
Stadsdeelbus in de
Rietbuurt
Medewerkers van het
stadsdeelkantoor
Leidschenveen-Ypenburg
bezoeken in  alle buurten
van het stadsdeel om met
bewoners te praten over
leefbaarheid, sociale veiligheid,
welzijn, kansen voor jongeren
en participatie van de
wijkbewoners. Op dinsdag 
april staat de rode stadsdeelbus
tussen . uur en . uur
in de Rietbuurt te
Leidschenveen aan de Vrouw
Avenweg tegenover nr. 
Bewoners uit de Rietbuurt zijn
welkom in de stadsdeelbus om
hun wensen en ideeën te laten
weten. Naast medewerkers van
het stadsdeel zijn ook de
wijkagent, het
handhavingsteam en
vertegenwoordigers van de
bewonersorganisatie
Leidschenveen (BOL) en het
buurtpreventieteam Lanen en
Rietbuurt aanwezig. Wie wil
melden dat er iets kapot is in
de openbare ruimte hoeft niet
te wachten tot de stadsdeelbus
komt. Neem contact op via
www.denhaag.nl/meldingen of
via telefoonnummer  .

Leidschenveen kleurt
Oranje
Bewonersorganisatie
Leidschenveen (BOL) zet zich
in voor: ‘Leidschenveen Kleurt
Oranje’. Op de Schelpenhof
wordt voor de vijfde keer een
Oranjefeest georganiseerdmet
activiteiten voor jong en oud.
Voor de vrijmarkt zijn 
kramen gratis beschikbaar,
daarnaast zijn er voor de
kinderen kleedjesplaatsen. Er
zijn spelletjes,
sportactiviteiten,
springkussens en een muzikale
afsluiting. Iedereen die wil
optreden op het open podium
of zich wil aanmelden met of
voor een activiteit of kraam op
het Schelpenhof kan zich
opgeven op http://www.
oranjefeest.org/, of via info@
bewonersorganisatie
leidschenveen.nl.

Nieuws uit
Leidschenveen

Op zaterdag 23 maart heeft
burgemeester Aptroot van Zoetermeer
aan mevrouw H.V. van der Zwan-Vetter
uit Leidschendam, bij haar afscheid
als bestuurslid van de Zoetermeerse
Kunstrijvereniging De IJsvogels, een
Koninklijke onderscheiding uitgereikt.
Zij is benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau.

Hennie (voor jong en oud) van der
Zwan is  jaar geleden lid geworden
van de IJsvogels. De vereniging had
op dat moment  à  leden. Zij
heeft zich gedurende de afgelopen 
jaar, met name als bestuurslid, met
hart en ziel ingezet voor de kunstrij-
vereniging. Mede door haar inzet en

betrokkenheid is het ledenaantal op
een gegeven moment gegroeid naar
 leden.
Door haar betrokkenheid als be-
stuurslid van De IJsvogels is zij sinds
 ook bestuurslid Technische com-
missie Kunstrijden van de KNSB van
het Gewest Zuid-Holland. Ruim 
jaar heeft zij de belangen van het
kunstrijden in het gewest Zuid-Hol-
land met veel passie en toewijding
behartigd.
Zij is een vrijwilligster die een groot
deel van haar vrije tijd ten dienste
heeft gesteld aan de samenleving een
grote maatschappelijke betrokken-
heid heeft getoond en daarmee be-
slist een voorbeeldfunctie vervult.

Lintje voor kunstrijdster

Winkelcentrum Julianabaan vormde
afgelopen zaterdag het decor voor
diverse muzikale voorstellingen en
enkele modeshows. Men moest zich
wel even goed aankleden tegen de
kou, maar uiteindelijk werd het nog
gezellig druk op de Julianabaan.

“Een voorjaarsmodeshow onder Si-
berische omstandigheden”, noemde
Marc Duijs van Sport het. “Heel
apart, maar wel grappig. Bovendien
kwam uiteindelijk het zonnetje erbij
en was het best te doen.” De mode-
winkels in de Julianabaan lieten op
het plein door modellen, zowel kin-
deren als volwassenen, hun kleding
showen. Sommige zaken hadden ei-
gen modellen ingeschakeld, maar ook
veel modellen waren leerlingen van
het Mondriaan College, die een oplei-
ding in de mode volgen. Getoond
werd niet alleen dames- en herenkle-
ding, maar ook sportkleding.

Optredens
In de diverse winkels waren er geva-
rieerde optredens van zowel popu-
laire als klassieke ensembles.
Cabaretier Angelique Schipper trad
met haar accordeon op, evenals de
songwriters Michelle van Min en
Fantine Tho, countryzanger Mark
Lavender en nog vele anderen. Zelfs
twee koren waren van de partij. “Er
stonden  man bij mij in de zaak te
zingen”, aldus Duijs. Een harporkest
zorgde voor een klassiek tintje, ter-
wijl de showdansgroep liet zien hoe
je op muziek danst.

Groeiende
“Er deden weer veel zaken mee aan
ons evenement dat nog steeds groei-
ende is,” laat Duijs weten. “Behalve
modewinkels en mijn sportzaak bij-
voorbeeld ook een winkel in cadeau-
artikelen met allerlei tassen en acces-
soires. In ieder geval is het zeker voor

Voorjaarsmode onder Siberische omstandigheden

Zowel kinderen als volwassenen toonden kleding op de catwalk op het Julianaplein
(foto: Peter van Zetten).

Een harporkest zorgde voor een klassiek tintje (foto: Peter van Zetten).

herhaling vatbaar. Hopelijk volgende
keer met weer wat meer deelnemers

en publiek en misschien een paar
graadjes warmer….”

Koningin Julianalaan 150
2274 JN Voorburg

Tel. 386 87 82
www.tanelle.nl

Tapijt
Gordijnen
Bedden
Zonwering
Laminaat

de Bibliotheek aan de Vliet
Locaties: • Leidschendam • Rijswijk • Stompwijk • Voorburg

www.bibliotheekaandevliet.nl • 070 - 240 0 250

Uit ons
Activiteitenprogramma:

Locatie Rijswijk,
Gen. Eisenhowerplein 101:
• Film: ‘Steps of Mindfulness’

zaterdag 30 maart 14:00 - 16:00 uur
• Film: ‘As it is in Heaven’

dinsdag 2 april 14:00 - 16:30 uur

Locatie Voorburg:
• Cursus ‘Leren omgaan met Facebook’

drie lessen v.a. maandag 8 april 10:00 - 12:00 uur
De leukste aanbiedingen voor de beste prijs!!!

Weekaanbieding

Pak nu deze aanbieding!

Meer over deze deal: www.crazydeals.nl

27-03-2103 - 3-04-2013

Vouwvazen
kleurrijke vazen die je na gebruik weer opvouwt en opbergt!

✓ Deze vaas zal nooit breken ✓ Vrolijk en praktisch

✓ Handig compact op te bergen; je vouwt ✓ In verschillende kleuren en dessins
hem weer plat op en hij neemt nauwelijks
ruimte in

✓ Ook erg handig om mee te nemen voor in de caravan, op de boot, in het ziekenhuis, voor op feestjes etc

Van € 19,95

Korting 50%
Je bespaart € 9,95

Voor € 9,95
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