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Tips tegen eenzaamheid 
 

• Zorg goed voor elkaar 

• Loop elke dag een ommetje 

• Neem een hondje of kat 

• Of aai die van de buren 

• Start een belkring 

• Doe een bakkie buitenshuis 

• Fiets een rondje N3MP 

• Bezorg de Dorpsketting samen met je klein-
kind 

• Leer digitaal klaverjassen 

• Start je eigen rummicupclubje 

• Nodig iemand uit voor het verven van een 
vogelhuisje 

• Schrijf een stukje voor de Dorpsketting met 
uw eigen tips 

          Petra 
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Berichten RK  Parochie Kerk  H. Laurentius  Stompwijk 
Onderdeel van de RK Parochie HH Petrus en Paulus 
 
Contact met de Pastores, bij ernstige zieken,  
of een persoonlijk gesprek 
Centraal meldingsnummer 06-13 29 54 36 
  
Telefonische bereikbaarheid: 
Pastorie Dr. van Noortstraat 88  
2266 HA Stompwijk tel. 071-580 1604 
Buiten openingstijden antwoordapparaat 
Kerk website:  www.hhpp-oost.nl  
 
Pastoor: W. Broeders tel. 06-27 14 01 17   
Email: w.p.l.broeders@gmail.com 
 
Openingstijden parochiesecretariaat 
Maandag, woensdag, vrijdag van 10.00 -12.00 uur 
E-mail: sintlaurentius@hotmail.com  
Bijdrage voor misintenties  op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947 
 
Verzorging begrafenissen en crematies 
De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl 
 
Kerkviering: 
Donderdag 08 okt. 19.00 uur    Rozenkrans gebed in kerk 
                                              Voorganger: Marianne Turk 
Zondag      11 okt. 11.30 uur    1e H. Communie viering Eucharistieviering 
                                                 Voorganger: Pastoor Broeders 
 
Ook in de kerk afstand houden,  
eventueel de aanwijzingen volgen van de coördinatoren 
 
Voor 11 okt. kunt U zich niet aanmelden, de 1e H. Communieviering wordt 
alleen met betrokkenen gedaan 
 
Misintenties voor Zondag 11 oktober 
voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Alie v. Veen, Kleine 
Opa, Grote Oma, Nel Verburg– Waaijer, Kees v. Dijk, Aad v. Dijk, Jaap Ver-
hagen, Lau v. Santen, Johan v. Vliet, Jeanne Kerkvliet- v. Eijk, Leo Ouds-
hoorn, Greet Groenewegen- Overdevest, Wil Hilgersom, Riet Olijhoek, Jan 
Onderwater, Riet v.d. Helm- v. Vliet, Kees v. Boheemen, Gerard Granneman, 
Annie v. Leeuwen, Leo v.d. Krogt.  
 
Kerkhulpen:    koster             lector                 coördinatoren 
                        Nel Klijn           eigen                  Jan Havik -  Kees Luiten 
 
Mededelingen vanuit het secretariaat: 
 
Oktober Maria maand, wij bidden dan de Rozenkrans in  de kerk, zeker in 
deze moeilijke tijd, voorganger is Marianne Turk. U bent welkom. 
 
Het secretariaat 

mailto:w.p.l.broeders@gmail.com
mailto:sintlaurentius@hotmail.com
mailto:079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl
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Komende zondag viering alleen voor Eerste Heilige Communie 

Zondag 11 oktober ontvangen in de viering 
om 11.30 uur een aantal kinderen hun Eer-
ste Heilige Communie. Omdat het aantal 
aanwezigen anders te hoog wordt is deze 
viering alleen toegankelijk voor de eerste 
communicanten en hun genodigden. Houdt 
er rekening mee, dat er hooguit 30 perso-

nen bij aanwezig mogen zijn…. Alle anderen moeten dus 
deze week naar de TV kijken  of een viering via internet 
volgen. Onze excuses voor dit ongemak, maar het is niet anders. 
  
Wel rozenkransgebed 
Op donderdagavond bent u om 19.00 uur welkom in de kerk voor het bidden 
van de rozenkrans. Ook daar houden we afstand van elkaar en wordt uw 
naam genoteerd op de presentielijst. U bent van harte welkom om mee te 
doen. De kachel staat aan, dus het zal aangenaam zijn in de kerk. 
  
Allerzielen vieren we in twee delen 
Om te voorkomen dat we een te groot aantal mensen in de kerk krijgen, vie-
ren we Allerzielen dit jaar in twee delen. Op maandag 2 november is om 
19.00 uur de viering voor de families die dit jaar een naaste hebben verloren. 
Zij krijgen daarvoor een aparte uitnodiging. 
Op zondag 1 november vieren we om 11 uur Allerheiligen en Allerzielen in 
een woord– en gebedsviering. We maken er een combinatie van. Uw intenties 
voor Allerzielen kunt u inleveren bij het secretariaat, deze zullen dan worden 
gelezen tijdens de viering op 1 november. 
Ook grafkaarsen zijn weer te koop. Deze zijn op het kerkhof welkom na de 
viering op 1 november en na de viering op 2 november.  
  
Marianne Turk 

Doe mee tijdens de ‘Week tegen de Eenzaamheid’ 1-8 oktober 
  
Ruim een miljoen Nederlanders geven aan dat ze zich 
wel eens eenzaam voelen. Dit kan serieuze gevolgen 
hebben voor de gezondheid, zowel mentaal als fysiek. 

Daarom is dit een belangrijk thema binnen de gemeente.  
 
Kent u, of bent u iemand die hulp wil inschakelen tegen eenzaamheid?  
 
Dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Servicepunt via telefoonnum-
mer (070) 205 70 00 of per e-mail: info@sociaalservicepunt.nl.  

 
Heb je sportschoenen die niet meer passen, 
maar nog wel een ronde mee kunnen?  
En iemand anders er nog plezier van kan heb-
ben? Hoe snel groeien we eruit! Dus heb je nog 
goeie sportschoenen, neem ze mee naar de 
Meerhorst. 



 

Schilderen, behangen 
en  

wandafwerking 

Meerlaan 9 
2266 HL  Stompwijk 

071-5802902/06-25091468 
tomjanson@hotmail.com 

Voor al uw binnen- en buitenwerk. 
U kunt vrijblijvend offerte aanvragen  

 
 

 

KEURSLAGERKOOPJES 
 
Hacheepakket 
met uien en kruiden 
500 gram    €  8,25 
 

Vleeswarenduo 
schouderham en 
gekookte worst 
samen 200 gram  €  3,50 

Slagerij 
van der 
Geest 

Dorpsstraat 24  
Tel.071-5801256 

2381 EN Zoeterwoude 

 
 
 
 

Laat bloemen uw Passie zijn 
 

Bloemsierkunst "De Passie" 
Dr. v. Noortstraat 76 
2266 HA Stompwijk  

071-5803515  
www.bloemsierkunstdepassie.nl    

met webshop !!! 
info@bloemsierkunstdepassie.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Let op onze dagelijks  
wisselende aanbieding!!  

Let op nu 6 dagen open: 
Maandag  11.00-17.30 
dinsdag  8.30-  13.30 
woensdag 8.30 - 17.30 
donderdag 8.30 - 13.30 
vrijdag  8.30 - 17.30 
zaterdag  8.30 - 16.00 
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Vergadering Adviesraad 
 
Op 21 september is de Adviesraad intern bij elkaar ge-
weest. Vanwege de Corona zijn ook de openbare vergaderingen helaas opge-
schort. Toch vindt de Adviesraad het belangrijk om lopende zaken aan te stip-
pen. De interne vergaderingen met binnengekomen punten en lopende pro-
jecten gaan gewoon door. Via dit verslag kunt u ons ook volgen.  
Dat geldt ook voor zaken waarbij u als burger vindt dat bepaalde zaken bij de 
adviesraad aangemeld en besproken zouden moeten worden. Gewoon mel-
den, hetzij bij een van de leden of beter nog centraal op het emailadres:  
adviesraad@stompwijk.nl  
 
Wat is zoal gepasseerd:  
  
Gebiedskompas:  
De gemeente is bij monde van Anika van de Water bezig met een gebieds-
kompas. Met het steeds vaker en wisselend bestand van personeel bij de ge-
meente is er behoefte om het gebied in kaart te brengen. Op een landkaart 
worden alle voor de bevolking en ook voor de gemeente relevante zaken 
vastgelegd. Bij elkaar noemen we dat dan het gebiedskompas, wat je kan 
raadplegen als je het even niet meer weet.  De 1e blauwdruk hiervan is aan 
de Adviesraad nu gepresenteerd. Aan de verbeterde versie wordt gewerkt.  
 
Bereikbaar Stompwijk  : 
Even opfrissen: Bereikbaar Stompwijk bestaat uit 3 trajecten  
Fase 1: Opknappen Stompwijkseweg 
Fase 2: Aanleggen rondweg 
Fase 3: Opknappen Dr. van Noortstraat  
 
Fase 1: Is afgerond en bevindt zich in de 
standaard onderhoudsfase. Er is nog 
steeds veel aan op te merken. Belangrijk 
is dat we dit ook blijven melden.  
(Na de vergadering is het onderhoud aan 
de orde gekomen. De Adviesraad heeft 
ook aandacht gevraagd om de bereik-
baarheid hierbij te garanderen en de 
overlast te beperken). 
 
Fase 2:  De aanleg is aanbesteed en langzaam zien we vorderingen, maar er 
is ook sprake van tegenvallers. De aanleg zou een miljoen duurder worden 
dan begroot. Kwellen schijnen de oorzaak te zijn.  
 
Fase 3: Staat nog in de kinderschoenen. Vorig jaar zijn een aantal heel slech-
te stukken ‘provisorisch’ opgeknapt en daarna is het weer stil geworden. De 
Adviesraad is van mening dat in ieder geval met het plannen maken gestart 
moet worden. In ieder geval alvast vastleggen wat er moet gebeuren en hoe 
we, als de rondweg klaar is, e.e.a. zouden moeten inrichten. O.a. rondom het 
oude Dorpshuis, kerk en Dorpspunt is een reconstructie nodig.  
De adviesraad zal er bij de gemeente op aan dringen, dat er gestart moet 
worden met fase 3.  
 

mailto:adviesraad@stompwijk.nl
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Bouwplannen: 
Een langdurige kwestie, met wat lichtpuntjes aan de horizon:  
Er zijn nu 4 locaties waar gebouwd kan en ook mag worden.  In volgorde van 
status:  

• Westeinderweg – aanbesteed aan projectontwikkelaar. Start verkoop is 
eind dit jaar verwacht.  

• Naast Dorpspunt incl. oude winkel van Luiten – aanbesteed aan pro-
jectontwikkelaar. Misschien voorjaar meer bekend ?  

• Wit gele kruisgebouw Meerlaan/Santhorststraat – is gemeente-locatie 
en sloop is in voorbereiding. Oude Dorpshuis – is gemeente-locatie en 
sloop is in voorbereiding.  

 
Hoeveelheden en samenstelling in Eengezinswoningen, Appartementen, Huur, 
Koop en Sociale woningen zijn nog lang niet helemaal duidelijk. 
Recent kwam in het nieuws een bericht over 35 woningen aan de tuinbouw-
weg. Dit is echter alleen een optie in het kader van ruimte voor ruimte als er 
tuinen echt gaan verdwijnen. Vooralsnog is daar nog geen sprake van.   
 
Dorpspunt: 
Project is nu zo goed als afgerond, inclusief de afhandeling van het faillisse-
ment. Zorgen zijn er nog wel omtrent een betere beveiliging (is aanbesteed) , 
het verzakken van de grond rondom en de aansluiting op de loopbrug en de 
gladheid ervan. Dorpspunt-bestuur blijft hierover in overleg met de gemeente 
en gebouweigenaar Panta Rhei.   
 
Gebiedsvisie en Omgevingsvisie van buitengebied: 
Een 1e blauwdruk is in juli gepresenteerd van de analyse. Op dit moment wor-
den de bevindingen hiervan opgenomen in het kader van de nieuwe omge-
vingswet. Vanuit de gemeente komt een update per brief. En wanneer de re-
sultaten hiervan bekend zijn, zullen die in rapportvorm zeker in een aantal 
sessies gepresenteerd worden.   
 
Driemanspolder:  
De meesten van u hebben de resultaten kunnen aanschouwen. Over het alge-
meen is men zeer positief. Aan de Meer- en Geerweg moeten nog wel de 
steeds groter wordende 
scheuren aangepakt wor-
den. Alhoewel dat ook met 
de algehele indroging te 
maken kan hebben.  
Ook in de Bovenmeer ver-
schijnen  grote scheuren. 
Hiervoor geldt: Blijven mel-
den via Meldpunt.  
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Rijnlandroute en A4 
Tunnel vordert gestaag. Verbreding 
A4  en de daarbij behorende afslui-
tingen zijn gestart.  
De 1e weekendafsluiting was geen 
succes en enorme verkeersdrukte 
in  het dorp was het gevolg. De 
daarop volgende afsluitingen waren 
goed georganiseerd en het vele 
verkeer werd netjes doorgestuurd 
naar Zoetermeer.  
Komend weekend: Vrijdag 9 oktober 22:00 uur tot maandag 12 oktober 
05:00 uur. A4 richting Den Haag tussen de N11 Zoeterwoude Rijndijk en 
knooppunt Prins Clausplein afgesloten voor al het verkeer. Richting Amster-
dam zijn twee rijbanen open. 
Adviesraad plant nog een openbaar overleg in met de Rijkswaterstaat om 
voorlichting te geven over de ontwikkeling van A4 en de realisatie van de ge-
vraagde geluidwering.  Dit zal voorjaar 2021 worden. 
 
Snippergroen 
Verweer door een aantal bewoners over eigendom snippergroen duurt nog 
voort.  
 
N 206 – aansluiting Veenpoldersweg 
De uitdrukkelijke wens is een rotonde. De provincie refereert aan groot on-
derhoud in 2026-2028, maar zolang wil men in Stompwijk niet wachten.  De 
politiek gaat zich in ‘positieve zin’ wat meer bemoeien met dit probleem. En 
dat moet ook! Een motie is vorige week unaniem aangenomen en wethouder 
van Eekelen gaat nu met de provincie praten. Vanuit de adviesraad zal ook 
contact hierover gezocht blijven worden. 
 
N206 – fietspad 
Wederom is de provincie gewezen op de gevaarlijke situatie langs de N206 
richting Zoeterwoude. Het onkruid groeit ver het fietspad op. 
Gevolg is dat het al te smalle pad nog smaller wordt. Via Meldpunt gemeente 
weer aangekaart. Ook hiervoor geldt blijven melden.  
  
Internet -glasvezel  
Men is bezig met prijsopvraag/offerte. Dit blijkt een veel moeizamer traject 
dan verwacht. Een aantal commerciële partijen heeft reeds afgehaakt vanwe-
ge de omstandigheden om het graafwerk te kunnen realiseren in het gebied. 
In dit project wordt intensief samengewerkt met de gemeente Zoeterwoude.  
  
Tot zover het intern overleg van de Adviesraad. Aarzel niet contact op te ne-
men met de Adviesraad als u vragen, ideeën of suggesties hebt.  
De Adviesraad Stompwijk bestaat uit: Nicole Muusers, Patrick Luk, Stef Ver-
burg, Peter Zandbergen, Michel Guijt en Leo Oliehoek. Het beste te bereiken 
via de email: adviesraad@stompwijk.nl  
En voor een ieder in Stompwijk geldt: Blijf erg voorzichtig met de Corona-
perikelen, volg de informatie hierover nauwgezet op en wees waakzaam naar 
elkaar. Eenzaamheid komt ook in Stompwijk voor. Een bloemetje, een 
praatje, wat meer aandacht dan normaal doet al heel veel goed.  
Namens Adviesraad,                 
Leo Oliehoek 

mailto:adviesraad@stompwijk.nl


 

Pitloze witte druiven 
bak 500 gr € 0,99 

Coop slagroomschnitte 
ca. 4-5 personen € 2,99 

Snackgroenten; 
Tomatenmix, 500 gr 

Tomaat, 500 gr 
Paprika, 300 gr 

Komkommer, 400 gr 
2 stuks € 3,99 

combineren mogelijk 

Zuurkool,  
hutspot  of 
boerenkool grof 
zak 300/500 gr 
€ 1,00 

Kiphaasjes naturel of 
gemarineerd, 300 gr 
Kipsaucijzen, pak 2 st. 
Kip krokant schnitzel, pak 2 st. 
Scharrel kipgehakt, pak 300 gr. 
2 stuks € 5,49 
combineren mogelijk 

Conimex boemboe,  
woksaus, kroepoek  
of wokpaste 
2de halve prijs, met 
gratis kookboekje 
combineren mogelijk 

Almhof yoghurt, 
beker 450/500 gr  

€ 0,99 
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Boom plat 
Een aantal weken geleden is tijdens een flinke storm een heel oude boom die 
al jaren in het weiland stond omgewaaid. Vanaf de Middenweg kon je hem 

zien liggen met zijn top op het landje 
van Peter van Leeuwen, te ver weg om 
er een goede foto van te maken, want 
je loopt niet zomaar andermans land 
op.  
Deze week fietste ik op de Meer-en 
Geerweg en moest stoppen voor een 
grote laadauto die achteruit reed, pre-
cies op de plek waar de boom lag. Ja 
toen kon ik het niet laten natuurlijk, 
mag ik soms een foto maken?  
Firma P. van Leeuwen was met een 
shovel en een kraan en waarschijnlijk 
ook met een flinke zaag bezig om de 

boom een kopje kleiner te maken om hem af te voeren.  
 
Wat een kracht moet de wind gehad 
hebben om deze oude rot te vellen, 
waarschijnlijk was hij ook wel aan 
wat slijtage onderhevig, maar impo-
sant was hij wel. Hoe oud de boom 
was weet ik niet, misschien kan ie-
mand ons daar meer informatie over 
geven.  
 
Ria Luiten  
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Menpad Nieuwe-Driemanspolder opengesteld 
 
Vorige week was het zover, in overleg met het Hoogheemraadschap van Rijn-
land en de aannemer is het pad opengesteld voor de Menners. De openstel-
ling vond wat later plaats dan dat van het gehele gebied, in juli dit jaar. Oor-
zaak was dat nog een aantal werkzaamheden aan het pad moesten plaats 
vinden. 
 
Het menpad met de aansluitende menroute richting Stompwijk kent een lange 
geschiedenis. Ik heb daar eerder als eens 
over geschreven ,maar toch nog even in 
“vogelvlucht”.  
Vanuit de klankbordgroep (+/-2004) is ge-
probeerd een speciale menroute in het ge-
bied te krijgen. 
Toen dat na jaren niet lukte om dat op de 
agenda te krijgen hebben wij de KNHS ge-
vraagd een ondersteunende brief naar de 
stuurgroep (beleids-bepalers/wethouders) 
te sturen, en zowaar op de eerstvolgende 
klankbordgroep vergadering prijkte het 
agendapunt, menpad/route.  
Toen kwam de crisis en werd de realisatie 
van het project Nieuwe Driemanspolder 
onzeker. Na jaren kon het project toch wor-
den gerealiseerd en dus ook het overleg 
worden voortgezet. Het uiteindelijke resul-
taat, na het definitief worden van het plan, 
was dat om financiële redenen er geen 
menroute  was opgenomen, wel was er een 
wensenlijstje waar bovenaan een menroute 
prijkte. Maar zoals het meestal bij grote projecten gaat, het kost altijd meer 
dus geen kans. 
 
Er is toen contact opgenomen met de Gemeente Leidschendam-Voorburg, 
deze vonden een menroute van Leidschendam naar Stompwijk toch zo be-
langrijk dat zij (met de nodige ondersteuning van het toentertijd Stompwijkse 
raadslid Yvonne van Boheemen) de nodige financiële middelen beschikbaar 
stelden. Het pad bestaande uit een constructie van puingranulaat afgestrooid 
met grond en ingezaaid met graszaad. Door het regelmatig klepelen (zonder 
ruimen) wordt de bovenlaag stabieler en heeft bovendien een groen uiterlijk 
(zie foto). 
 
Vorige week heb ik met Piet van der Mespel, op verzoek van de aannemer, 
het pad voor het eerst geklepeld en de nog aanwezige grote stukken puin 
verwijderd. Hoewel het pad nog niet in de gewenste toestand is, dus kwets-
baar, is het goed te berijden en dat heb ik ervaren door direct daarna mijn 
pony in te spannen en, als eerste, een ritje gemaakt over pad. 
 
Menners doe voorlopig nog even rustig aan. 
Zodra het nieuw aan te leggen fietspad (opengesteld voor Menners) vanaf het 
aquaduct in de Voorweg naar de Meer en Geerweg (locatie Glijnis) is geasfal-
teerd, kan er vanuit Leidschendam naar Stompwijk gereden worden.  
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Naast dit succes proberen wij ook al vele jaren een menroute te krijgen door 
o.a. Leidschendammerhout, Vlietland en het Balijbos. Echter tot op heden 
zonder succes. 
 
Wij zagen onze kans toen de Provincie Zuid-Holland 3.2 ml beschikbaar stelde 
voor men– en ruiterpaden. Tijdens een door de  Provincie gehouden z.g.  
“stake-holdersbijeenkomst” (ja, ja!!!) over men- en ruiterpaden waar zo’n 30 
initiatiefnemers aanwezig 
waren, bleek dat ruiterpa-
den het belangrijkste on-
derwerp was. Menpaden 
kwamen nauwelijks aan 
de orde. 
 
Voorstellen voor men- en 
ruiterpaden konden wor-
den ingediend. Wij heb-
ben vanuit ”het veld” een 
gedetailleerd plan met 
foto’s, op tekening, inge-
diend. Daarbij hebben wij 
gekeken naar haalbaar-
heid, uitvoerbaarheid, 
kosten, veiligheid enz. 
 
Belangrijk was dat Staats-
bosbeheer als beheerder 
van de recreatiegebieden medewerking zou verlenen, dat is tot op heden niet 
het geval. Ook moet gezegd worden dat wij vanuit het “georganiseerde” men-
nen ook nauwelijks ondersteuning hebben gekregen.  
 
Wij gaan het nog één keer proberen. 
 
Ab 

Jaarvergadering woensdag 7 oktober  
 
Het bestuur van C.V. De Gaanders nodigt alle 
Gaanders leden uit tot het bijwonen van de 

jaarvergadering op woensdag 7 oktober in De Bles.  
 
Aftredend en herkiesbare bestuurslid is Peter Bregman, het bestuur draagt 
Marco Faas voor om toetreding tot het bestuur.  
 
Om 20.00 uur staat de koffie klaar, om 20.30 uur wordt de 
vergadering geopend. In verband met de corona maatregelen 
dient iedereen zich vooraf aan te melden via  
info@degaanders.nl 
 
Bij voorbaat dank, bestuur C.V. De Gaanders 



  
Te huur garagebox in Stompwijk 
 

Oppervlak circa 25 m2 
Voorzien van verlichting en een  

afsluitbare kanteldeur 
 

Gelegen aan een met hekwerk  
afgesloten terrein 

 
Bel of stuur een bericht voor  

nadere informatie naar  
06-53254116 

Kantine Stompwijk ‘92 
 

Uw plaats voor het inleveren 
van: 

 
  

uw doppen voor  
KNGF Geleidehonden 

 

& 
 

frituurvet en –olie 
(de opbrengst komt ten goede  

aan onze vereniging) 



                               -13- 
Agnes’ wekelijkse praatje 
 

Dat het coronavirus alles op zijn kop zet, weten we inmiddels 
maar al te goed. Zo ook onze jaarlijkse ontmoetingsdag, die 
we eigenlijk dinsdag 6 oktober zouden vieren. Wat zullen we 
het missen, het doet ons echt pijn om ook dit gebeuren af te 

moeten lassen. Het begin van het nieuwe seizoen, met de mooie dankmis in 
onze eigen prachtige kerk en daarna de gezellige dag met elkaar en natuur-
lijk het heerlijke eten en drinken. We zouden het zo graag anders zien, maar 
het gaat niet. We hopen op jullie begrip en we gaan er van uit dat we het 
volgend jaar driedubbel en dwars kunnen inhalen. Dan zullen we er een extra 
mooie en bijzondere dag van maken, sowieso uit dankbaarheid dat het virus 
onder controle is. Maar ik loop op de zaken vooruit, dit jaar moeten we he-
laas verstek laten gaan. 
 

De zomer is nu toch voorgoed voorbij, de laatste drie maanden van dit rare, 
gekke jaar zijn begonnen. Het is ’s morgens alweer langer donker, het is fris 
en we steken de houtkachel alweer aan. Nu we buiten niet veel meer te doen 
hebben maken we het binnen maar gezellig. Kaarsjes erbij, een wierrookje 
en lekker aan de hobby. Ik hoop echt dat jullie je allemaal nog kunnen ver-
maken. Je hoort veel verschillende berichten, sommige clubjes worden opge-
start en er worden in kleine groepjes spelletjes gespeeld. Ook wordt er koffie 
bij elkaar gedronken. Aan de andere kant worden er evenementen afgezegd, 
clubhuizen of kantines worden gesloten en weer is de horeca degene die de 
grootste klap krijgt. Waar gaat dit toch naar toe? Lieve leden laten we toch 
proberen de moed erin te houden en het een beetje gezellig met elkaar te 
maken. Hou u aan de regels van het RIVM, het grootste voorbeeld is de pre-
sident van Amerika, die dacht ook dat het allemaal wel mee viel maar nu zijn 
zowel hij als zijn vrouw positief getest en ligt Donald Trump in het zieken-
huis. Het virus kijkt niet naar wie je bent, huisvrouw of president, met een 
beetje pech kom je allemaal aan de beurt. 
 

Van onze vakantie hebben we een fotoboek laten maken, wat is dat toch 
leuk. We zijn alle 4 van de foto’s, we knippen er rustig op los en wat niet 
mooi is wordt verwijderd. Het uitzoeken van de foto's, welke gaan we in het 
boek zetten, de tekst erbij, het is een hele klus maar zo leuk om te doen. En 
dan hou je er een prachtige herinnering aan over. Het is jammer dat de Soos 
middagen niet doorgaan want ik weet zeker dat mijn moeder het boekje mee 
had genomen en dat het de hele zaal door was gegaan. Zo trots is ze erop. 
 

Als laatste wil ik jullie het volgende meegeven want ooit komt dit weer: 
 

Uitkijken over zee, duiken in de golven 
Niet onder zorgen bedolven, ik voel me heel tevree 
Fietsen of wandelen in de polder, 
De zon op je huid en de wind om je oren 
De vogels zingen luid, het leven smaakt naar vrij 
Mogen doen wat je kunt 
En zijn zoals je bent 
Kom wie doet er met mij mee 
Dan voelen we het alle twee! 
 

Een hele lieve groet namens het bestuur van Ouderen Soos Stompwijk, 
 

Agnes, secretaris 
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Zielsgelukkig 
 
 
Er moeten mensen zijn  
die zonnen aansteken,  
voordat de wereld verregent. 
 
Mensen die zomervliegers oplaten  
als het ijzig wintert,  
en die confetti strooien  
tussen de sneeuwvlokken. 
 
Die mensen moeten er zijn. 
 
Er moeten mensen zijn  
die aan de uitgang van het kerkhof 
ijsjes verkopen,  
en op de puinhopen 
mondharmonica spelen. 
 
Er moeten mensen zijn,  
die op hun stoelen gaan staan,  
om sterren op te hangen  
in de mist. 
Die lente maken  
van gevallen bladeren,  
en van gevallen schaduw,  
licht. 
 
Er moeten mensen zijn,  
die ons verwarmen  
en die in een wolkeloze hemel  
toch in de wolken zijn  
zo hoog  
ze springen touwtje  
langs de regenboog  
als iemand heeft gezegd:  
kom maar in mijn armen 
 
Bij dat soort mensen wil ik horen 
Die op het tuinfeest in de regen BLIJVEN dansen  
ook als de muzikanten al naar huis zijn gegaan 
 
Er moeten mensen zijn  
die op het grijze asfalt  
in grote witte letters  
LIEFDE verven 
Mensen die namen kerven  
in een boom  
vol rijpe vruchten  
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omdat er zoveel anderen zijn  
die voor de vlinders vluchten  
en stenen gooien  
naar het eerste lenteblauw  
omdat ze bang zijn  
voor de bloemen  
en bang zijn voor:  
ik hou van jou 
 
Ja,  
er moeten mensen zijn  
met tranen  
als zilveren kralen  
die stralen in het donker  
en de morgen groeten  
als het daglicht binnenkomt  
op kousenvoeten 
 
Weet je,  
er moeten mensen zijn,  
die bellen blazen  
en weten van geen tijd  
die zich kinderlijk verbazen  
over iets wat barst  
van mooiigheid 
Ze roepen van de daken  
dat er liefde is  
en wonder  
als al die anderen schreeuwen:  
alles heeft geen zin  
dan blijven zij roepen:  
neen, de wereld gaat niet onder  
en zij zien in ieder einde  
weer een nieuw begin 
Zij zijn een beetje clown, 
eerst het hart  
en dan het verstand 
en ze schrijven met hun paraplu  
I love you in het zand  
omdat ze zo gigantisch  
in het leven opgaan 
en vallen  
en vallen  
en vallen 
en OPSTAAN 
 
Bij dát soort mensen wil ik horen  
die op het tuinfeest in de regen BLIJVEN dansen  
ook als de muzikanten al naar huis zijn gegaan  
de muziek gaat DOOR  
de muziek gaat DOOR  
en DOOR 
 
~Toon Hermans~ 
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Borstkanker heb je niet alleen 

 
Tijdens de borstkankermaand in okto-
ber wordt ieder jaar wereldwijd aan-
dacht gevraagd voor borstkanker. Het 
thema dit jaar is ‘Borstkanker heb je 
niet alleen’ met speciale aandacht voor 
de rol van naasten en de impact die de 

ziekte ook op hen heeft. Bevolkingsonderzoek Nederland steunt dit jaarlijkse 
initiatief.  
 
Bevolkingsonderzoek Nederland 
Het bevolkingsonderzoek borstkanker is een van de drie bevolkingsonder-
zoeken die Bevolkingsonderzoek Nederland uitvoert. Het doel van het bevol-
kingsonderzoek borstkanker is het zo vroeg mogelijk ontdekken van de ziek-
te borstkanker.  
 
Vroege opsporing redt levens 
Maar liefst één op de zeven vrouwen in Nederland krijgt met borstkanker te 
maken. Tijdens de borstkankermaand staan we wereldwijd stil bij deze meest 
voorkomende kankersoort bij vrouwen. Onze collega’s vervullen dagelijks 
een belangrijke rol in het vroegtijdig opsporen van borstkanker. Uit de jaar-
lijkse analyse van het Erasmus MC blijkt dat door dit bevolkingsonderzoek 
jaarlijks tussen de 850 en 1075 levens worden gered. Het is dus betekenisvol 
werk.  
 
Je bent welkom bij ons! 
Tijdens deze themamaand geven we graag extra aandacht aan ons werk. 
Jaarlijks krijgen 1,3 miljoen vrouwen in Nederland de oproep om borstonder-
zoek te laten verrichten. Daar geven 1 miljoen vrouwen gehoor aan, die zich 
vervolgens laten onderzoeken op een van onze 69 locaties in Nederland. 
 
We zijn op zoek naar nieuwe collega’s die samen met ons een bijdrage willen 
leveren aan de vroege opsporing van borstkanker. Zo help je ook echt bij het 
redden van levens. 
 
Bianca Jongbloets, mammolaborant: “Je werkt 
heel zelfstandig en dat maakt het ook verant-
woordelijk werk: je moet steeds weer zorgen 
dat de vrouwen zich zo veel mogelijk op hun 
gemak voelen én dat de radiologen alle infor-
matie krijgen die ze nodig hebben. Je maakt 
het verschil en je draagt echt iets bij.” 
 
Kijk voor meer informatie op onze website 
www.bevolkingsonderzoeknederland.nl of op  
www.werkenbijbevolkingsonderzoek.nl 

http://www.bevolkingsonderzoeknederland.nl
http://www.werkenbijbevolkingsonderzoek.nl
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Leuke herfstvakantie activiteiten voor kinderen! 
 
Ook deze herfstvakantie hoef jij je niet te vervelen! We heb-
ben een nieuw herfstvakantieboekje met sportieve en culturele 
activiteiten voor kinderen van zes tot en met veertien jaar. Zo 
kunnen we jou een leuke en leerzame vakantie bezorgen! Dus 

kom jij ook mee naar zee, verschillende sporten doen tijdens de Sport-In, 
suppen of skateboarden? 
 
Op maandag 19 oktober ga je Mee Naar Zee (8 t/m 12 jaar) en ontdek je het 
strand, de zee en de duinen tijdens een gave expeditie in Meijendel! De Sport
-In (6 t/m 12 jaar) op dinsdag 20 oktober is een leuke sportdag waarbij kin-
deren van zes tot en met twaalf jaar kennismaken met maar liefst zeven ver-
schillende sporten. Op woensdag 21 oktober kun je naar Sup je Suf (10 t/m 
12 jaar en B-diploma verplicht); een leuke sup-activiteit aan de Vliegermolen 
plas. We sluiten de week af met een skateboard clinic (8 t/m 14 jaar) op het 
Skatepark op donderdag 22 oktober.  
 
Via www.senw-lv.nl kun je de activiteiten en alle nodige informatie in onze 
agenda vinden! We heb-
ben veiligheids- en hy-
giëneregels beschreven 
zodat iedereen een ge-
zellige en gezonde 
herfstvakantie activiteit 
kan beleven! Helaas is 
het niet toegestaan voor 
ouders om de activitei-
ten te bezoeken of be-
kijken, maar we zorgen 
voor een herkenbaar 
breng- en haalpunt tij-
dens ieder event! 
 
Wil je ook graag mee-
doen?! Vergeet dan niet 
om je in te schrijven!  
 
Je vindt in de flyer of in 
de agenda op: 
www.senw-lv.nl per ac-
tiviteit hoe en bij wie je 
dat kunt doen. De com-
binatiefunctionarissen 
van Sport en Welzijn 
staan in i.s.m. met 
Goed Bezig! deze va-
kantie voor je klaar!  

http://www.senw-lv.nl
http://www.senw-lv.nl
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Beste leden en vrijwilligers, 
 
In verband met de aangekondigde landelijke maatregelen zal 
de kantine van Stompwijk '92 vanaf 29 september vanaf 18:00 
uur gesloten zijn. Dit zal voor in ieder geval drie weken van kracht zijn. 
Ook is er vanaf deze datum en tijd geen publiek meer welkom op het sport-
complex. Op het parkeerterrein zullen wij wederom een ‘kiss and ride strook’ 
organiseren waar ouders de kinderen kunnen afzetten voor de training, wed-
strijd of andere sportactiviteit. Ook deze maatregel zal in ieder geval voor 
drie weken van kracht zijn. 
Het verzoek is om de ‘kiss and ride strook’ vrij te houden. Parkeren mag aan 
de achterzijde van het parkeerterrein. (Zijde van de papiercontainers) 
Verder vragen wij de mensen die wel op het complex aanwezig zijn om te 
sporten zich strikt te houden aan de overige geldende afspraken! 
 
Voor/na het sporten: 
-  De algemeen geldende RIVM richtlijnen omtrent de 1,5 meter afstand, 
 handen reinigen, bij klachten thuis blijven en laten testen. Deze zijn te 
 vinden op de website. 
-   Bij een positieve corona test stelt u het bestuur in kennis. 
-  Kleedkamers gebruiken door maximaal 6 personen (17 jaar en ouder) 
 maximaal 2 personen tegelijk douchen. 
-  Voor de jeugd onder de 17 jaar gelden andere regels. Deze mogen ge-
 bruik maken van de kleedkamer volgens de eerder gemaakte afspraken. 
-  Verlaat na het sporten zo snel mogelijk weer het sportcomplex. Blijf niet 
 hangen/napraten. 
-  Het is niet toegestaan om zelf meegebrachte (alcoholische) dranken op 
 het complex te nuttigen na een training of wedstrijd. (Geen 3e helft!) 
 
Tijdens de wedstrijd: 
-  Max 2 personen (17 jaar en ouder) in de dug-out. De overige personen 
 dienen op stoelen naast de dug-out plaats te nemen. 
 
Sporthal 
-  Er mogen maximaal 30 personen in de sporthal aanwezig zijn. Deze per-
 sonen zijn alleen aanwezig omdat zij daadwerkelijk sporten. 
-  Wees alert op het aantal aanwezige personen tijdens trainingen/ wedstrij-
 den die elkaar opvolgen. Geef elkaar de ruimte en heb geduld. Wacht bui- 
 ten tot de zaal beschikbaar is. 
 
 
Namens het bestuur, 
 
Michel Guijt, 
 
voorzitter Stompwijk '92 
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Stompwijk ‘92 
 
Wedstrijdprogramma voetbal 
 
Jeugd 
 
7 oktober  
18.00 Stompwijk'92 JO11-1 DoCoS JO11-5 
10 oktober  
13.30 Graaf W II VAC JO19-3 Stompwijk'92 JO19-1     
14.45 Stompwijk'92 JO17-1 Van Nispen JO17-1    
13.00 Stompwijk'92 JO16-1 Graaf W II VAC JO16-2      
9.45 Stompwijk'92 JO14-1 HVV JO14-3  
11.15 Stompwijk'92 JO13-1 SJZ JO13-2   
  
Senioren 
 
11 oktober 
14.30 ODB Stompwijk'92 1   
14.00 Stompwijk'92 2  ONA 2   
12.00 Foreholte 4 Stompwijk'92 3   
10.30 Stompwijk'92 4  RKDEO 9    
14.00 Stompwijk'92 5  SJZ 2  
10.00 Stompwijk'92 35+1 Foreholte 35+2  
 
Zaalvoetbal 
   
12 oktober 
20.00 Stompwijk'92 3  Sevenstars 2   
21.00 Stompwijk'92 4  Lugdunum 4  
19.00 Stompwijk'92 VR2 VUC VR2      
 
14 oktober  
20.00 FC Westland 2 Stompwijk'92 1  
19.00 Woubrugge 4 Stompwijk'92 5     
20.30 dvv Delft VR1 Stompwijk'92 VR1    
 
 

Wedstrijdprogramma Handbal  
 
07 oktober 
Savosa DMW1    Stompwijk'92 DMW1 vervallen 
 
   

Programma voor zondag 11 oktober 2020 

DC1 Thuis Northa DC1 11:00 Sportpark De Meerhorst n.t.b. 8453 

D1 Uit Warmunda D1 14:00 Sportpark Overbos  6705 
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Vrijwilligers 
 
Ook onze club draait op vrijwilligers, hieronder vind je nog 
een aantal taken die vervult kunnen worden. Kijk op de site 
voor nog meer functies. Heb je belangstelling? Graag!!! Neem 
dan contact op via vrijwilligers@stompwijk92.nl  
 
Barmedewerker: 
Ben je goed in slap lullen dan kan je ook bierglazen vullen! 
Lijkt het je leuk om 6 keer per jaar mee te helpen, dan is barmedewerker 
echt een vrijwilligers taak voor jou! 
 
Scheidsrechter voetbal: 
1x per maand een wedstijd begeleiden bij de voetbal, nooit gedaan? Geen 
probleem er zijn cursussen beschikbaar en goede begeleiding. 
 
Scheidsrechters handbal: 
Voor de afdeling handbal zijn wij dringend op zoek naar: 
 
Jeugdscheidsrechters 
Na de zomervakantie zullen wij 3 avonden organiseren om jeugdscheidsrech-
ter te worden. Lijkt je dat leuk of ken je iemand die mee zou willen doen, ho-
ren wij dit graag! Natuurlijk is het na het bijwonen van de avonden geen 
'must' om gelijk te starten met fluiten. Het is ook goed om de spelregels beter 
te leren kennen en te weten wat wel niet mag. Voor je eigen spel, maar ook 
langs de lijn bij het aanmoedigen van de jeugdteams. Je bent betrokken bij 
de vereniging en kunt echt wat betekenen voor onze handballende jeugd. 
 
Verenigingsscheidsrechters 
Als verenigingsscheidsrechter mag je ook de hogere teams vanaf de C fluiten 
(alle wedstrijden in de breedtesport). De opleiding hiertoe wordt door de club 
vergoed. Je zou deze opleiding ook met z'n tweeën (of een groepje) kunnen 
doen en als duo kunnen starten met fluiten. Wij hebben iemand bij de vereni-
ging die jou kan begeleiden en coachen. Hiervoor geldt nog meer dat de ken-
nis die je opdoet ten goede komt van je eigen spel en/of support. En last but 
not least; je helpt de vereniging en natuurlijk onze jeugd die de toekomst 
heeft voor Stompwijk '92. 
 
Bondsscheidsrechters 
Onze dames 1 speelt eerste klasse dus wij moeten ook een bondsscheidsrech-
ter leveren. Voor de continuïteit in ons team zijn wij op zoek naar een ervaren 
scheidsrechter of iemand die de opleiding tot bondscheidsrechter zou willen 
doen. De opleiding hiertoe wordt door de club vergoed. Iemand van buiten de 
vereniging is ook van harte welkom. 
 
Heb je interesse in één van deze functies?  
 
Meld je aan via vrijwilligers@stompwijk92.nl  

mailto:vrijwilligers@stompwijk92.nl
mailto:vrijwilligers@stompwijk92.nl
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Bibliotheek en gemeente vragen inwoners 
mee te denken over de toekomst    
  
Wilt u in de bibliotheek graag een boek, krant of tijdschrift lezen? Werken of 
studeren? Een cursus, optreden of lezing volgen? Of liever in gesprek met 
anderen over een bepaald thema? De Bibliotheek aan de Vliet en de gemeen-
te Leidschendam-Voorburg vragen inwoners om mee te denken over de toe-
komst van de bibliotheek. 
  
De samenleving verandert in een hoog tempo. De bibliotheek verandert mee. 
Het Rijk heeft bepaald dat de bibliotheek vijf belangrijke kernfuncties heeft: 
beschikbaar stellen van kennis en informatie, mogelijkheden voor ontwikke-
ling en educatie aanbieden, aanmoedigen om meer te lezen en kennis te ma-
ken met literatuur, mogelijkheden bieden voor ontmoetingen en debat en 
kennis laten maken en kunst en cultuur. De bibliotheek kan in grote lijnen 
zelf bepalen hoe zij deze functies invult. De wensen en behoeften van inwo-
ners zijn daarbij heel belangrijk. 
  
Gerard Hendriks, directeur de Bibliotheek aan de Vliet: “De bibliotheek doet 
veel meer dan mensen soms denken. We willen de verbeelding en leergierig-
heid van mensen stimuleren en hen op weg helpen in de samenleving. Daar-
om bieden we boeken, informatie en hulp bij het ontwikkelen van vaardighe-
den. Er komen steeds meer mogelijkheden bij. De bibliotheek wil inwoners 
samenbrengen. Een toegankelijke plek zijn waar je elkaar ontmoet, verhalen 
deelt, nieuwe inzichten ontdekt en waar je je kunt ontspannen.” 
  
Inwoners denken mee 
Wethouder Astrid van Eekelen: “We willen graag weten wat de inwoners be-
langrijk vinden. Daarom vragen we ze om mee te denken. Zodat de biblio-
theek een bruisende plek wordt waar iedereen zich welkom voelt. Of het nu 
is om te lezen, te leren of te ontmoeten.” 
  
De afgelopen maanden hebben de bibliotheek en de gemeente een klank-
bordgroep samengesteld, bestaande uit vertegenwoordigers vanuit het maat-
schappelijke veld, MKB, cultuur, onderwijs en gebruikers. Samen met de 
klankbordgroep is de participatievraag bepaald en is een participatieplan op-
gesteld met daarin welke doelgroepen de bibliotheek kent en wat per doel-
groep de best passende manier is om wensen en behoeften op te halen. 
  
Digitale enquête 
Inwoners kunnen onder andere meedenken via een digitale enquête. Deze is 
te vinden via www.ingesprekmetlv.nl/eenbruisendebibliotheek en kan worden 
ingevuld tot 2 november 2020. Inwoners die mee willen denken, maar moei-
te hebben met het invullen van de digitale vragenlijst, kunnen bellen naar 
070-300 9617 (Angela van der Meer). Daarnaast worden er onder meer 
groepsgesprekken gevoerd met inwoners, zijn er meedenksessies met kin-
deren en worden er verdiepende interviews gehouden. Alle input wordt ver-
werkt in een advies aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt naar 
verwachting in het tweede kwartaal van 2021 een besluit over de ontwikke-
ling van de bibliotheek. 
  
  

http://www.ingesprekmetlv.nl/eenbruisendebibliotheek
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Bijvriendelijke herinrichting Elfenbaan:  
een fijne samenwerking 
 

De bijvriendelijke herinrichting 
van de Elfenbaan, de strook tus-
sen de N11 en het spoor, is een 
gezamenlijk project van Rijks-
waterstaat (grondeigenaar),  
het Zuid-Hollands Landschap 
(beheerder) en de gemeente 
Zoeterwoude. De gemeente 
heeft vooraf advies gevraagd 
aan onze Helpdesk Bijenland-
schap. 
De Elfenbaan is een belangrijke 

verbindingszone in het regionale bijenlandschap tussen Leiden en Alphen aan 
den Rijn. Het Zoeterwoudse deel (4500 m2) van de Elfenbaan wordt opnieuw 
ingericht in voor bijen en vlinders,  zodat er meer voedsel en nestgelegen-
heid is. Zo kan de bijen- en vlinderpopulatie verder toenemen. Er komen 
nieuwe soorten bij. Het  advies van de bijenhelpdesk heeft daar goed bij ge-
holpen. 
Er is een prachtig ontwerp gemaakt voor de herinrichting, met ongeveer 
1200 strekkende meter natuurvriendelijke oever. Nu is het terrein behoorlijk 
eentonig, met kortgegraasd gras. Er worden hoogteverschillen aangelegd, 
waardoor er verschillende microklimaten ontstaan. Ook komen er bossages. 
Deze variatie komt de biodiversiteit ten goede. Ook komt er  een groot na-
tuurlijk insectenhotel van boomstammen. Een mooie plek om te nestelen. 
Ook aan de passerende wandelaars en fietsers is gedacht. Onderweg komen 
ze meer te weten over het bijenlandschap. 
De nieuwe inrichting sluit goed aan op delen van de Elfenbaan in andere ge-
meenten. De herinrichting is mogelijk gemaakt met cofinanciering van de 
Provincie Zuid-Holland, samenwerkingsverband Holland-Rijnland, gemeente 
Leiden en Hoogheemraadschap van Rijnland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron:  Bijvriendelijke inrichting van de Elfenbaan gestart – Zoeterwoude 
en:   Bijvriendelijke inrichting Elfenbaan – Zoeterwoude 

https://www.bijenlandschap.nl/dit-doen-we-al/#helpdesk
https://www.bijenlandschap.nl/dit-doen-we-al/#helpdesk
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/c/a/d/92535fa2-601e-4d42-919a-a15afbd59135_2018-9%20GC%20Bijenadvies_Elfenbaan%20Vak%201_definitief_06032019.pdf
https://www.zoeterwoude.nl/home/nieuws_42161/item/bijvriendelijke-herinrichting-elfenbaan-gestart_41102.html
https://www.zoeterwoude.nl/home/projecten_42188/item/bijvriendelijke-herinrichting-elfenbaan_41097.html




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stichting Jongerensocieteit Asafoetida  
 
Bericht op facebook van drie oktober 2020: 
 
Na een lange radiostilte zijn we er weer!  
 
Barretje staat en er wordt hard gewerkt door de mannen en Elmer. 

 -25- 

R. Bergers 
Modern Tandtechnisch Laboratorium 
Erkend lid Ver. Van laboratoriumhoudende tandtechnici 

Gespecialiseerd in protheses, frames, 

plaatjes, gebitsbeschermers (ook in 
kleur) plaatjes tegen tandenknarsen. 

Geldt voor alle verzekeringen. 

Tandarts aanwezig 
Alle gebitsreparaties klaar terwijl u wacht 

Rooseveltstraat 2z Leiden 

071 5132424, b.g.g. 5130572 



 

Uit de Oude Doos 

        -26- 



  
 

       -27- 



 



 
Bloem tegen eenzaamheid 
 
Knip uit en doe deze met een 
lieve groet in de brievenbus bij 
je rechter buur. Je staat dan 
met je rug naar je huis en je 
kijkt naar rechts.  
 
Het is de week tegen de een-
zaamheid waar we midden in 
zitten. Ik kan geen krant of 
tijdschrift pakken of er staan alarmerende berichten in. Over de al-
leenstaande gescheiden man of vrouw die zijn of haar basis kwijt is en 
zich eenzaam voelt. Of de bakker in Parijs die zich aansluit bij een po-
pulistische vereniging om toch maar gehoord te worden. De directeur 
van een gevangenis in Japan waar bejaarden uit stelen gaan om op-
gepakt te worden om maar niet eenzaam te hoeven zijn, maar de 
warmte van de gevangenis als prettig ervaren. Het is een wereldwijd 
probleem dat in alle lagen van de bevolking voorkomt. Zeker nu we 
ook veel thuiswerken en nauwelijks contact hebben met de buitenwe-
reld. Ik las dit in een artikel in de Volkskrant van zaterdag waar Nor-
rena Hertz een boek over eenzaamheid heeft geschreven. In tijden 
waar persoonlijke contacten zijn ingeruild voor verkorte berichtjes via 
de telefoon. Wereldwijd voelt 40% van de werknemers zich eenzaam 
op het werk.  Nou dat is nogal een onderschat probleem lijkt mij. Hoe 
zullen de cijfers zijn van niet meer werkenden? En die cijfers zijn nog 
van het voor-corona-tijdperk. 

Vandaar dat wij willen inzoomen op wat kan er wel: 
 
Bezoek op maat: verbindt eenzame ouderen en/of mantelzorgers aan een 
vrijwilliger die regelmatig op bezoek gaat.  
Neem contact op met Woej, tussen 9.00 en 13.00 uur via 070-2054750 of 
door te mailen naar info@woej.nl 
 
Aquarellen met Elly op dinsdagmiddag 5 oktober 2020, om 14.00 uur in 
het Dorpspunt. Graag even aanmelden bij Elly > 06 53486665 
 
Inloopochtenden in de bibliotheek met koffie, tijdschrift en praatje 
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.30 tot 10.30 met uit-
loop tot 12.00 uur als u tenminste komt koffie drinken. Koffie € 1,50, 2e kop-
je gratis. 
 
Volgende week maandag geen stoffige zaken.  
Wel net-werk-punt, kom met je collega’s netwerken.  
 
Vrijwilligerswerk verbindt, er nog enorm veel vraag bij onze sportclub, er zijn 
voorzorgsmaatregelen genomen, dus er wordt goed voor u gezorgd. Deze 
week alvast een selectie van het aanbod.    
Petra 
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CDA slaat een brug naar de toekomst  
 
Bereikbaar zijn en bereikbaar blijven is een essentiële randvoorwaarde voor 
een leefbare gemeente. Dit geldt des te meer voor onze dorpscentra met 
daarin winkels en horeca. Daar moet je niet allen kunnen wonen maar daar 
moet je ook lopend, met de fiets of bus of de auto kunnen komen. Zo vormt 
de oude kern van Leidschendam al jaren een knelpunt, zowel qua parkeren 
als doorstroom van het verkeer en dat geldt ook voor de bestaande bruggen 
in onze gemeente. Het gesprek daarover heeft een dominante positie gekend 
in het politieke en maatschappelijke debat. Het aanleggen van een extra oe-
ververbinding biedt een oplossing en een verlichting van veel zorgen en da-
gelijkse irritatie bij veel van onze inwoners. 
CDA-raadslid Ron van Duffelen: “Het CDA is voorstander van slimme oplos-
singen en maatwerk. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 
koos de partij voor een aanpak met een juiste balans tussen bereikbaarheid, 
verkeersveiligheid en duurzaamheid. Goede aanvullende verkeersmaatrege-
len naast de extra brug helpen daarbij.” 
 
De plannen voor een nieuwe brug hebben de laatste jaren tot levendige de-
batten en sterke stellingnames geleid. Dat heeft mede aanleiding gegeven 
om aanvullende onderzoeken te doen en argumenten met extra aandacht te 
beschouwen. Het CDA heeft deze gehoord en meegewogen in haar oordeel. 
Leidschendam-Voorburg bouwt aan en investeert in haar toekomst. Niet al-
leen met een nieuwe brug maar ook door het bouwen van huizen. Ook deze 
bewoners hebben recht op een bereikbare gemeente. Daar komt de bouwop-
dracht bovenop voor tienduizenden woningen, onder andere in de Binckhorst 
en in de provincie Zuid-Holland, met de daarbij horende extra verkeersstro-
men en de toeloop naar de Mall of the Netherlands. Het CDA vraagt daarom 
ook om een actualisering van het verkeers- en vervoersplan. 
 
Het CDA-verkiezingsprogramma is duidelijk: “Onze gemeente moet goed be-
reikbaar blijven met de fiets, het openbaar vervoer en de auto, maar dreigt 
dicht te slibben….. Er (moet) een extra oeververbinding over de Vliet nabij 
Klein Plaspoelpolder (komen). De bestaande infrastructuur moet zo goed mo-
gelijk worden gebruikt.” In het coalitieakkoord van juni 2018 staat onder an-
dere dat er verder wordt gewerkt aan een voor de verkeersmobiliteit door 
“slimme verkeerssystemen, verkeersmaatregelen en een oeververbinding”. 
Het CDA is blij dat aan deze verkiezingsbelofte door wethouder Bouw nu ge-
stand is gedaan.  
 
Het CDA staat voor een sterke sa-
menleving waar mensen de kans krij-
gen een hechte gemeenschap te vor-
men. Het gaat om leefbare dorpsker-
nen in Stompwijk, Voorburg én Leid-
schendam en daar past bereikbaar-
heid en ontsluiting van onze gemeen-
te via een extra brug bij. 
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VrouwActief . . . . oktober 

 
Volgende week dinsdag, 13 oktober, komt 
Jan Blokland naar de Bles en neemt ons mee op een van zijn ver-
re reizen. Wij hebben Peru uitgekozen en hopen dat jullie ervan 
genieten. Het bestuur is er nog nooit geweest, misschien een van 
de leden, dat horen wij dan wel op deze avond.  
 
In september hebben we de jaarvergadering gehouden en bingo 
gespeeld waarbij we even uitgetest hebben hoe we de avonden 

toch kunnen laten doorgaan. Toen mochten en konden er nog 65 personen in 
de Brasserie van de Bles, nu mogen er niet meer in dan 30. We hebben met 
de leden contact gehad hierover en er zijn al aardig wat meldingen binnen, 
sommigen wachten het af, sommigen hebben iets anders en sommigen willen 
graag komen mits we goed de 1,5 meter in de gaten houden. Ben je niet fit, 
kom dan niet. Het is echt noodzakelijk om je aan te melden, want op de 
avond zelf kunnen we niet zo makkelijk improviseren als gewoonlijk en kun je 
er misschien niet meer bij. De luchtcirculatie is goed in de Bles, maar wil je 
voor de zekerheid een mondkapje op, dan is dat geen probleem. Hopelijk 
kunnen we met elkaar genieten van een mooie avond, helaas moeten we er 
om 22.00 uur uit en ook al is dat normaal eigenlijk de eindtijd, we overschrij-
den hem meestal. Deze keer kan dat niet, want er volgt bij controle een grote 
boete. 
 
Mochten er tussendoor nog wijzigingen komen, je weet het nooit in deze tijd, 
dan houden we jullie op de hoogte. Blijf actief en gezond, geniet en houd re-
kening met elkaar.   
 
Namens bestuur VrouwActief, Ria Luiten 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
Gesprek over aansluiting Veenpoldersweg-N206 

 
Wethouder Astrid van Eekelen 
gaat met de provincie praten over 
het verkeersveilig inrichten van 
de aansluiting van de nieuwe 

Veenpoldersweg op de N206. Dat heeft ze de gemeenteraad toegezegd. Een 
motie van ChristenUnie-SGP en het CDA over de veilige aansluiting werd met 
algemene stemmen aangenomen. 
 
Van Eekelen wees erop dat de provincie in verband met de verbreding van de 
A4 een onderzoek laat doen naar het veiliger maken van de N206. Dit ook in 
relatie tot sluipverkeer van automobilisten die de A4 vermijden. Ze wil met 
de conclusies van dat onderzoek de aansluiting van de Veenpoldersweg aan 
de orde stellen. Het zal wel zo zijn dat de gemeente zal moeten gaan meebe-
talen aan eventuele maatregelen. 
 
De motie werd ingediend door de gemeenteraadsleden Kees Verschoor 
(ChristenUnie-SGP) en Ron van Duffelen (CDA). De inhoud ervan stond in de 
Dorpsketting van een aantal weken geleden. 



 Spreekuur gebiedsregisseur 
afgelast 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door de aangescherpte maatregelen 
omtrent corona, is het spreekuur 
afgelopen maandag van onze ge-
biedsregisseur, Penchi Harteveld in 
het Dorpspunt, afgelast. In plaats 
van hier ‘live’ te zijn, heeft zij een 
telefonisch spreekuur gehouden. 
Voor een volgend spreekuur: houdt 
uw Dorpsketting in de gaten. 
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Illegale stort asfaltgranulaat in Vlietland 

 
Comol5, de bouwcombinatie voor 
de RijnlandRoute, heeft zich met 
twee andere bedrijven schuldig 
gemaakt aan een illegale stort van 

asfaltgranulaat in natuur- en recreatiegebied Vlietland. In kort geding heeft 
de Haagse rechter Comol5 nu opgedragen het spul voor 31 oktober weg te 
halen. Voor elke dag dat het er langer ligt moet € 5000,— boete betaald wor-
den. 
 
In mei werd Recreatiecentrum Vlietland zijdens de provincie Zuid-Holland 
benaderd met de vraag of Comol5 tijdelijk bouwmateriaal kon opslaan op het 
parkeerterrein Weegbree. Daarop ontstond een mailwisseling tussen de di-
rectie van het Recreatiecentrum en Comol5 over de voorwaarden waaronder 
dit zou kunnen. 
 
Zonder overeenkomst startten Comol5, Mobilis en Vinci construction grands 
projects op 3 juni met de storting van het granulaat op de parkeerplaats als-
mede om het grasland daar om heen en tussen de bomen. Op een drietal 
sommaties van het Recreatiecentrum om daarmee te stoppen werd niet ge-
reageerd. Op 22 juli werd het Recreatiecentrum schriftelijk meegedeeld dat 
er volgens Comol5 wel degelijk een overeenkomst was over de stort. 
 
De Haagse rechter heeft Comol5 en de twee andere bedrijven nu terecht ge-
wezen. Het Recreatiecentrum vreest dat de stort ook tot bodemvervuiling 
leidt hetgeen een probleem kan vormen voor de toekomstige bouw van re-
creatiewoningen in het gebied. 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afgelopen dinsdagmiddag zag ik op de Kniplaan, bij van Boheemen,  

dit tafereel.  
 

Sloten uithalen en erachter liepen maar liefst 16 ooievaars.  
 

Dank voor je oplettende blik en mooie actiefoto Dorien van Mulckhuijse 

Wegwerkzaamheden Stompwijkseweg 
  
Vanaf 12 oktober vinden wegwerkzaamheden 
plaats aan de Stompwijkseweg. De weg wordt 
gedeeltelijk afgezet wat verkeershinder kan geven. Van 19 t/m 22 oktober is 
de weg geheel afgesloten en doorgaand verkeer niet mogelijk.  
Naar verwachting duren de werkzaamheden vier weken. 
  
In de jaren 2017 en 2018 is de Stompwijkseweg gereconstrueerd en voorzien 
van een nieuw wegdek. Ter afsluiting van dit werk zal de aannemer op ver-
schillende locaties van de weg herstelwerkzaamheden uitvoeren. Wegverzak-
kingen en oneffenheden in de rijbaan en fietsstroken worden gerepareerd. 
  
De aannemer plaatst bouwborden om de omleidingsroutes aan te geven in de 
periode dat het doorgaand verkeer volledig is gestremd. Verkeersregelaars 
begeleiden het verkeer langs de werkvakken.  



 

DANK VOOR JULLIE JARENLANGE INZET 
EN DOORZETTINGSVERMOGEN. 

WAT EEN MOOI RESULTAAT. 

 10  Oorkonde 
Voor Ab en Piet 


