangen er borden aan je huis met Prins Eduardus en Jeugdprins Bart en
Adjudant Eric. Ook werd er bij Francisca een bord geplaatst. Leidschendam mag het weten!
Dan komen de feesten voor zowel de Jeugdraad, De Tussendoortjes en de Raad van 11.
Met z’n allen met de bus mee en met een man of 50 een zaal binnenlopen. En dat je dan voorop
mocht lopen is een speciale ervaring. We maakten er met zijn allen een feestje van. Ook hebben
we anderen zoals ouderen, gehandicapten en kinderen gezellige middagen bezorgd. En dan
niet te vergeten de optocht, de doop in de Vliet en het vreemde vuurwerk dit jaar. En het
toezingen door de jeugd “hahaha je vader die is gek” en daarna extra diep het water in…
De trein dendert dan door naar Groot Carnaval, de Kindermiddag en de Maandagavond.
Dan is er een tijdje niets, wat vreemd is, maar regelmatig het gesprek aan tafel bij beide
gezinnen: hoe vies zou het afvoeren zijn? De kinderen keken hier naar uit, lekker in een vies
bad. Het afvoeren is dit jaar goed gelukt, lekker smerig.
Kortom, wij hebben met zijn allen met volle teugen van het carnavalsseizoen genoten. We
kijken er met veel plezier op terug. Dank voor iedereen die daar aan mee heeft gewerkt. In
dit seizoen zijn bijzondere vriendschappen ontstaan.
Wij wensen Prins Trasparente en Page Samantha, Jeugdprinses Semmi en Adjudante Kikki
heel veel plezier toe.
Ed, Jasperien, Bart , Eric en Francisca
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REMAX, de enige makelaarsorganisatie
die blijft groeien!
Even voorstellen.......
Waarschijnlijk heeft u ons wel eens gezien: de Rood-Wit-Blauwe Te koop-borden of ons
bekende logo, de Rood-Wit-Blauwe REMAX ballon.
Misschien zelfs tijdens uw vakantie? Er zijn namelijk kantoren gevestigd in meer dan
70 landen. Het aantal aangesloten makelaars is inmiddels gegroeid tot 92.566 (!).
Maar nog veel belangrijker voor u; sinds enkele jaren zijn wij ook actief in de omgeving van
Leidschendam-Voorburg.
De makelaars die aangesloten zijn bij de Franchiseorganisatie REMAX zijn allen zelfstandig
ondernemers, dus veelal net actiever dan de gevestigde orde.
Zij kunnen u van dienst zijn bij alle zaken met betrekking tot onroerend goed. En sinds kort
zelfs ook met het verkrijgen van financieringen.

Veel makelaars
Veel woningen
Veel deals

REMAX Adviseurs 					
adviseurs@remax.nl
Damlaan 47 					
www.remax.nl
2265 WV Leidschendam-Voorburg 		
www.remax.nl/adviseurs
070-3016060
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Restaurant Vlora Adriatik
Een jaar geleden opende restaurant Vlora Adriatik haar dēuren op de Damlaan 25. De voorgevel gaat
wat schuil tussen de aangrezende panden, maar binnen verbreedt het restaurant zich en is de ruimte gezellig en gastvrij. De kaart is Italiaans en Greeza georiënteerd. De keuken werkt met verse producten waar we
de mooiste gerechten mee maken. Gastvrijheid en lekker eten staat bij ons hoog in het vaandel.
Voor meer informatie www.vlora-adriatik.com
Wij zijn geopend van woensdag t/m maandag
van 12:00 - 15:00 uur en van 17:00 - 22:30 uur.
Vlora Adriatik
Damlaan 25a
2265 AL Leidschendam
070 - 213 9281

Tot ziens in Vlora Adriatik
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Zwabbertours

Wie in Leidschendam woont, woont ook in Zwabberdam. De meeste hebben vast wel eens iets
gezien of gehoord van of over De Damzwabbers. Elk jaar hebben we verschillende feestjes op
onze “vaste” locatie aan De Star 51.
Ook worden we uitgenodigd door andere verenigingen om, als gangmaker, de boel eens goed op
stelten te zetten. Als we naar andere verenigingen gaan, dan gaan we als één geheel met de bus.
Onze zogenaamde “Zwabbertours”. Niet alleen voor de volwassenen, maar ook voor de jeugd
ondernemen we daguitjes met Zwabbertours. De Tussendoortjes lopen, zoals ze heten er een
beetje tussen door.
Wil jij ook gebruik maken van de Zwabbertours, dan kun je jezelf hiervoor opgeven via
bus@damzwabbers.nl, waarna je mail ontvangt met de vertrektijden.
De opstaplocaties zijn:
1: Leidschendam op het President Kennedyplein.
2: Leidschenveen op de Emmy Belinfantedreef (bij de bushalte naast het winkelcentrum).
De kosten voor een retourtje zijn € 7,50 p.p.
Voor De Tussendoortjes is dit € 5,- p.p. en voor de Jeugdraad is het € 2,50 p.p.
(Bij een afwijkende prijs, word je vooraf op de hoogte gesteld).
Ik kan alleen maar zeggen; kom eens kijken hoe wij een feestje vieren en feest gezellig mee!
Tim
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Tennispark Overdam

Dé locatie voor tennis, sportieve recreatie en gezelligheid!

Lekker tennissen, tennislessen volgen, competitie spelen én genieten van een kopje koffie
of thee, een heerlijk lunch of diner. Of even bijkletsen onder het genot van een drankje en
een hapje. Dat kan allemaal op Tennispark Overdam!
Wij serveren ook graag!
Een voorproefje van onze kaart, de specialiteiten:
4de lekkerste Italiaanse koffiespecialiteiten
4op alle doordeweekse dagen een dagverse maaltijd, afgestemd op het seizoen voor een
vast bedrag van € 10,- per persoon (tussen 18.00 en 20.30 uur)
4vers afgebakken broodjes, verrassend belegd
4huisgemaakte soepen
4borrelgarnituur met fantasie uit eigen keuken
4(h)eerlijke wijnen
4een selectie speciaal bieren van de tap,
wisselend per seizoen
Tennispark Overdam
Van Ruysdaellaan 3C
2264 TK LEIDSCHENDAM
Telefoon 070-3178579
E-mail: algemeen@tennispark-overdam.nl
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Ouderencarnaval
Ieder jaar wordt er een carnavalsmiddag georganiseerd voor de ouderen uit LeidschendamVoorburg en omgeving. Vele sponsoren hebben zich ook dit jaar weer aangemeld om dit feest
te ondersteunen. Op deze middag worden alle gasten lekker in de watten gelegd. Bij binnenkomst is er koffie met wat lekkers en ook gedurende de middag wordt de innerlijke mens niet
vergeten.
Er is een blaaskapel aanwezig voor de gezellige muzikale begeleiding en ook de Prins, Page, de
Raad van 11 en de Jeugdraad zullen hun opwachting maken. Het hoogtepunt van de middag is
wel de Bingo met leuke prijzen. De Damzwabbers hebben ook nog een muzikale verrassing in
petto. Het belooft een gezellige middag te worden. Verkleden mag altijd, maar hoeft niet.
Er zullen uitnodigingen verspreid worden bij de diverse
woonvoorzieningen voor ouderen.
Vervoer
Heeft u geen vervoer? Geen probleem! U kunt opgehaald worden
en uiteraard wordt u na afloop ook weer netjes thuis gebracht
door één van onze vrijwilligers. Indien u voor deze middag gratis
opgehaald wenst te worden, kunt u bellen met het volgende
telefoonnummer: 06-45579467. U kunt ook een mail sturen naar
ouderen@damzwabbers.nl.
Het Ouderencarnaval is op zaterdag 7 februari 2015.
Aanvang: 13.00 uur. Locatie: Sportpark de Star,
de Star 51 te Leidschendam.
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Met Liefde, een belevingswinkel op de Damlaan waar u terecht kunt voor cadeauartikelen,
meubels in landelijke stijl, high tea of gewoon een heerlijk kopje koffie of thee met zelf gebakken lekkers. In onze winkel staat een grote tafel waar u onder het genot van een kopje koffie
of thee een krantje kunt lezen of gebruik kunt maken van wifi. U kunt er rustig rondkijken en
misschien een idee opdoen. Zoekt u een leuk cadeautje? Wij hebben cadeauartikelen in elke
prijsklasse! Ook kunt u bij ons terecht voor bakproducten. Die vindt u in onze bakkast met
diverse soorten cakemixen van een hoge kwaliteit. U kunt deze proeven bij een heerlijk kopje
koffie of thee!
Om de zes weken is er bij Met Liefde een expositie van een plaatselijke kunstenaar uit
Leidschendam/Voorburg. Zij tonen hun werk met de mogelijkheid deze te kopen. In oktober
starten wij met diverse workshops waaronder porselein schilderen en het maken van mooie
windlichten. Informatie hierover vindt u in onze nieuwsbrief of op onze website. U kunt ook
uw emailadres aan ons doorgeven zodat u automatisch onze nieuwsbrief ontvangt.
Hebben wij u nieuwsgierig gemaakt? Loop dan gewoon eens bij ons naar binnen en beleef
onze winkel Met Liefde!
Tot ziens!
Contactgegevens:		
www.metliefde.info
yolandaenankie@metliefde.info
www.facebook.com/damcentrummetliefde
Adresgegevens:
Damlaan 15 A
2265 AL Leidschendam
070-4066379
06-45047221
Openingstijden woensdag t/m zaterdag
van 9.30 – 17.00 uur
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De Tussendoortjes
De Tussendoortjes is een groep van jongeren vanaf 12 tot 18 jaar. De groep was eigenlijk
bedoeld voor jongens die na de Jeugdraad door willen naar de “Grote” Raad van 11. Maar
omdat je voor de Grote Raad 18 jaar moet zijn, was dat niet mogelijk. Zo ontstond dus een
“tussenraad”. De groep is zo’n succes dat er ook meiden bij kwamen! We hebben nu een
leuke grote groep van zo’n 11 enthousiaste meiden en jongens.
Wat doen wij allemaal?
De Tussendoortjes helpen bij de verschillende feesten. Zo helpen wij bijvoorbeeld op het
(Jeugd-)prinsenbal bij het afvoeren van de Prins en Page en de binnenkomst van de nieuwe
Prins en Page en de Jeugdprinsenpaar.
Wij helpen ook bij het Gehandicaptencarnaval en het Ouderencarnaval. We brengen dan
drankjes en lekkere hapjes rond. Tijdens het Kinder/familiecarnaval verzorgen we de spelletjes,
delen we snoep en limonade uit en letten we natuurlijk goed op alle kinderen.
We bouwen ook onze eigen carnavalswagen voor de optocht, met behulp van de bouwploeg.
De bouwploeg bestaat uit mensen van de Grote Raad die ook hun eigen wagen bouwen.
De groep is erg gezellig, iedereen kan super goed met elkaar opschieten. Er wordt altijd
gelachen als we met elkaar zijn en er worden veel grappen gemaakt. En als er hulp nodig is,
staan we klaar om te helpen.
Rafaëlla Koomen
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Kom heerlijk Indisch eten bij Menuet!
Bent u ook zo dol op een sateetje? Of heeft u altijd al een ‘tjendol’ of een spekkoek willen
proberen? Kom dan bij ons eethuis Menuet in Leidschendam langs om een hapje te eten
en de Indische keuken te ervaren. Menuet was oorspronkelijk een onderdeel van Vroom &
Dreesman. Er was toentertijd veel behoefte aan een échte Indonesische winkel. Vroom &
Dreesman opende toen in elke vestiging haar eigen Indonesisch restaurant. Deze restaurants
droegen de naam Menuet en bestonden uit een toko en een eethuis met een afhaalservice.
In 1988 werden alle vestigingen verkocht en kregen andere eigenaren. Menuet in Leidschendam is het enige eethuis wat nog overgebleven is.
Wij bieden een grote verscheidenheid aan smaakvolle Indische gerechten, snacks en
Indische ijsdrankjes. Ook is het mogelijk om Aziatische producten te kopen in onze toko.
We hopen u snel te zien, tot ziens! Oftewel ‘Sampai jumpa’!
Ons adres
U vindt ons in winkelcentrum Leidsenhage in Leidschendam, Eglantier 9, 2262 AP Leidschendam.
Voor meer informatie: www.menuetcatering.nl
Openingstijden
Maandag		
Dinsdag		
Woensdag
Donderdag
Vrijdag		
Zaterdag		
Zondag		
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12:00 - 18:30
10:00 - 18:30
10:00 - 18:30
10:00 - 21:00
10:00 - 18:30
09:00 - 17:30
Gesloten
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de nieuwe plantenspecialist in Voorburg
Plant&Zo is de nieuwe onderneming die Rob de Groot (van Handelskwekerij P. de Groot & zn.)
samen met zijn dochter Romy is gestart op het Koningin Julianaplein 14 te Voorburg.
Planten en bloemen zitten bij de familie in het bloed. Opa Piet de Groot is in 1956 gestart met zijn
kwekerij, welke door zonen Rob en Jan is overgenomen en is uitgebloeid tot een mooie handelskwekerij in bloembollen en perkplanten. Vorig jaar is dit bedrijf opgenomen in de Duivenvoorde
corridor.
“Een groot en divers assortiment van verse planten en bloemen is de leidraad in onze formule”.
Rob gaat meerdere malen per week zelf naar de veiling om hier nieuwe verse planten en bloemen in te kopen. “Hierdoor zijn wij in staat onze planten en bloemen voor een scherpe prijs aan
de klant aan te bieden”.
Romy zorgt voor een vrolijke en sfeervolle impressie van hun winkeltje. Zij etaleert de nieuwe
producten in de winkel en doet de dagelijkse bedrijfsvoering. “Zo hebben we een assortiment
van binnen- en buitenplanten, een bloemenhoekje en diverse accessoires voor de planten en
bloemen”.
Naast de zeer scherpe prijzen ontvangt u bij Plant&Zo ook nog een stukje advies over uw aankoop. Door de jarenlange ervaring als plantenkweker beschikt Rob over de nodige “groene kennis” welke hij graag met u deelt. Hierdoor kunt u als klant optimaal van uw aankoop genieten.
Met de Kerst voor de deur kunt u ook voor uw kerststukje en uw kerstboom terecht bij Plant&Zo.
“Onze winkel is 6 dagen per week, van maandag t/m zaterdag, geopend van 09.00 uur tot 17.30
uur”.
Wij verwelkomen u graag in onze winkel!
Rob & Romy de Groot
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Sponsorenbedankt!

Zonder uw steun zou het niet mogelijk zijn
om voor ouderen, mensen met een
beperking en de allerkleinsten een
feestmiddag te organiseren!
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Van Budo Sport Rust naar
Sportcentrum Rust
Budo Sport Rust is in september 1992
begonnen met het geven van judolessen
in het gymlokaal aan De Oude Bleijk in
Leidschendam; een uurtje op de woensdag
en een uurtje op de donderdag.
In de loop der jaren kwamen er andere
sporten bij zoals jiu-jitsu, kosen judo
(ne-waza judo), boksen, kickboksen en
M.M.A. Naast deze vecht- en verdedigingssporten is het tegenwoordig ook mogelijk
om yogalessen te volgen.
We zijn alsmaar gegroeid en sinds 1 december 2012 hebben we ons onze eigen
sportcentrum in Leidschenveen. Sinds
het najaar van 2013 kan bij ons ook Katori
Shinto Ryu worden beoefend. Katori Shinto
Ryu is een eeuwenoude zwaardkunst die
meer dan 500 jaar geleden in Japan is
ontstaan.
We verzorgen judolessen voor kinderen
van 3 t/m 99 jaar. Deze judoka’s zijn op een
recreatieve manier bezig met diverse judovormen. Willen ze wedstrijden doen dan
kan dat ook, we gaan naar judotoernooien
in Nederland, maar ook naar diverse judotoernooien in het buitenland.

Budo Sport Rust staat er in regio Haaglanden om bekend ook judolessen te
geven aan kinderen met een beperking.
Alle kinderen of ze nu een geestelijke als
lichamelijk beperking hebben zijn bij ons
van harte welkom.
In september van dit jaar deden we mee
aan de Special Olympics European Summer
Games in Antwerpen. Onze judoka’s behaalden goud en werden daarmee Europese
Olympische kampioenen. En dit alles laat
zien dat iedereen bij ons welkom is, zowel
valide als invalide mensen.
Wil u meer informatie kijk dan op onze
website (www.budosport-rust.nl) of
stap gewoon binnen bij ons sportcentrum
aan de Oude Middenweg 239B in
Leidschenveen.
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Jeugdprins Bart
Ik vond het jaar heel leuk. We zijn veel naar uitoptredens geweest.
Om met een scepter te lopen is best moeilijk, want iedereen wilde
hem afpakken. En dan moest ik een rondje geven. Ik heb geen rondje
gegeven, mijn vader wel. De optocht vond ik het leukst om te doen.
Er waren heel veel mensen langs de kant. Deze waren allemaal
enthousiast. Ook veel mensen die enthousiast zijn over de carnaval.
Helaas kon ik niet aanwezig zijn bij het Gehandicaptencarnaval,
gelukkig kon oud-Jeugdprinses Célina dit van mij overnemen.
Het seizoen ging snel voorbij, voordat je het weet wordt je afgevoerd door
de Jeugdraad en De Tussendoortjes. We werden overgoten met ingrediënten
waar je normaal een pizza mee maakt. En natuurlijk kregen we het toetje (vla en yoghurt met
snoepjes) ook over ons hoofd. Pizza op mijn bord is toch lekkerder….

Adjudant Eric
Ik vond het heel leuk om Adjudant te zijn. Mijn kostuum vond ik ook
heel leuk. Polonaise lopen vond ik minder leuk. Ik heb veel medailles
gekregen. Om ze allemaal tegelijk te dragen is echt te zwaar. Ik vond
het wel leuk om bij de spelletjesmiddag te zijn. En ik vond het heel
leuk om boven op de kar te staan, want dan was ik lekker groot en
kon ik veel zien. Als Adjudant moet je veel lachen, maar dat is best
makkelijk. Het was altijd leuk. En aan het eind voor het afvoeren heb
ik een cadeautje gehad van Ron. Daar ben ik heel blij mee.
Wij wensen Jeugdprinses Semmie en Adjudante Kiki veel plezier!
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Roos Springkussens, Feest voor iedereen!
Al meer dan 50 jaar heeft de heer Frans
Roos ervaring met verhuren. Wat begon
met het verhuren van een vrachtwagen,
is in de loop der jaren uitgegroeid tot een
groot(s) verhuurbedrijf.
Omdat het bloed kruipt waar het niet gaan
kan, is hij samen met zijn dochter op 6
maart 2008 zich gaan specialiseren in de
verhuur van springkussens en attractieverhuur. Roos Springkussens is gelegen aan
de Stompwijkseweg 12A in Leidschendam.
*Van vader op dochter*
Na ruim 4,5 jaar onder de vleugels van haar
vader de springkussen- en attractieverhuur
te hebben mogen laten groeien, werd het
tijd om op eigen benen te staan. Op 1 januari 2013 heeft Linda Roos de zaak van haar
vader overgenomen en is ze met hulp van
haar man de koers doorgevaren die ze in
de jaren ervoor heeft uitstippelt. Uiteraard
is vader Frans niet uit beeld verdwenen,
want hij speelt nog steeds een belangrijke,
weliswaar adviserende, rol in het bedrijf.
Wat destijds begon als een klein bedrijfje
met 6 springkussens en een paar opblaasfiguren is nu bijna 7 jaar later uitgegroeid tot
een van de grotere attractieverhuurbedrijven van Nederland.
Inmiddels heeft Roos Springkussens en
attractieverhuur meer dan 1250 items verdeeld over bijna 450 verschillende artikelen. Zo kun je er terecht voor stormbanen,
zeskampspellen, horecabenodigdheden en
opblaasfiguren (zoals een geboorteooievaar of een Abraham of Sarah). We breiden
uit in waar vraag naar is. We merken dat
38

er steeds meer vraag is naar attracties met
iets extra’s, bijvoorbeeld obstakels op een
springkussen en stormbanen, in plaats van
een gewoon springkussen. Beleving wordt
steeds belangrijker.”
*Disco-springkussen*
Naast het aanbieden van waar vraag naar
is, willen we als bedrijf ook de laatste
trends kunnen aanbieden”. Zo heeft Roos
Springkussen sinds november 2014 een
Discospringkussen. Een springkussen met
discoverlichting en muziek geïntegreerd
in het kussen, waardoor er een ware disco
ontstaat tijdens het springen. De allernieuwste trend op het gebied van attractieverhuur en een enorme hit. Zo hebben
kinderen hun eigen feestje.
*Kunstgras*
Roos Springkussens verhuurt ook kunstgras (in rollen van 5x2m). Uniek in Nederland! Linda vertelt: “We zitten hiermee door
het hele land en zelfs uit België krijgen we
aanvragen binnen. Grote evenementen
zoals de stadspicknick in Amsterdam en
het cultureel festival in Bussum kleden
wij volledig aan met ons kunstgras. Maar
kunstgras wordt ook gebruikt als ondergrond in partytenten of voor het gezellig
aankleden van feestlocaties”.
*Aankleding en invulling van feesten*
Veel producten zijn speciaal voor kinderen,
maar ook voor de aankleding van bedrijfsfeesten, bruiloft, verjaardagen, open dagen, recepties, promotie en evenementen
kunt u terecht bij Roos Springkussen.
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*Service en hygiëne staan hoog in het
vaandel*
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar.” aldus Linda. Een alles wordt geregeld
door één contactpersoon. Flexibel in ophaal- en
terugbrengtijden, meedenken met de klant,
geen minimum orderbedragen en administratie- en schoonmaakkosten zijn bij de huurprijs
inbegrepen. En uiteraard worden alle artikelen
worden bij terugkomst schoongemaakt, zodat
de volgende huurder weer van een frisse en
schone attractie kan genieten.
*Contact en bereikbaarheid*
Roos Springkussens is te vinden Stompwijkseweg in Leidschendam en prima te bereiken

vanuit Leidschendam, Voorburg, Stompwijk,
Zoetermeer, Den Haag en via de A4. U kunt de
artikelen zelf ophalen, maar wij kunnen het ook
bij u bezorgen. Bij de op- en afbouw kunnen wij
u ook eventueel begeleiden en hoeft u alleen
voor een werkende stroomaansluiting en een
groep enthousiaste mensen en/of kinderen te
zorgen.
Nieuwsgierig?
Neem een kijkje op onze website
www.roosspringkussens.nl. Op de website
staan alle artikelen met foto’s en informatie.
Of kom langs op de Stompwijkseweg 12a te
Leidschendam (na afspraak), bel 06-10302825
of mail naar info@roosspringkussens.nl.

Renault Autohaag Zeeuw
Looierslaan 30
2264 AA Leidschendam
070-3273459
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IJs & Zo is een ijssalon gevestigd in een
monumentaal pand (1899) aan de Vliet,
Sluisplein 4, in Leidschendam-Voorburg.
Vanaf het terras heeft u direct uitzicht op
de Sluis. Dit pand is al meer dan 100 jaar
familiebezit.
Bij ons kunt u terecht voor het meesterlijk
schepijs van Luciano, heerlijke Italiaanse Illy
koffie en diverse Wesseling lekkernijen!
Het schepijs van Luciano is al meerdere
malen bekroond met de prijs voor beste ijs
van Nederland!
Dit alles in een frisse, moderne, luxe, maar
vooral hygiënische omgeving.

alleen maar met natuurlijke grondstoffen
bereid. Bij ons geen softijs, geen discodips
en geen smurfenijs ofwel geen kleurstoffen. Wij hebben ook glutenvrije hoorntjes.

Er is een apart dames- en herentoilet aanwezig en natuurlijk is de salon toegankelijk voor
rolstoelen en kinderwagens.

Onze openingstijden zijn van 10.00 tot
22.00 uur in het hoogseizoen. De maanden november tot en met februari zijn wij
gesloten. Met Sinterklaas, Kerst en carnaval zijn wij geopend met speciale acties.

Wij bieden 20 vaste smaken schepijs aan,
maar ook diverse wisselsmaken. Alles wordt

U bent van harte welkom, tot ziens!!!
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Voorstellen Jeugdprinses Semmie
Hallo allemaal,
Ik ben Semmie. Ik ben nu 8 jaar en woon aan de Prins Hendriklaan in Leidschendam, samen met mijn moeder Linda en Dennis.
Ik zit samen met Adjudante Kiki in groep 5 van De Zonnewijzer.
Mijn hobby’s zijn dansen, zingen en poseren voor de camera.
En ik zit op Thaiboksen. Ik ben dol op honden en carnaval vieren.
Samen met Kiki gaan we er een super seizoen van maken.

Proclamatie Prinses Semmie
Ik, Jeugdprinses Semmie, Jeugdprinses van het seizoen
2014-2015 bij de gratie van het Bestuur, met steun van
Adjudante Kiki, de Jeugdraad van 11 en alle kleine
Damzwabbers en Damzwabberinnen,
4Bewoonster van de Prins Hendriklaan
4Dochter van Linda en Dennis
4Vriendin van Adjudante Kiki
4Liefhebster van honden
4Strijder van het Thaiboksen
4Fotomodel 1e klas
4De nieuwe voice van Zwabberdam

Wij, Jeugdprinses Semmie en Adjudante Kiki
proclameren:
1. Polonaise lopen zit ons in het bloed, ja we weten wel hoe het moet.
2. Dit seizoen hangt er iets in de lucht, wij weten zeker dit wordt: een dolle en feestelijke vlucht.
3. Carnaval is feest voor groot en klein, daarom vinden we dit zo fijn.
4. Het is beter om een half glas limonade te hebben, dan tien glazen vol met lucht.
5. We gaan er een groot feest van maken, met al onze feestvierende carnavalsmaatjes.
6. Er hangt iets in de lucht, maar wij slaan er niet voor op de vlucht.
7. Dit wordt het 43e Zwabberseizoen, samen met alle Jeugdraadsleden gaan we dat gewoon doen.
8. Het carnaval zit ons in het bloed, hier bij De Damzwabbers zit je dus zeker goed.
9. Als de Opper zijn toeter vult met lucht, draaien we om zonder een zucht.
10. Een feestje hier en een polonaise daar, voor je het weet is het seizoen alweer klaar.
11. Laat het feest maar beginnen, want ik kan nu niets meer verzinnen.
Alaaf, Alaaf, Alaaf.
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In juni 2013 heeft Pannenkoe Leidschendam
haar deuren geopend. De vroegere kruidenierswinkel van vele generaties Blonk is
nu een pannenkoekenrestaurant. Nieuwe
bedrijfsleiders Michael Vaandrager en Arjan
Pronk laten weten dat ze meer zijn dan alleen
een pannenkoekenrestaurant: “We hebben
verschillende vleesgerechten op de kaart
en voor de lunch de gebruikelijke broodjes,
uitsmijters en tosti’s.
Service en kwaliteit zijn bij ons erg belangrijk,
attente bediening, aandacht voor de gasten
en er is heel veel mogelijk. We zijn altijd bereid
mee te denken met de gast. Zo hebben we
ook gluten- en lactosevrije pannenkoeken.
Daarbij hebben we meerdere acties: dinsdag
tot donderdag onbeperkt pannenkoeken eten,
kinderfeestjes, pannenkoeken afhalen, etc...
We zijn geopend van dinsdag – zondag
van 10.00 tot 21.00 uur.
Tot snel in de Pannenkoe!!

Tegen inlevering van deze coupon ontvangt u 5 euro korting bij de Pannenkoe in
Leidschendam, geldig t/m 20 februari 2015.
42
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Voorstellen Adjudante Kiki
Ik ben Kiki en ik ben 8 jaar oud. Ik zit in groep 5
van De Zonnewijzer bij Juf Esther, samen met
Jeugdprinses Semmie. Mijn hobby’s zijn, voetballen -dit doe ik bij RKAVV in de ME3-, zwemmen en
met mijn vriendinnetjes en de honden spelen.
Mijn vader is Rogier en die heeft een fietsenwinkel in de Venestraat en mijn moeder is
Marja en die heeft een feestwinkel.
Ook heb ik 3 zussen. Robin en Zoë zitten bij
De Tussendoortjes en Sterre zit in de Jeugdraad.
Vorig jaar ben ik bij de Jeugdraad gekomen en
dat vind ik heel erg leuk en gezellig.
Nu ben ik dan Adjudante van mijn vriendinnetje
Semmie en dat vind ik heel leuk. Ook wel spannend omdat ik dan vooraan in de polonaise moet
en dat vind ik nog wel een beetje moeilijk. Maar ik
weet zeker dat ik een hoop plezier ga hebben dit
seizoen, want samen met Semmie maken we er
een dolle boel van!!
Alaaf, Alaaf, Alaaf!!!!!
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Boer & van der Helm uitvaartzorg
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Hydrau Konstruktie BV

Hydrau Konstruktie BV, een veelzijdige
dienstverlener voor alles wat met hydrauliek te maken heeft!
Al ruim 20 jaar vinden onze producten en
diensten op het gebied van hydrauliek
en constructie hun weg in onder meer de
Offshore, Industrie en Bouwmachines.
De diversiteit aan kennis die we in deze
branches hebben ontwikkeld, stelt ons in
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staat om snel in te spelen op marktontwikkelingen én specifieke wensen van onze
klanten op het gebied van hydrauliek en
constructie.
Uiteraard staan klantgerichtheid, snelle
service en kwaliteit bij ons hoog in het
vaandel. Door flexibel op de markt te
blijven opereren, worden uw opdrachten
snel en efficiënt uitgevoerd.
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Restaurant Buitengewoon Eten & Drinken
Restaurant Buitengewoon Eten & Drinken onder leiding van Peter van Holstein opende in
februari 2012 haar deuren en is gevestigd aan Sluiskant 25 in Leidschendam.
Het is een gezellig en knus restaurant in huiskamersfeer, waar u terecht kunt voor een kop
koffie, heerlijke lunch, borrel of diner. Het restaurant is ook exclusief te reserveren voor gezelschappen tot 24 personen. Een verjaardag, familiebijeenkomst of een andere omgeving voor
de kaartclub.
Bij mooi weer is het goed vertoeven op het
terras aan het water bij de Sluis
waar altijd wel wat te beleven valt. Dagelijks
vanaf 10.00 uur zit u heerlijk in de zon met
een kopje koffie met een stukje appeltaart.
Voor de lunch hebben we diverse heerlijke
broodjes, salades of uitsmijters.
Vanaf 17.00 uur kunt u bij ons dineren.
Wij bieden een wisselend 3-gangen
keuzemenu aan voor € 19,50 maar ook
à la carte heeft u voldoende keuze.
Wij hopen u snel te mogen ontvangen
in het restaurant of op het terras.

Sluiskant 25
2265 AB Leidschendam
Telefoon : 070-4442280
E-mail :
info@buitengewoon-eten-drinken.nl
Website:
www.buitengewoon-eten-drinken.nl
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Gefeliciteerd, u bent zwanger !
Bby Zorg: Kraamzorg op maat.

Over Bby Zorg
Kraambureau Bby Zorg is een jong kraambureau, opgericht in februari 2007 door
mensen met veel ervaring in de kraamzorg.
De goed opgeleide kraamverzorgsters die
bij ons werken, zijn bevoegd en hebben
een dijk aan ervaring. Zij zijn op de hoogte
van de laatste ontwikkelingen, door
bijscholingscursussen van ons Medisch Advies Team en onze eigen lactatiekundigen.
Dit komt u ten goede, omdat zij u adequaat
kunnen helpen met het leren kennen van
uw kindje.

en thuisbevalling. Kortom, een gezellige
tijd voor u en uw gezin.
Bby Zorg is gevestigd in de regio Haaglanden (Wassenaar, Leiden, Voorschoten,
Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Nootdorp, Pijnacker, Zoetermeer, Zoeterwoude,
Leimuiden, Alphen a/d Rijn, Delft, Delfgauw, Den Haag en het Westland).

Wat bieden wij
Kraamzorg op maat, flexibele zorg aangepast aan de behoefte van uw gezin, indien
mogelijk één kraamverzorgster per gezin,
professionele begeleiding bij borstvoeding
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website www.bbyzorg.nl
of neem contact op met 06-20323141.
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Fire Control Beveiligingen BV
Fire Control Beveiligingen BV levert een breed scala aan
producten en diensten die u een veilige werk- en woonomgeving garanderen.

Al meer dan 30 jaar
professionals in preventie.
Fire Control Beveiligingen
BV is sinds 1981 actief op
het gebied van brandbeveiliging, advisering, opleidingen Bedrijfshulpverlening
en preventie.
Door een voortdurende
productinnovatie en een
constant hoog kwaliteitsniveau zijn we in staat u
goede veiligheid te bieden.

Naast de bekende brandblusmiddelen zoals handblustoestellen, bluswagens, brandslanghaspels en brandweermaterialen, ontwerpt Fire Control ook ontruimingsplannen en
vluchtwegtekeningen volgens de laatste wettelijke normen.
Daarnaast verzorgt Fire Control volledige opleidingen voor de
BHV-organisatie op ons opleidingscentrum of desgewenst op
locatie. De Fire Control onderhoudsdienst is voor controle
en onderhoud aan alle merken blusapparatuur volgens de
geldende normen.
Fire Control Beveiligingen BV is er voor de kleine en grote
ondernemingen en particulieren. Of u nu een opleiding
BHV, blusapparatuur, ontruimingsplan, advies of een RI&E
op het gebied van brandpreventie nodig heeft.
Kortom, Fire Control Beveiligingen BV is uw specialist in
brandbeveiligingen. Onze deskundige experts geven u
advies op maat omtrent de brandveiligheid van uw bedrijf.
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Ga ‘verkleed’ uit eten
bij restaurant Gina en
ontvang 10% korting
op de gehele rekening
tijdens carnaval!
Niet geldig op feestdagen of in combinatie met andere acties
en op feesten. Deze actie is geldig tot 15 personen.

Restaurant Gina
Weigelia 32-34 2262 AB Leidschendam 070-3010396
52
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Gehandicaptencarnaval:
zondag 8 februari
Speciaal voor mensen met een (verstandelijke) beperking wordt er ieder jaar een
carnavalsfeest georganiseerd.
Dit is een gezellige middag met veel deelnemers, die (bijna) allemaal verkleed zijn.
Er is veel muziek: de blaaskapel speelt
en er wordt een karaoke georganiseerd.
Iedereen mag daaraan meedoen, maar
wil je gewoon kijken, dan is dat ook goed.
Dit alles onder leiding van onze eigen
quizmaster Richard.
Op deze middag geldt: (bijna) alles mag
en (bijna) niets moet. Carnaval zonder
polonaise is geen feest, dus er wordt
uiteraard ook polonaise gelopen.

De Prins en Page, de Raad van 11 en de
Jeugdraad zijn ook van de partij om het
goede voorbeeld te geven en mee te
feesten.
Naast alle muziek wordt er ook voor
drinken en wat lekkers gezorgd. Deze
middag wordt mede mogelijk gemaakt
door onze enthousiaste sponsoren.
Het carnaval voor mensen met een
verstandelijke of lichamelijke beperking
is dit jaar op zondag 8 februari 2015 in
Sportpark de Star. Het feest begint om
13.00 uur.
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Team Kapsalon, kappers getraind
in vaktechniek en de laatste trends!

Bij Team Kappers ben je altijd welkom, want bij ons
hoef je geen afspraak te maken! Je bent verzekerd van
hoge kwaliteit voor een vriendelijke prijs. Onze kappers
worden continu getraind in vaktechniek en de laatste
trends, om jou de mooiste coupe te geven die bij je
past! Er is nu ook een extra service. Als het druk is, kun
je je 06-nummer achterlaten en even winkelen, boodschappen of iets anders gaan doen. Je krijgt vervolgens
10 minuten voordat je aan de beurt bent een sms-je.
Dus loop eens binnen!

Openingstijden:
Maandag
9.00 - 18.00 uur
Dinsdag
9.00 - 18.00 uur
Woensdag
9.00 - 18.00 uur
Donderdag
9.00 - 21.00 uur
Vrijdag
9.00 - 18.00 uur
Zaterdag
9.00 - 18.00 uur
Zondag
12.00 - 17.00 uur
Open op iedere koopzondag van
het winkelcentrum

Jasmijnhof 5 2262 AL Leidschendam | Telefoon 3204717 | www.teamkappers.nl
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Johnny de
Bakerrrrr
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Een stukje geschiedenis: Wat doet deze
“creaneut” Piet bij De Damzwabbers ?
We schrijven 1972. Als lid van de Fotokring Leidschendam had ik foto’s van de carnavalsoptocht gemaakt. Twee
mensen bij de fotokring, waren ook lid van de Raad van 11
van De Damzwabbers. Eén van deze vroeg me naar foto’s
van de optocht. Als tegengift kreeg ik twee vrijkaarten
voor het halfvastenbal. Daar ben ik naar toe gegaan en de
gezelligheid beviel zo goed, dat we lid zijn geworden. Maar
het creatief werken met foto’s was ook niet onopgemerkt
gebleven, dus…..Piet, je komt toch zeker bij de Bouwploeg, want daar kunnen we creativiteit wel
gebruiken. Dus in het 4e jaar (1976) van het bestaan van De Damzwabbers lid geworden en het 5e
jaar al in de Bouwploeg. En dat heeft zich in de loop van de jaren uitgebreid naar ander teken- en
schilderwerk.

Het muurtje voor het podium en andere zaken beschilderen. Advertenties
tekenen voor de Zwabberkrant. Later deze 10x zelf helemaal opgemaakt.
Tekenen van de wagens nadat Jan van Santen ermee was gestopt. Ook de
prinsenschilden, de bordjes bij de Zwabberbeuk en het vaantje werden
aan mij toevertrouwd.
Wat ook wel leuk was:
een uitvloeisel van de Boerenkoolavonden
Als het mogelijk was, dan graag een leuk optreden. Nou, dat is ook gelukt.
Ik schreef dingetjes op van bestuurs- of raadsleden. Een uitspraak of een
onbewust missertje of leukigheidje. Daar maakte ik dan een verhaal van
en zo was het optreden van Japie van de Dam geboren. Later hebben we
er nog veel plezier aan gehad bij het optreden op de politieke avonden in
de pauze van het Zwabbercabaret. Zo is Japie 15 jaar geworden.
Alles bij elkaar beleef ik, naast het creatieve werk thuis nog veel plezier
aan het creatieve werk voor De Damzwabbers.
Alaaf, Piet Zuiderwijk
Kijk ook eens op www.pietart.nl
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Lid worden van
CV “De Damzwabbers”

Wilt u, misschien wel door het lezen van deze Zwabberkrant, gezellig met ons carnaval vieren en/of een bijdrage leveren aan de feesten voor ouderen, mensen met een
beperking en jeugd? Word dan lid van De Damzwabbers!

Mail naar secretaris@damzwabbers.nl of ga naar onze
website www.damzwabbers.nl.
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De Bouwploeg
Ook dit jaar wordt er weer hard gewerkt door de
mensen van de Bouwploeg.
Na maanden van voorbereiding, zoals het ontwerp van de wagens, gaat de ploeg eind oktober
weer aan de slag. Net voordat het carnavalsseizoen weer gaat beginnen, zijn wij al druk bezig
met het bouwen van de stuntjes voor het bekend
maken van de nieuwe Prins en het afvoeren van
de Prins van het afgelopen seizoen.
Na het Prinsenbal wordt het ontwerp van onze
carnavalesk kunstenaar Piet Zuiderwijk bekend
gemaakt en kunnen we echt aan de slag.
Dit jaar hebben we de beschikking gekregen over
een mooie ruimte in een nieuwe loods op het terrein van de familie Van Rijswijk. Hiervoor zijn we
de familie, in het bijzonder Conny, erg dankbaar.

In deze nieuwe loods zijn 15 tot 20 man bezig
om een paar mooie wagens te bouwen.
Deze wagens rijden mee in de optocht door
Leidschendam. De optocht is dit jaar op
zaterdag 14 februari. De inmiddels hechte
vriendengroep is 2 avonden per week en de
nodige weekenden druk bezig met lassen,
timmeren, schuren en schilderen. Naast dat
er hard wordt gewerkt om alles op tijd af te
krijgen, is er ook ruimte voor de nodige gein.
Mocht je ook eens mee willen bouwen of wil je
advies voor je eigen wagen, neem dan contact
op via optocht@damzwabbers.nl.
Met Zwabberiaanse groet,
Vincent, bouwvoorzitter
& Ronald, bouwmeester
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Uitreiking Cheque
Rabobank Leidschendam Voorburg

Damzwabberpuzzel
Wat moet u doen?
Op de volgende pagina’s staan genummerde hokjes met een stukje afbeelding uit De Zwabberkrant van dit seizoen. Zoek uit welke sponsor bij dit hokje hoort en stuur uw oplossing onder
vermelding van naam, adres en telefoonnummer naar: CV De Damzwabbers, Postbus 216,
2260 AE Leidschendam.
Uit de goede oplossingen worden op zaterdag 14 februari 2015 tijdens het Groot Carnaval de
prijswinnaars getrokken en in Het Krantje van 25 februari 2015 bekend gemaakt. U kunt de
oplossing uiterlijk insturen t/m maandag 9 februari 2015.
1e prijs
Een diner-bon t.w.v. € 50,00 bij Restaurant Volle Maan, Weigelia 40-42 te Leidschendam
2e prijs
Een diner-bon t.w.v. € 50,00 bij Familie Restaurant Kapitein Haak, Damlaan 31a te Leidschendam
3e prijs
Een diner-bon t.w.v. € 50,00 bij Restaurant Gina, Weigelia 32 te Leidschendam
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Optochtcommissie
De Optochtcommissie is binnen de vereniging verantwoordelijk voor het reilen en
zeilen van de optocht.
Van de vergunning, reclameborden van de
optocht plaatsen, route begeleiden samen
met de politie, tot en met het feest. Ook dit
jaar is het de Optochtcommissie gelukt om
een optocht door Zwabberdam te organiseren.
Route en tijden
Zaterdag 14 februari 2015, rond 12.30 uur, vertrekt de bonte stoet vanaf het Oude Raadhuis
aan de Wilhelminalaan, via de Noordsingel
naar de Koningin Julianaweg en de Damlaan
richting de Sluisjes.
Uitdaging
De laatste jaren zien De Damzwabbers steeds
meer loopgroepen en kleinschalige wagens
meedoen in de optocht. Wij dagen alle
vriendengroepen, scholen, verenigingen en
sportclubs uit Leidschendam en omstreken
dan ook uit om deel te nemen aan de optocht.
Met ons motto “ Er hangt iets in de lucht” zijn
er mooie creaties te maken en diverse prijzen
in de wacht te slepen.
Feest aan de Sluis
Aangekomen bij de Sluis staat een grote
hijskraan te wachten om onze Prins en Page
te dopen in het water van de Vliet. Dit unieke
hoogtepunt is tevens de start van een gezellig
carnavalsfeest rondom de Sluis.
Inschrijven
Kortom, ga jij de uitdaging aan om mee te
doen aan de optocht of wil je meer informatie,
kijk dan op www.damzwabbers.nl of neem
contact op met iemand van de Optochtcommissie via optocht@damzwabbers.nl.
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NIEUW! SIXTH AVENUE
Kleding voor mannen met de merken PME
LEGEND *VANGUARD * CAST IRON *DIESEL *
JACK EN JONES en nog veel meer tot maat
xxxl met hoge kortingen!
Tot ziens bij
SIXTH AVENUE
Kornoelje 6 WC Leidsenhage 06-22152782
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Bedrukking en decoratie van textiel
en relatiegeschenken.
Visualprint is het adres voor bedrukking en
decoratie van textiel en relatiegeschenken.
Belangrijkste invalshoek van Visualprint is
de ervaring en kennis van materialen met
de vele mogelijkheden die juist het verschil
maken.
De vernieuwende eigentijdse vorm van
communicatie op textiel is kenmerkend
bij Visualprint. T-shirts, polo’s, sweaters,
caps, tassen en schorten zijn slechts een
kleine opsomming uit ons assortiment.
Een uiterst gevarieerd aanbod met naast
promotioneel en fashion textiel ook
bedrijfskleding. Van kleine orders tot grote
aantallen, alles wordt met uiterste precisie
en kwaliteit bedrukt.
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In onze drukkerij hebben wij tevens een
creatieve studio waarin wij niet alleen uw
aangeleverde bestanden verwerken, maar
ook het creatieve artwork voor u kunnen
ontwerpen.
Of het nu textiel is voor een evenement of
voor dagelijks gebruik, wij helpen u met
plezier en geven u graag een goed advies.
Bekijk onze website voor actuele aanbiedingen: www.visualprint.nl
Visualprint
Oostvlietweg 19 C
2266 GM Leidschendam
Telefoon: 070 – 327 22 53
E-mail: verkoop@visualprint.nl
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Grieks restaurant
De Oude Griek
Leidschendam
Grieks restaurant De Oude Griek (voorheen
Marathon) is gelegen in het oude centrum
van Leidschendam. Op het bekende vertrouwde hoekje, aan de Damlaan 67.
Nadat Eleni en George vanaf 1989 tot 2009
Marathon hebben gerund, stapt nu zoon
Sakis in de schoenen van vader George
met een vernieuwd interieur, maar met
dezelfde authentieke recepten en gerechten van moeder Elena en met de Griekse
gezellige sfeer als voorheen.
Kwaliteit en sfeer staan bij ons hoog in
het vaandel! Wij bieden uitsluitend de
beste gerechten uit de traditionele Griekse
keuken aan, die wij iedere dag met verse
kruiden en producten bereiden. Want alleen zo proeft u het echte Griekse eten!
Groepen
Bent u jarig? Gaat u trouwen? Of heeft u
wat anders te vieren? Een gezellige eindejaarsborrel, kerstdiner of zakelijke lunch?
Het kan allemaal bij Grieks restaurant De
Oude Griek!
Wij hebben verschillende borrelpakketten,
lunch-arrangementen, diner-arrangementen of all-in-arrangementen.
Ook is het mogelijk om Grieks restaurant
De Oude Griek af te huren.
Het restaurant kan ook leuk versierd
worden, wij hebben statafels en kunnen
een dansvloer creëren! Zo kunnen wij het
restaurant helemaal aanpassen aan de
gelegenheid die u wilt vieren.
Onze kok maakt zelf de borrelhapjes en
snacks, met verse ingrediënten en kruiden.
Wij maken er graag een gezellige dag van
die aan al uw wensen voldoet!
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Afhaalservice en faciliteiten
Bij Grieks restaurant De Oude Griek kunt
u uw favoriete schotels ook afhalen! Bij
afhalen krijgt u standaard 10% korting
op het gehele bedrag van uw bestelling!
Telefonisch bestellen is mogelijk en uw
bestelling zal dan op de door u gewenste
tijd klaar staan. Op onze menukaart heeft u
de keuze uit verschillende voorgerechten,
vlees-, vis-, of vegetarische gerechten en
salades. Voor onze kleine gasten hebben
wij verschillende kinderschotels.
Reserveren
Wilt u graag een tafeltje reserveren?
Dit kan iedere dag telefonisch via telefoonnummer 070-406 8713. U kunt natuurlijk
ook al uw vragen en reserveringen naar
ons mailen: info@deoudegriek.nl.
Ook hierop krijgt u zo snel mogelijk reactie.
Onze keuken is maandag t/m zondag van
16:30 tot 22:30 uur geopend.
U kunt op deze dagen ook uw favoriete
gerecht bij ons afhalen!
Mocht u eerder willen reserveren of heeft u
een andere vraag? Bel of mail ons dan!
Voor groepen vanaf 15 personen kunt u tevens reserveren om te lunchen. Neem voor
verdere informatie contact met ons op.
Contact
Adres: Damlaan 67, 2265 AM Leidschendam
Telefoon: 070-406 8713
E-mail: info@deoudegriek.nl
Facebook: Grieks Restaurant De Oude Griek
Wij hopen u te mogen verwelkomen
in ons gezellige familierestaurant,
Familie Kabaktsis
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Foto’s seizoen 2013 - 2014
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PROGRAMMA

Blaaskapel
De Flaterbende

Feestkapel
De Blaasbalgen

8 febr

Gehandicaptencarnaval
Aanvang: 13:00 uur
Locatie: Sportpark de Star,
De Star 51 te Leidschendam

Een onvergetelijke middag voor mensen
met een beperking.
Muziek: Rosteyn Entertainment en Feestkapel De Blaasbalgen, toegang gratis.

7 febr

Ouderencarnaval

Aanvang: 13:00 uur
Locatie: Sportpark de Star,
De Star 51 te Leidschendam

Gezellige middag voor alle ouderen van
Leidschendam-Voorburg en omgeving.
Muziek: Rosteyn Entertainment en Feestkapel De Blaasknarren, toegang gratis.
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14 feb

Optocht Leidschendam

Aanvang: 11:00 uur
Locatie: Vanaf het gemeentehuis
te Leidschendam

Optocht door Zwabberdam met aansluitend
de traditionele en spectaculaire doop van
Prins Trasparente & Page Samantha in de
Vliet. Het thema dit jaar is “Er hangt iets in de
lucht”.

2014-2015
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Rosteyn
Entertainment

Feestkapel
De Blaasknarren

14 feb

Groot Carnaval

Aanvang: 20.30 uur
Locatie: Sportpark de Star,
De Star 51 te Leidschendam.

Eén van de hoogtepunten van het seizoen!
Kom en geniet mee van echte carnavalskrakers en de polonaise. Muziek: Boerenkapel
De Zwiebels en Rosteyn Entertainment
Toegang leden gratis, niet-leden € 7,50

15 feb

Boerenkapel
De Zwiebels

15 feb

Carnavalsmaandag

Aanvang: 20:30 uur
Locatie: Grandcafé De LytscheDam, Damlaan 34b te Leidschendam. Nog één avond carnaval en
dan zit het seizoen erop…

Muziek: Blaaskapel De Flaterbende en
Rosteyn Entertainment.
Toegang leden gratis, niet-leden € 7,50

Kindercarnaval

Aanvang: 13:00 uur
Locatie: Sportpark de Star,
De Star 51 Leidschendam

Groot feest voor alle kleintjes! Kom jij ook en
doe je mee aan de carnavalsspelletjes?
Toegang gratis.
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Sponsoren bedankt!
Zonder uw steun zou het niet mogelijk zijn om
voor ouderen, mensen met een beperking en de
allerkleinsten een feestmiddag te organiseren!

Dameskapel 3igenwijs
Wij zijn Dameskapel 3igenwijs. In 2008,
tijdens een gezellig avondje in de kroeg,
kregen een aantal dames het idee om
een dameskapel op te richten. De meeste
dames hadden nog nooit een instrument
in hun handen gehad; het oefenen kon dus
beginnen.

te vinden op festivals, feesten en partijen.
Eigenlijk overal waar het gezellig is.
Wij maken er graag een feestje van en
zijn luid en duidelijk aanwezig! Zo ook op
het O.N.K.D te Leidschendam, waar wij als
3igenwijs in 2012, 2013 én 2014 eerste zijn
geworden in de feestklasse.

Onder leiding van twee enthousiaste leraren zijn wij gaan repeteren. Twee jaar later
hadden wij ons eerste optreden. Dit was
een groot succes!!!! Nu zijn wij regelmatig

Wilt u ons boeken? Kijk dan even op onze
website www.dameskapel-3igenwijs.nl,
Facebookpagina of stuur een e-mail naar
3igenwijs@gmail.com.
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Prins Fustus
Aad van Vliet
1992-1993

FINANCIËLE
SPONSORS
OUD-PRINSEN

Prins Kwastus
Martin Miog
1994-1995

Prins Mercedes
Jaap Huisman
1988-1989

Prins Eduard
Ed Klaarhamer
2008-2009

Prins Alex
Lex Duyndam
2009-2010

Prins Skandius
Koos Hooijmans
1995-1996

Prins Aquarius
John Elligens
2010-2011
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Prins Panadero
John v.d. Voort
2012-2013
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Ga ‘verkleed’ uit eten
bij restaurant Volle Maan
en ontvang 10% korting
op de gehele rekening
tijdens het carnaval!
Niet geldig op feestdagen of in combinatie met andere acties
en op feesten. Deze actie is geldig tot 15 personen.

Restaurant Volle Maan
Weigelia 40-42 2262 AB Leidschendam Tel. 070-3200002
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