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Kinderspelen 5 mei 2017

Het is weer Bevrijdingsdag en dat mogen we vieren. Banieren hangen 
aan het begin van de straat, de vlaggetjes zijn opgehangen. De boekjes 
zijn uitgedeeld en leden van het comité gaan rond met de collectebus.
Helaas dit jaar geen ereboog aan het begin van de straat. De houd-
baarheidsdatum van de oude ereboog was verstreken, er waren teveel 
scheurtjes in het materiaal en de organisatoren hebben moeten beslui-
ten dat het niet meer verantwoord was om de ereboog opnieuw op te 
zetten. Deze heeft er zo’n 20 jaar gestaan. En nee, geld voor een nieuwe 
ereboog hebben we niet. Maar we verzinnen wel iets nieuws voor het
begin van de straat.

Op 5 mei is de straat van de kinderen. De straat is geveegd en alle auto’s 
zijn de straat uit, dus ze kunnen over straat rennen, voetballen, fietsen 
of een spelletje doen zonder dat ze hoeven uit te kijken voor (te) hard 
rijdende auto’s.
Niet alleen kinderen uit Oranjelust zelf, want op de speelkaarten zie je 
dat de kinderen uit de wijde omtrek komen. En dan zijn er natuurlijk 
ook nog kleinkinderen van buurtbewoners of kinderen van oud-buurt-
bewoners. Of een verjaarspartijtje en een groepje oppaskinderen.
Dat kan allemaal.
Prima, de straat is vandaag van de kinderen.

Wij gaan door. Hier en daar moeten we wat bezuinigen, maar we kun-
nen het nog steeds aan. Mede dankzij makelaardij Brix, die dit jaar het 
aandenken voor de kinderen aan de spelen heeft gesponsord.
En Hoogvliet de broodjes. Wanneer er mensen zijn die ons financieel 
willen steunen, kan dat ook door een bedrag over te maken op rek. nr. 
NL 13 ABNA 0619407697, t.n.v. A.A.J. Wirtz, onder vermelding ‘kinderspelen’. 
Onze dank gaat dan ook uit naar al die buurtbewoners die meedenken 
en meewerken, naar alle vrijwilligers die er straks weer staan om alles 
goed te laten verlopen, naar wijkbeheer, gemeente en naar alle adver-
teerders, donateurs en sponsors die met hun bijdragen het feest weer 
financieel mogelijk hebben gemaakt.
U kunt ons volgen op facebook, www.facebook.com/Kinderstraatspe-
lenOranjelust of bezoek onze website: www.kinderstraatspelen.nl
We gaan er met zijn allen weer een mooie dag van maken.

Namens het Oranjelustcomité, 
Hans Dikker Hupkes
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Programma 5 MEI 2017

vanaf 8 uur  Plaatsen van spelmaterialen; afzetten en
  versieren van de straat

vanaf 11.30 uur  Inschrijven bij de inschrijfkraam

12.30 uur  Opening Oranjelust Kinderstraatspelen

 Oplaten van de honderden
  - milieuvriendelijke! - ballonnen

vanaf 12.35 uur Start van de spelletjes 

13.00 - 15.15 uur Muziek 
 
15.00 uur Einde spelletjes 

15.15 uur ''Open Podium''

17.00 uur Opruimen 
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www.facebook.com/KinderstraatspelenOranjelust
Like ons op facebook!

Bekijk na de spelen alle foto's op onze Facebook pagina.
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VOORBURG, onder Neerlands dorpen
een der oudsten, wordt om pracht,
vele en drukke werkzaamheden
voor een kleine stad geacht.
Heel omringd door trotsche hoven
Gaat het alle dorp te boven.

Uit: De Nederlandsche Stad-en Dorp beschrijver,
L. van Offelen en R. Bakker

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Elk jaar zetten vele vrijwilligers zich belangeloos 

in om de kinderen op 5 mei een onvergetelijke 

bevrijdingsdag te bezorgen. Wanneer ook u zich 

voor deze middag gedurende enkele uurtjes
beschikbaar wilt stellen kunt u zich melden op Oranjelust 29.

Telefonisch aanmelden kan óók
Hans Dikker Hupkes, 0618113721.
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Het verhaal van Khalil, een ‘nieuwe’ Voorburger. 

Het landelijk Comité 4&5 mei bepaalt jaarlijks een thema voor de her-
denking op 4 mei en de Bevrijdingsdag; dit jaar is dat: “De kracht van 
het persoonlijke verhaal”.

Het zijn de persoonlijke verhalen waardoor wij geraakt worden, veel 
meer dan door de cijfers en de ‘droge’ feiten van de geschiedenis:
Meer dan door het vreselijke getal van 6 miljoen joden die werden ver-
moord in de oorlog, ontroert ons de afgelopen 70 jaar na de Bevrijding 
het persoonlijke verhaal van Anne Frank; meer dan een bericht op het 
journaal over honderden vluchtelingen op gammele rubberbootjes, zijn 
we geschokt door die foto van dat ene jongetje, de verdronken peuter 
Aylan Kurdi, aangespoeld aan de Turkse kust.
Door een persoonlijk verhaal komen oorlog en vervolging plotseling
dichterbij, en kunnen we ons enigszins inleven.

Het is daarom ook goed kennis te maken met vluchtelingen in ons land 
en naar hun verhaal te luisteren. Je krijgt daardoor meer begrip voor 
elkaar en dat begrip is hard nodig om in ons land vreedzaam te blijven 
samenleven.

Zo sprak ik met een ‘nieuwe’ Voorburger, Khalil, 30 jaar oud en ruim 
twee jaar geleden gevlucht uit Damascus, de hoofdstad van Syrië.
Hij is hier nu met zijn vrouw, zijn ouders, zijn zus en een nichtje; een 
andere zus zit nog in een opvangkamp in Griekenland.

Khalil spreekt al heel goed Nederlands; hij is meteen begonnen met het 
leren van de taal toen hij nog in Ter Apel zat, de eerste opvangplaats in 
Nederland voor alle vluchtelingen. Nederlands leren was voor hem wel 
wat makkelijker, omdat hij al Engels kende. Hij komt uit een goed opge-
leide familie en heeft zelf gestudeerd aan de universiteit van Damascus. 

Op de vraag aan Khalil wat het belangrijkste is om hier te kunnen leven, 
zegt hij: de taal leren natuurlijk, maar ook: werken! Net als de andere 
Syrische jongens die hij hier kent, wilde hij zo gauw mogelijk aan het 
werk, het gaf niet wat. Want in Syrië hebben we een gezegde: “voor 
werk hoef je je nooit te schamen”.

Hij kon aan de slag als afwasser in een restaurant in Scheveningen en 
door te werken, leerde hij ook weer beter Nederlands spreken.
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Garagebedrijf  A. van Dorp & Zn.
Laan van Haagvliet 24a Tel. 070 - 386 11 75
2271 XP Voorburg

Reparatie, uitdeuken en spuiten
van alle merken automobielen

HERENSTRAAT 94  VOORBURG
TEL. 070 - 386 51 17

WWW.DELEEUWBLOEMEN.NL

Als kind geboren in de Oranjelust keek je al 
weken uit naar het jaarlijkse straatfeest.
Toen nog een avontuurlijk busreisje naar 
een speeltuin uitgezwaaid door de ouders.
Bijzonder dat dit na 50 jaar nog ieder jaar 
georganiseerd wordt.
Lof voor de organisatie.
Ik wens alle kinderen uit de Oranjelust een 
prachtige dag toe en ik hoop dat ze er
na 50 jaar nog steeds zulke mooie herin-
neringen aan overhouden als ik.

Veel succes.
Aad de Leeuw
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Ik vraag hem ook wat hem het meest verbaast in Nederland. Hij noemt 
vooral: hoe wij met ouderen, met onze ouders, omgaan. Dat je bijvoor-
beeld eerst een afspraak maakt om je ouders te bezoeken i.p.v. altijd 
gewoon naar ze toe te gaan en weten dat er dan ook altijd samen kan 
worden gegeten. Ook dat je anderen voor ze laat zorgen als ze bv ziek 
worden, dat is ondenkbaar in zijn cultuur.

Natuurlijk wil ik ook graag weten wat zijn ervaringen zijn met de 
mensen hier in Voorburg. Hij reageert enthousiast: mensen zijn over het 
algemeen heel aardig en behulpzaam; er zijn veel Voorburgers die actief 
zijn als ‘taalmaatje’ bijvoorbeeld.

Khalil begrijpt heel goed dat het soms lastig is voor mensen om te accep-
teren dat hij na korte tijd al een woning heeft gekregen hier. Zelfs zijn 
consulent in het asielzoekerscentrum had hem verteld dat zij dat moe-
ilijk vond, omdat ze zelf al jaren op een wachtlijst stond voor een huis.
Toch begrijpen de meeste mensen ook wel dat mensen die gevlucht zijn 
uit een land waar je huis is gebombardeerd, waar je alles hebt moeten 
achterlaten, hier een woning nodig hebben om weer een leven op te 
bouwen. 
Hier een nieuw leven opbouwen, wil Khalil en daar werkt hij ook kei-
hard aan, want hij kàn waarschijnlijk niet meer terug.

Khalil met zijn vrouw Nariman. 
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A.J. TUYNDER
Parkweg 74c Voorburg
Telefoon: 070-3867590

Voor alle voorkomende reparaties
en onderhoud aan alle merken auto’s.

Ook voor APK keuringen,
accu’s, banden, remmen, uitlaten.

Erkend koppeling specialist.

V O O R B U R G

ALWAYS FRESH, ALWAYS HOT

best coffee  
in town

7 DAYS A WEEK

PARKWEG 56 – VOORBURG  COFFEE_WORKS_VBG /COFFEEWORKSVOORBURG



9

De familie had het goed in Syrië en ze wilden dan ook niet weg, ook 
al was er al een burgeroorlog gaande vanaf 2011. Maar er was wel een 
probleem: ze hadden geen Syrisch paspoort, alleen een verblijfsver-
gunning. Waarom? Omdat ze Palestijnen zijn en in geen enkel Arabisch 
land, behalve in Jordanië kunnen Palestijnen een paspoort krijgen. En 
zoals zo vaak gebeurt: zodra er problemen komen in een land, krijgen 
‘buitenlanders’ de schuld. En zo kon het gebeuren dat Khalil en zijn 
vader in 2014 van de één op de andere dag in een levensgevaarlijke 
situatie kwamen: ze kregen geen nieuwe verblijfsvergunning meer en 
moesten hals over kop vluchten.

Pas helemaal aan het eind van ons gesprek vertelt Khalil iets over zijn 
vlucht uit Syrië: met een bus naar de grens en daarna door naar de 
kust, vijf dagen op een kleine boot op zee; daarna overgezet op een an-
dere, kleinere boot, na drie dagen aan boord genomen door een grote 
boot (de zeelui daarop vertellen dat hun bootje het nooit gehaald zou 
hebben), ergens in Europa aan land gezet, met bussen naar verschil-
lende opvangcentra in de bergen gebracht en uiteindelijk in Nederland 
aangekomen.

Khalil vertelt het ‘zakelijk’; hij heeft het er liever niet meer over; liev-
er vertelt hij over de baan die hij sinds een week heeft: de Provincie 
Zuid Holland heeft voor 10 vluchtelingen ‘werkervaringsplaatsen’ en hij 
werkt nu op de financiële administratie van de Provincie. Hij vindt het 
een geweldige kans en leert er ook weer veel meer Nederlands.

Khalils nichtje van 6 zit in Voorburg 
op de basisschool, voor haar gaat 
het inburgeren spelenderwijs; mis-
schien komt ze op 5 mei ook bij onze 
Kinderspelen. Als er kinderen zijn 
die dit lezen en ook vluchtelingen-
kinderen op school hebben; neem 
ze mee en laat ze mee doen. Want 
zo komen we dichter bij elkaar en 
leren we samen leven.

Yvonne Riphagen.

Khalils nichtje Shams.
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Just Kidding
kindermode

Net even anders....

Herenstraat 82
2271 CK Voorburg

T.  070 - 3282727
F.  070 - 3283737
E.  info@just-kidding.nl

OPENINGSTIJDEN

Maandag   Gesloten
Dinsdag   10.00 - 17.30 uur
Woensdag   10.00 - 17.30 uur
Donderdag   10.00 - 17.30 uur
Vrijdag    10.00 - 17.30 uur
Zaterdag   09.30 - 17.00 uur

Dé Italiaanse traiteur van Voorburg!
Kom gerust een keer kijken in onze zaak.

Daar kunnen we u van dienst zijn met ons brede aanbod aan authentieke Italiaanse gerechten,
 een exclusieve collectie aan Italiaanse wijnen en onze cateringservice!

Alle gerechten staan op de site www.iltortellino.nl dus kijk gerust rond.

Hopelijk tot snel.

Il Tortellino
Rozenboomlaan 47
 2271 VR Voorburg
Tel: 070-3864903

 Mail: info@iltortellino.nl

Nu ook RESTAURANT!

met speciale klassieke Italiaanse 

gerechten

open tot 21.00 uur
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Woordzoeker
Herken je deze woorden allemaal?
Streep de woorden in de woordzoeker weg, de overgebleven letters
vormen de oplossing (inleveren op Oranjelust 67).

✄
De oplossing is:

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

b m e s e o l b k l w
e o m e i m l m e f u
v o o k u o n n a i e
r a r s e d t t e u i
i k i i n e d e s d n
j r e k o o l m e e s
d n v o o r j a a r n
i s p f e e s t d a g
n e l d i e h j i r v
g p i m p e l m e e s
e n e r e i n i u t n

bevrijding
bloeien
bloesem
duif
feestdag
koolmees
lente
mei
mus
nest
nieuw
pimpelmees
tuinieren
voorjaar
vrijheid

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

b m e s e o l b k l w
e o m e i m l m e f u
v o o k u o n n a i e
r a r s e d t t e u i
i k i i n e d e s d n
j r e k o o l m e e s
d n v o o r j a a r n
i s p f e e s t d a g
n e l d i e h j i r v
g p i m p e l m e e s
e n e r e i n i u t n

bevrijding
bloeien
bloesem
duif
feestdag
koolmees
lente
mei
mus
nest
nieuw
pimpelmees
tuinieren
voorjaar
vrijheid



Slagerij  Traiteur
De Winkel van Ginkel

Rick en Lisette
alleen het beste is goed genoeg

Slagerij  Traiteur
De Winkel van Ginkel

Rick en Lisette
alleen het beste is goed genoeg
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tegen inlevering van deze bon 10% extra kassakorting, 
geldig tot eind juni 2017

 en niet i.c.m. met andere acties en kortingen. 

Van Schagenstraat 11, 2271 CV  Voorburg
070 387 2458

Van Schagenstraat  5, 2271 CV  Voorburg
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Speurtocht door de Oranjelust en de Zuyderloostraat
Deze speurtocht is bedoeld voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. 

Ook dit jaar hebben we voor jullie een speurtocht bedacht. Met speciale 
dank aan Imke Wirtz voor het helpen bij het maken van de speurtocht. 
Beantwoord de vragen en zet de juiste letters in de vakjes.
Deze vakjes vormen samen een zin. Veel plezier! 

1.   Welke sport kun je uitoefenen op nr. 70? (vul de 2e letter in)
2.   Wat is de 3e letter van de bloem in de voordeur op nr. 62? (vul de 3e   
      letter in)
3.   Vul nog een keer de letter in die je ook bij vraag 2 hebt ingevuld
4.   Op nr. 81 is een stukje aan het huis gebouwd, hoe noem je deze uitbouw?
       (1e letter)
5.   Tussen de huizen met nr. 69 en 67 op de Oranjelust zie je een
      hoge plant in de hoek bij de poort, hoe heet deze plant (1e letter)?
6.   Hoe noem je de draad- waar je maar beter niet aan kunt komen
      tussen de poort bij nr. 75 en 77? (3e letter)
7.   Zoek de Oranje steen op de hoek Oranjelust/Laan van Haagvliet.
      Wat is de vierde letter van het bovenste woord op deze steen?
      (vul deze in)
8.   Hoe noem je de dieren op het huis van nummer 84? (vul de 5e letter in)
9.   Ga naar de Zuyderloostraat nr. 14.. Zoek de diertjes. Hoe noem je 
      deze dieren?  (vul de 4e letter in)
10. Maak een kunstje op het klimrek van Oranjelust nr. 66 en beantwoord
      de vraag: wat is de kleur van het klimrek? (1e letter)
11. Hoeveel lantaarns tel je op  Oranjelust nr. 42? (vul de 3e letter in) 
      zie de foto
12. Hoe heten de ronde vormen boven de huizen met de nrs. 8-10-12- 
      14 in de Zuyderloostraat? (5e letter)
13. Zoek dit plaatje op Oranjelust nr 10 . Wat straalt er? (vul de 1e let-
       ter in )
14. Hoe heet het ‘speeltje’ in de bloembak op nr. 79 (vul de 2e letter in)
15. Uit welk land komt het eten bij restaurant Zenzo? (vul de 1e letter in)
16. De laatste letter van het land wat je hebt ingevuld bij vraag 15 (vul de 5e
      letter in)
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17. Hoe heet de grote groene struik in de voortuin van nummer 71 (vul 1e
      letter in)
18. Nog een keer de letter die je bij vraag 2 en 3 hebt ingevuld
19. Zoek het huisje, wat kun je hier lenen? welke letter mis je na de B op
      deze foto?  (vul de ontbrekende letter in)
20. Hoe heet de bekendste oma van deze straat (vul de 6e letter in)?
21. Welke letter mis je op het plaatje van vraag 19 aan de linkerkant?
       zie foto
22. Vul de 1e letter in van de dieren die je hebt gezien bij vraag 8 (1e letter) 
23. Hoeveel ramen tel je op nummer 61? (vul dit cijfer in)
24. Vul de 13e letter van het alfabet in
25. Hoe heet het konijn van oma Sientje? (vul de 2e letter in)
26. In de Zuyderloostraat kun je op het luchtkussen …… (maak de zin af-8
      letters-vul de 4e letter in)

Foto bij vraag 11

Foto bij vraag 13
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Foto bij vraag 19

Foto bij vraag 14

 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 
             

 

13 14 15 16  17 18 19 20  
          

 

21 22  23  24 25 26  
         

 

Schrijf je antwoord op een briefje en lever het voor 4 mei in op Oranje-
lust 67. Vergeet niet je naam, leeftijd en adres te vermelden.
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Alle A-merken o.a. Asics, Nike, Adidas, Quick, New Balance en meer...
Bekijk ons assortiment hockey-, voetbal-, hardloopschoenen en sneakers op 

www.outletsportschoenen.nl

Speciale actie! Gebruik de kortingscode ‘oranjelust2015’ en krijg nog eens €5 extra korting

NU OOK

Service 

was en

laken-

pakketten/

dekbed-

hoezen

OPENINGS-TIJDENma 11.30-14.30 
wo 8.15-13.00di-do-vr8.15-17.30za 9.00-15.00 

NU OOK

Service 

was en

laken-

pakketten/

dekbed-

hoezen

OPENINGS-TIJDENma 11.30-14.30 
wo 8.15-13.00di-do-vr8.15-17.30za 9.00-15.00 

Laan van Haagvliet 62
2271 XP Voorburg
Telefoon 3862231

Speciale actie! Gebruik de kortingscode ,oranjelust2017, en krijg nog eens € 5 extra korting
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De Sophia Bewaarschool

Als je op zaterdag door de Herenstraat naar de markt gaat op het Oost-
einde, kom je langs een opmerkelijk pand.

Op de hoek, het lijkt al het Oosteinde, maar officieel is het Herenstraat 2, 
staat dat prachtige witte gebouw, dat sinds 1976 op de Monumentenlijst 
staat. Het ziet er uit als een klein buitenhuis. Nu is er een architectenbu-
reau in gevestigd.
 
Waarom opmerkelijk? Het is namelijk  de oudste kleuterschool, toen nog 
bewaarschool geheten, van Nederland. Rechts van de entree herinnert een 
gedenksteen uit 1853 eraan dat Koningin Sophie, eerste echtgenote van 
Koning Willem III, de eerste steen legde van de Sophia Bewaarschool.

De bouw van de school werd financieel mogelijk gemaakt door het echt-
paar Hoffman-Groen van Prinsterer.  Hun dochter Jacqueline werd de eer-
ste directrice. Uit haar nalatenschap kon het voortbestaan van de school 
via de Stichting Sophia Bewaarschool gewaarborgd worden.

Het gebouw, dat bestond uit twee bouwlagen met plat dak en twee 
zijvleugels. eveneens met plat dak, kreeg in 1925 naar tekeningen van 
architect A. van Essen het huidige schilddak.
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Tot 1986 werd  het pand gebruikt als speelzaal, beheerd door Stichting De 
Peuterhoek. Het was van binnen een ruim en luchtig gebouw met hoge 
ramen en veel licht en naar buiten een prachtig uitzicht op het gras en het 
groen, alle ruimte om in rond te fietsen. Ook onze zoontjes hebben daar 
de peuterspeelzaal , geleid door juf Riek en juf Hennie bezocht en gingen 
er altijd met plezier heen.

Op 24 juni 1986 werd de historische bewaarschool opgeheven in verband 
met de invoering van de wet op het Basisonderwijs, waarin ‘kleuterschool’ 
en ‘lagere school’ samen kwamen; de speelzaal werd gesloten. Maar het 
gebouw staat er nog en blijft bijzonder.

Hans Dikker Hupkes
Bron: Parels van Baksteen

Van Arembergelaan 74 - Voorburg 
070 322 22 69 - www.brixmakelaars.nl 

Hou onze Facebook pagina 

in de gaten voor de kinder-

straatspelen aktie en maak 

kans op een prachtige prijs.
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Sociale woningbouw in Oranjelust

Het is een apart rijtje woningen, Oranjelust 45 tot en met 67.
Wat is hun geschiedenis?
Aan het eind van de 19e eeuw was het droevig gesteld met de huis-
vesting van wat toen genoemd werd: ‘de arbeidende klasse’. Door de 
industrialisatie was de trek naar de stad groot en er was een grote won-
ingnood. Door de invoering van de Woningwet van 1901 kwam daar ver- 
andering in. De overheid ging financiële steun verlenen en stelde eisen 
aan de kwaliteit van de woningen. Hierdoor werden overal woningbouw-
verenigingen opgericht. De eerste in Voorburg was ‘Huiselijk Geluk’, 
opgericht in 1909, uitgaande van de ‘Afdeling van den Volksbond ter 
bestrijding van sterke drank in Voorburg’!

En deze vereniging begon 
met bouwen in Oranjelust.
Het zijn 12 eengezinswonin-
gen, ontworpen door architect 
G P J Klumper en gebouwd 
in 1912 door aannemer J. C. 
Schweeters. De aanneemsom 
was 18.936 gulden. 
Het initiatief voor de bouw 
was met name gestimuleerd 
door C. F. J. Blooker ( van de 
Blookerstraat).

Hij was oorspronkelijk arts en zeer begaan met de droevige woonom-
standigheden van veel arbeiders.
Geruime tijd was hij wethouder in Amsterdam, totdat hij in de Tweede 
Kamer kwam en in Voorburg ging wonen.
Opvallend was dat de woningbouwvereniging ballotage toepaste bij 
het toelatingsbeleid tot de woningen. Alleen mensen van onbesproken 
gedrag werden toegelaten. De vereniging deed ook jaarlijks onderzoek 
naar het ‘zindelijk bewonen’ en zorgde indien nodig voor ‘zuivering der 
huizen’. In 1969 vond renovatie en groot onderhoud plaats. Later wordt 
er naar achteren uitgebouwd. De keuken wordt verplaatst en er komt 
een natte cel en een schuur bij. Ook wordt er een nieuwe voorgevel 
geplaatst.



ZONNESCHERMEN
PLISSÉGORDIJNEN
LAMELGORDIJNEN

ROLGORDIJNEN
JALOEZIEËN

HORREN

Showroom: Dealer van: LUXAFLEX
Parkweg 91 VEROSOL
2271 AG Voorburg SUNWAY
Tel. 070 - 3693684 VELUX
G.J. Onderwater B&C

20

Van Schagenstraat 9 - Voorburg
www.wonenbijsophie.nl
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In 1998 wordt het deel van de grond bij de sloot door de gemeente 
verkocht aan “Huiselijk Geluk”. Deze organisatie, inmiddels Wooninvest 
geheten, voegt de grond toe aan de bestaande tuinen, zodat ook deze 
huizen nu de bekende lange tuinen hebben tot aan de sloot.
En nu? Ja, het zijn prima huizen om in te wonen. Niet geweldig groot, 
maar volledig aangepast aan de eisen van deze tijd. Aan de buitenkant 
misschien een tikje te ‘strak’ in vergelijking met de rest van de straat, 
maar dat is een kwestie van smaak.
Het woongenot is hoog. Dat blijkt wel uit het feit dat van de huidige 
bewoners niemand weg wil en de doorstroming gering is.
Oranjelust, prima om er te wonen.

Hans Dikker Hupkes
Bronnen:
Nico van den Berg
Bibliotheek Voorburg

Nico en Tonny van den Berg
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✩       Heb jij de        O          factor????

Na de spelletjes is er tijd voor de

Oranjelust
Talentenjacht!!!!
van 15.15 uur tot max. 16.30 uur!

DUS:

Heb jij een bijzonder talent, kun je goed dansen, zingen,
een instrument bespelen, moppen tappen, jongleren of

iets anders leuks, en wil je dat graag laten zien?
Schrijf je dan nu in op onze facebookpagina of

doe een briefje in de bus bij Oranjelust 67 met je
voor- en achternaam, e-mailadres en wat je wil laten zien,

Aanmelden tot uiterlijk 3 mei!

Voor de winnaar is er de Oranjelust trofee
De inschrijving is op volgorde van aanmelding!

Je hoort van ons voor 4 mei!!
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Interview met nieuwe bewoners: Oranjelust 16

Er strijken regelmatig nieuwe bewoners neer in Oranjelust.
In een kort interview maken we dit keer kennis met de nieuwe bewoners 
van Oranjelust 16: Gijs & Nikki

Hoi Gijs & Nikki, kunnen jullie jezelf even kort voorstellen?
Nikki: 'Ik ben 30 jaar en ben geboren en getogen aan de rand van Den 
Haag en heb daar, voordat we naar Voorburg zijn verhuisd, al die tijd 
gewoond. Vier jaar geleden heb ik Gijs ontmoet. Gijs (33) vertelt: Ik kom 
uit Limburg en ben via Nijmegen, Brussel en Maastricht uiteindelijk in 
Den Haag terechtgekomen voor mijn werk. Anderhalf jaar geleden be-
sloten we om op zoek te gaan naar een koopwoning in Den Haag. Op 
een gegeven moment zijn we ook in Voorburg op zoek gegaan en Oran-
jelust 16 was het eerste huis wat we bekeken. Daar waren we meteen 
heel enthousiast over. We waren op zoek naar een leuke buurt met veel 
geschiedenis en dat hebben we hier gevonden. En we genieten er ook 
van dat het redelijk dicht bij het centrum van Den Haag ligt. 

Hoelang wonen jullie inmiddels in Oranjelust?
'Op 1 april 2016 kregen we de sleutel van ons huis en 14 april zijn we 
er daadwerkelijk gaan wonen. Leuk om te weten: we hebben het huis 
gekocht van Marco en Anita die verderop in de straat zijn gaan wonen. 
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SCHUIFMAAT 8 - 2495 AM DEN HAAG

Of u nu op zoek bent naar een perfecte espressomachine, verschillende soorten en/
of melanges koffiebonen of een exclusief cadeau, u vindt het bij Bartolomeo.

Met ruim 35 jaar werkervaring met professionele espressoapparatuur en meer dan 
15 jaar in de particuliere branche, kunnen wij u vakkundig adviseren over een nieuwe 

aankoop of reparatie van uw huidige espressomachine.
Elke door ons verkochte espressomachine wordt eerst aan u gedemonstreerd, 

zodat u zelf van uw goede aankoop overtuigd bent.
U bent van harte welkom in onze winkel. 

Wielemakersslop 4
2271 CZ Voorburg
Tel.: 070-3873731

www.bartolomeo.nl
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Collecte

Zoals ieder jaar zullen wij weer in en rond 
de Oranjelust bij u komen collecteren. 

Door uw bijdrage kunnen de kinderstraatspelen plaatsvinden en de 
kinderen genieten van een hopelijk prachtige Bevrijdingsdag!
U kunt ons herkennen aan onze blauwe polo's met oranje logo. 
Bij voorbaat hartelijk bedankt namens alle spelende kinderen.

Het Oranjelust Comité.

Zijn jullie al bekend met de Kinderstraatspelen? 
Ja, vorig jaar hebben we het voor het eerst meegemaakt. Toen hebben 
we ons neefje meegenomen. Die vond het een fantastische ervaring: het 
oplaten van de ballonnen en het meedoen aan de spelletjes in de Zuy-
derloostraat. Nikki: 'Ik ben ook lid geworden van het Oranjelustcomité, 
dat de Kinderspelen organiseert. Dat gebeurde al binnen een maand 
nadat ik hier ben komen wonen. Het is een hartstikke leuke manier om 
op deze manier nieuwe buurtgenoten te leren kennen.

Komt jullie neefje dit jaar weer naar de Straatspeeldag?
Ja, hij komt zeker weer en heeft er nu alweer veel zin in. Helemaal van-
uit Limburg komt er weer een groep mensen om de Straatspeeldag mee 
te maken. We kijken er erg naar uit en zullen zelf ook aanwezig zijn 
natuurlijk.
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Chinese  Indische  Surinaamse Toko

Rozenboomlaan 41, 2271 VR  Voorburg, Tel. 070 3863084
Mob. 06 21417518 E-mail: chopstickpalace@gmail.com

Openingstijden:
Dinsdag t/m zaterdag van 12.00 uur tot 21.00 uur

Zondag van 15.00 uur tot 21.00 uur
Maandag gesloten

Alle catering aan huis of op locatie vanaf 5 personen
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Interview Elly van der Meulen, Oranjelust 23
Geïnterviewd door Nikki Slagter

Hier volgt het verhaal van Elly van der Meulen, nog steeds woonachtig in de 
Oranjelust, die de eerste voorzitster was van het Oranjelustcommitté van de 
Kinderspelen. 
“Vroeger, vlak na de oorlog, maakten de kinderen uit Oranjelust eens per 
jaar een uitstapje met de bus naar bijv. Drievliet, wat door hun ouders geor-
ganiseerd werd. Elke week werd er trouw geld opgehaald voor dit uitstapje. 
Een aantal van die kinderen is op volwassen leeftijd weer teruggekeerd naar 
de straat of zijn er altijd blijven wonen, zoals mijn man, die hier al zijn hele 
leven woont.
Met de leuke herinneringen in hun achterhoofd, kwamen ze op het idee  
om weer iets te gaan organiseren voor de kinderen van de Oranjelust, wat 
uiteindelijk resulteerde in de Oranjelust Kinderstraatspelen.
Omdat er lang niet zo veel kinderen meer in de straat woonden als vroeger, 
werd besloten dit voor de kinderen uit héél Voorburg te doen. Wij kwamen 
met 9 mensen bij elkaar en namen het besluit om het straatfeest (met ouder-
wetse spelletjes!) op 5 Mei Bevrijdingsdag te gaan organiseren.  
Er was natuurlijk geld nodig om dat te realiseren, dus gingen we bij de be-
woners in de straat langs om een donatie te vragen. Er werd enthousiast 
gereageerd op het initiatief en er werd met plezier bijdrages geleverd. De 
mensen met een eigen zaak  lieten een advertentie plaatsen in het program-
maboekje. Daardoor was het mogelijk om de kinderspelen gratis toeganke-
lijk te houden.
Er moest een Ereboog komen net als vroeger en daar kwam heel wat bij 
kijken. Er werd getimmerd,  sparren werden opgehaald waarmee de boog 
werd versierd en hij werd aan het begin van de straat  geplaatst. Er was heel 
wat mankracht voor nodig, maar het resultaat was bijzonder. De hele straat 
werd versierd met vlaggetjes, er werd een podium en een kraam geplaatst, 
de Zuyderloostraat werd bestemd voor de kleuters.
Nu moesten er nog vrijwilligers verzameld worden om op de dag te helpen 
bij de Oranjelust Kinderspelen, prijzen worden aangeschaft, kaarten worden 
gemaakt etc.
Op 4 mei moesten alle auto’s uit de straat en ook dat vergde heel wat inspan-
ning. Met vereende krachten is dat uiteindelijk  gelukt en dat was op zich al 
een bijzondere ervaring. Nu zag je pas echt hoe mooi de straat er uitzag en 
wat was het leuk om de kinderen enthousiast te zien hollen en voetballen.
Er werden ballonnen uitgedeeld en verzocht om de vlaggen uit te hangen. 
Op 5 mei in alle vroegte kwam de veegwagen, de spelmaterialen werden 
neergezet en het feest kon beginnen. 
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Er kwamen honderden kinderen met hun ouders In de loop van de 38 jaar 
zijn er natuurlijk een aantal dingen veranderd. De ereboog is een “perma-
nente” boog geworden, het boekje is mooier geworden, er is een rommel-
markt voor de kinderen, er zijn optredens, de burgemeester opent de spelen,  
de ballonnen hoeven niet meer zélf opgeblazen te worden.
Één ding is echter wel hetzelfde gebleven. Het is een buurtfeest, dat kinde-
ren en volwassenen  met elkaar verbindt, waardoor de bewoners zich meer 
thuis voelen in onze straat.
Ik ben 38 jaar geleden gevraagd om voorzitter te worden van het Oranjelust-
comité wat ik 6 jaar met veel plezier heb gedaan. Eerst hebben mijn kinderen 
met de spelletjes mee gedaan, later zijn ze medewerkers geworden. Vervol-
gens gingen de kleinkinderen mee doen en toen ze groter werden samen 
met oma spulletjes verkopen. Vorig jaar heb ik op de rommelmarkt nog een 
trein aangeschaft voor onze jongste kleinzoon van 1 ½.
Ik hoop dat ik nog heel lang zal kunnen genieten van “ons” straatfeest. Dat 
er altijd nog genoeg mensen zullen zijn die hun tijd vrij willen maken om 
dit te realiseren, waardoor “Oranjelust” toch altijd een beetje bijzonder zal 
blijven in Voorburg!” 

Elly van der Meulen met dochter en kleindochters



B A L L O N W E D S T R I J D

ROMMELMARKT
Voor kinderen uit Oranjelust, Zuyderloostraat, de Laan van Helden-
burg en de Laan van Haagvliet bestaat de mogelijkheid hun overbo-
dig geworden speelgoed te verkopen (max. prijs " 2,50).

Niet verkochte spulletjes dienen door de verkopertjes zelf te worden afgevoerd!

Als jouw ballon, die je oplaat tijdens de opening van de 
Kinderstraatspelen, het verste weg wordt teruggevonden,
dan maak je kans op een mooie 1e, 2e of 3e prijs!
Dus vergeet niet een ballon te halen en het kaartje in te vullen.



D  R  U  K  K  E  R  IJ 

Rijswijkseweg 139  2516 HB Den Haag
070 399 23 52  info@vadeli.nl  www.vadeli.nl

Voor zakelijk en particulier drukwerk.

Gespecialiseerd in het bedrukken van
"groeipapier".


