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KLEURPLAAT
VOOR KINDEREN T/M 6 JAAR

LEVER DE LOSSE KLEURPLAAT MET 
DAAROP JE NAAM, ADRES EN

LEEFTIJD UITERLIJK 5 MEI IN OP 
ORANJELUST 67
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5 mei 2018: KINDERSPELEN 

De kinderspelen op Bevrijdingsdag zijn een prachtige, waardevolle tra-
ditie.
Toch moeten ook die met hun tijd mee en rekening houden met kennis 
en inzicht die er nog niet waren toen we 39 jaar geleden begonnen.

Eén van de zaken die in de 80-er jaren van de vorige eeuw nog lang niet 
zoveel aandacht had als nu, is de zorg voor het milieu. Zo zijn de meeste 
mensen zich nu bewust van de schade die plastic en andere slecht af-
breekbare materialen aanrichten; honderden vierkante kilometers ‘plas-
tic soep’ dobbert er in de oceanen!

En helaas hebben wij daar ook aan bijgedragen door jaarlijks honder-
den ballonnen op te laten. Vorig jaar hadden we al ballonnen die bio-
logisch afbreekbaar zouden zijn, maar ook die blijken langer te blijven 
bestaan dan gedacht. 

Daarom dit jaar geen ballonnenwedstrijd meer; het is immers toch een 
beetje raar dat we het zo belangrijk vinden om op 5 mei het verleden 
levend te houden voor onze kinderen, maar ondertussen de aarde voor 
toekomstige kinderen zo vervuilen.

Wel hebben we prachtige nieuwe vlaggetjes aangeschaft, wat ook wel 
hoog tijd werd. Dit werd mede mogelijk gemaakt door een gift van 
“Vlietwensen”, die namens de Gemeente burgerinitiatieven financiert. 
Ook onze andere sponsoren: Vlietkinderen voor het jaarlijkse aanden-
ken, Hoogvliet voor de broodjes en Het Graveerhuis voor de prijzen voor 
het Open Podium en alle adverteerders in dit boekje zijn we zéér dank-
baar.
 
Onze grote dank gaat natuurlijk vooral uit naar jullie allemaal: onze 
fantastische buurtbewoners, die door hun gulle giften bij de collecte en 
op de dag zelf ervoor zorgen dat de traditie, het ideaal van het eerste 
comité, namelijk gratis kinderspelen, gehandhaafd kan blijven!

Maar het gaat niet alleen om de financiering; de kinderspelen kunnen 
niet zonder al die vrijwilligers die op de dag zelf ervoor zorgen dat al-
les soepel en veilig verloopt: we hebben jullie keihard nodig en zijn jullie 
namens de kinderen ongelooflijk dankbaar. 
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We hopen dat we weer veel aanmeldingen krijgen voor vrijwilligers en 
natuurlijk ook weer veel deelnemende kinderen; vorig jaar waren het 
er ruim 500.
Volg -en like- ons ook op www.facebook.com/KinderstraatspelenOran-
jelust of kijk eens op onze website www.kinderstraatspelen.nl
Financiële steun kan behalve bij de collecte ook op NL13 ABNA 0619407697
t.n.v. A.A.J.Wirtz, onder vermelding ‘kinderspelen’.

Rest ons iedereen weer een prachtige dag toe te wensen; wij gaan er 
weer ons best voor doen!

Het Oranjelustcomité

Programma 5 MEI 2018

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
 
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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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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WAAROM WE HERDENKEN…..WAT WE VIEREN……

Elk jaar weer hang ik in de aanloop naar 4&5 mei een enorme poster 
voor het raam. 
Daarop staat een foto van de bevrijding 73 jaar geleden met daarbij de 
tekst: “ALS WE NIET MEER WETEN WAT WE HERDENKEN, WETEN WE 
OOK NIET MEER WAT WE VIEREN!”
Die poster is zeker dertig jaar oud en vertoont zo langzamerhand kreu-
kels en scheurtjes, maar ik wil, nee ik móet hem elk jaar toch ophangen; 
hij geeft weer waarom wij nog elk jaar 5 mei willen vieren in Oranjelust

Want inmiddels is het hier in Nederland al 73 jaar geen oorlog meer en 
is het niet alleen voor de kinderen die op de straatspelen komen, maar 
ook voor hun ouders en zelfs al vaak voor hun grootouders niet meer 
goed voor te stellen hoe dat is: leven in oorlogstijd. Heerlijk toch?!

Het is heel verleidelijk om ‘bijziend’ te zijn, lekker ‘in je eigen bubbel’ te 
blijven, zoals ze dat tegenwoordig wel noemen: Met ons gaat het goed, 
de oorlog is in verweggistan. De enige zorg is de zorg om je naasten.

Maar wat als in de Tweede Wereldoorlog de mensen uit het verzet 
zó hadden gedacht? Veel verzetsstrijders en mensen die onderduikers 
hielpen, brachten daarmee niet alleen zichzelf, maar ook hun gezin, hun 
kinderen  in gevaar. Daarvan waren ze zich bewust, maar ze vonden toch 
dat ze verder moesten kijken, dan hun eigen belang.

Dat was geen gemakkelijke keuze: Als ouders wil je vooral een veilige 
wereld voor je kinderen. Dat is ook je eerste verantwoordelijkheid, maar 
maakt je dat niet ook medeverantwoordelijk voor een veilige wereld 
voor alle kinderen? Zij vonden van wel.

En wij? Meer nog dan in 40-45 zijn wij in de 21e eeuw wereldburgers en 
is onze welvaart en veiligheid afhankelijk van wat er in de rest van de 
wereld gebeurt; we zijn met z’n allen verantwoordelijk voor duurzame 
vrede.

Misschien is dat ook de waarde van herdenken: niet alleen kijken naar 
wat mensen toen deden, maar ook waarom. Hoe kunnen wij die strijd 
voor een veilige, eerlijke wereld van de mensen uit het verzet vertalen 
naar onze tijd? 
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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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Je kunt meer doen aan de wereldvrede dan je misschien denkt.  Streven 
naar een eerlijker verdeling van de welvaart en betere klimaatomstan-
digheden in de wereld leidt tot minder armoede, minder vluchtelingen, 
minder oorlog…een veiliger wereld voor alle kinderen.

Laten we bewust herdenken op 4 mei en ervan genieten de kinderen in 
vrijheid te zien spelen op 5 mei. 

Yvonne Riphagen.
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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.
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DE TIJDEN VERANDEREN: IN VOORBURG EN IN ORANJELUST

Zeven partijen deden er in maart mee aan de gemeenteraadsverkiezingen, 
veel…?
Nou, honderd jaar geleden, in 1918, waren dat er éénentwintig!
De bewoners van Voorburg zijn kennelijk altijd al een eigenwijs volkje 
geweest, dat er vele verschillende ideeën op nahield over hoe het moet in 
dit stadje. En in Oranjelust is dat niet anders, kijk maar eens naar alle ver-
schillende huizen en tuinen hier in de straat: we wonen en leven allemaal 
graag op onze eigen manier.

Waar hield de gemeenteraad van Voorburg zich 100 jaar geleden zoal mee 
bezig? Ach, het waren de kleine zaken van een kleine gemeente: of het 
salaris van de veldwachter verhoogd moest worden, of de meester op de 
Lagere School zich wel aan het lesplan hield en welke bouwvergunningen 
er verstrekt konden worden. En de politie hield zich volgens de rapporten 
uit die tijd bezig met loslopende honden, ingegooide ruiten, brandjes, 
burenruzies en scheldpartijen.

En hoe was het in Oranjelust in die tijd?
De straatnaam Oranjelust is in 1910 door de Gemeenteraad vastgelegd, 
gelijk met de namen Laan van Oostenburg, Laan van Heldenburg en de 
Heldenburgdwarsstraat, die vanaf 1947 de Zuyderloostraat gaat heten. De 
huizen in Oranjelust waren over het algemeen een stuk kleiner dan die in 
de ‘Lanen’, het waren wat men ‘fatsoenlijke arbeiderswoningen’ noemde. 
Oranjelust was dan ook de ‘pettenstraat’, de ‘Lanen’ waren voor de hoe-
den en de hoge hoeden.

Wat voor beroepen hadden de bewoners van Oranjelust; waar leefden ze 
van? Er waren toen nog veel winkeltjes in de straat gevestigd: een kruide-
nier, een kolenhandel, een schoenmaker, een winkel in handwerkbeno-
digdheden, een horlogemaker, een bloemist, een fietsenmaker….
En er werden zowel toen als later in de tijd allerlei beroepen uitgeoefend: 
spoorwegmedewerker bij de NS, kantoorbediende, metselaar, stratenma-
ker, winkelbediende, tramconducteur, dienstbode, bakker, veehandelaar, 
timmerman, chauffeur, glazenwasser, schilder, drukker, telegrambezorger, 
landarbeider, loodgieter, koster….
Van die winkels is niets meer over helaas, als laatste is melkboer Prins op de 
hoek van de Zuyderloostraat verdwenen en visboer Toet is er naar de He-
renstraat verhuisd. In het pakhuis van de melkboer zit nu de kinderopvang 
Oma Sientje, in het pand van de visboer huisartsenpraktijk Beerling.
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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
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Maar naast deze twee zijn er ook nu nog veel andere bedrijfjes gevestigd 
in de straat, al zijn die minder direct zichtbaar, zoals moderne internetbe-
drijfjes. 

Naast de onvermijdelijke ‘vergrijzing’ van de oudgedienden in de straat, 
zien we gelukkig de laatste jaren steeds meer jonge stellen en gezinnen 
in de straat komen wonen. Vaak wordt er dan weer het nodige verbouwd 
aan het huis, wat trouwens altijd al veel gebeurde hier; zozeer dat er wel 
eens gezegd werd dat je Oranjelust beter kon omdopen tot Bouwlust!

De straat dankt haar naam aan de boerderij Oranjelust, die achter de 
huizen aan de oneven kant en de sloot lag. Deze werd ongeveer 1930 
opgeheven, waardoor dat stuk grond vrij kwam. Elke huiseigenaar kreeg 
de mogelijkheid het perceel achter zijn huis te kopen. Maar niet ieder-
een had daar zin in of had daar het geld voor. De overblijvende percelen 
konden door de andere bewoners gekocht worden. Daardoor hadden 
veel huizen merkwaardige lange, smalle tuinen, sommige een dubbele 
tuin of geen tuin en één bewoner had drie tuinen, verdeeld over de hele 
straat. De tuinen werden vroeger gebruikt voor het telen van aardap-
pelen en groenten en aan de slootkant had men vaak een kippenhok en 
werden konijnen gehouden om het karige inkomen wat aan te vullen. 
Dat moest ook wel want het ging vaak om gezinnen met veel kinderen. In 
de Tweede Wereldoorlog had dat tot gevolg dat er geen honger geleden 
werd. Wel moesten de buren samen wachtlopen om te voorkomen dat 
hun tuinopbrengsten gepikt werden!

Nog in 1978, toen wij ons huis kochten, kon je als middenin de tuin stond, 
bijna alle tuinen overzien, want er waren vrijwel geen schuttingen of 
heggen tussen de moestuinen, alleen bonenstokken en wat duivenhok-
ken zorgden voor afscheiding, waardoor je het gevoel kreeg op het platte 
land te wonen i.p.v. in de stad.
Ook dat is enorm veranderd: de moestuinen werden siertuinen en ieder-
een schermde zijn ‘eigen plek’ af met heggen en schuttingen.Ook aan het 
aanzicht van de straatzijde is het nodige veranderd in de loop van de tijd. 
Mensen die ons voor het eerst in Oranjelust bezoeken, schrikken vaak van 
die smalle straat vól met aan twee kanten geparkeerde auto’s, allemaal 
half op de stoep. Maar de huizen staan er veelal mooi opgeknapt bij en 
nieuwe bomen en lantarenpalen geven de straat een frisse aanblik.
Het meest kun je daarvan natuurlijk genieten op 5 mei als de straat autovrij is!

Hans Dikker Hupkes.



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 2018

 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 tot en met 12 jaar.
Bij sommige vragen kun je wel de hulp van papa of mama gebruiken.
Ook dit jaar hebben we voor jullie een speurtocht bedacht. Met speciale 
dank aan Imke Wirtz voor de hulp! Beantwoord de vragen en zet de 
juiste letters in de vakjes. Deze vakjes vormen samen een zin.

Veel plezier! 

1. Wat is de kleur van het huisnummer van Oranjelust 6? (vul de  
 4e letter in).
2. Ga naar Oranjelust 70: Wat is de kleur van het kozijn aan de  
 voorkant van het huis? (vul de 3e letter in).
3. Ga naar de Zuyderloostraat 6-8, kijk omhoog daar zie je een  
 balkon in de kleur wit en …. (vul de 4e letter in).
4. Het Straatfeest is er voor …. en oud (vul de 1e letter in van het  
 ontbrekende woord).
5. Ga naar nummer 83 Oranjelust, daar vind je de uitleg over onze  
 straatnaam. Naar wat voor een huis is onze straat vernoemd?  
 (vul de laatste letter in).
6. Ga naar nummer 57: in welke maand is de 1e steen gelegd van  
 dit huis? Vul de 6e letter in.
7. Bij huisnummer 14 Zuyderloostraat vind je vrolijke bloempoten,  
 welke kleur heeft de bloempot met het hartje? (vul de 4e letter in).
8. Vul nog een keer het antwoord in bij vraag 7.
9. Wat vind je in de voortuin van nummer 19 in de kleur groen,  
 wit, rood (vul de 1e letter in).
10. Hoe heet het konijn van oma Sientje, vul de 2e letter in.
11. Wat is de kleur van de lantaarn boven de voordeur bij Zuyder- 
 loostraat 1 (vul de 3e letter in).
12. Vul de 3e letter in van het antwoord van vraag nummer 14
13. Wat vind je in het kastje in de voortuin van nummer 40? Vul de  
 3e letter in
14. Tel het aantal punten van het blauwe hek op nummer 62, vul de  
 laatste letter.
15. De 2e letter van de plant/bloem in de voortuin van Oranjelust 79 
16. In de Zuyderloostraat 16 staat een zwarte afvalcontainer.
 Wat staat er op deze container, vul de 6e letter in.
17. Wat hangt er bij Oranjelust 13 aan de gevel?  (vul de 3e letter in).
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18. Welk dier hangt er bij Oranjelust 25 voor het raam? (vul de 4e  
 letter in).
19. raadsel tussendoor: welk bestek kun je zowel voor-als achteruit  
 lezen, vul de 3e letter in.
20. Wat is de kleur van de alarmknop op de hoek van de Oranjelust/
 Zuyderloostraat, vul de 1e letter in.
21. Raadsel tussendoor: De staatspelen zijn ok! welke vinger steek-  
 je dan op? (1e letter van het woord).
22. Op nummer 66 zijn ze lekker sportief, wat staat er in de voortuin?  
 vul de 3e letter in.
23. Wat is de kleur van de deur op nummer 77, vul de 4e letter in.
24. De 1e letter van de maand waarin de straatspelen worden ge- 
 houden? 
25. De 1e letter van de lievelingskleur van onze straat?
26. Raadsel tussendoor: ork ork ork soep je eet met een …. (3e let- 
 ter invullen).
27. Zoek het bordje bij het beeldje waar deze kinderen bij staan.  
 Vul het 1e cijfer in op het plaatje dat bij het beeldje staat.
28. Nog een keer de 1e letter van de maand waarin de straatspelen  
 worden gehouden?.
29. Op Oranjelust 1 vind je een dier boven de voordeur, vul de 2e  
 letter in van de naam van dit dier.
30. Hoe heet het dier dat in het kozijn staat bij nummer 86?
 Wat is de 2e letter? 

Foto bij vraag 13
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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.

Foto bij vraag 27

 

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 

         

 

27  28 29 30 ? 
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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 8.45-13.00di-do-vr8.45-17.30za 9.00-15.00 

NU OOK

Service 

was en

laken-

pakketten/

dekbed-

hoezen

OPENINGS-TIJDENma 11.30-14.30 
wo 8.45-13.00di-do-vr8.45-17.30za 9.00-15.00 

Laan van Haagvliet 62
2271 XP Voorburg
Telefoon 3862231

Speciale actie! Gebruik de kortingscode ,oranjelust2018, en krijg nog eens € 5 extra korting
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MOORD IN DE HERBERG

We kennen allemaal wel het prachtige gebouw Swaensteyn, vroeger De 
Swaen geheten, in de Herenstraat.
In de gevelsteen staat 1632, maar het pand is nog veel ouder. In de loop van 
de tijd was het een logement en uitspanning, vergaderplek voor het dorps-
bestuur, rechtbank, veilinghuis, halte van de postkoets en nog veel meer…
de zwaan op het uithangbord was vanouds het symbool van lichte zeden!

Eén van de trouwste bezoekers was Paulus van Alckemade, een man van 
adel die in zijn eentje de buitenplaats Leeuwensteyn  bewoonde. Deze 
vrijgezel vond in de gelagkamer meer gezelligheid dan in zijn eenzame 
buitenplaats. En kennelijk ook meer liefde, want toen hij overleed, bleek 
hij zijn hele bezit na te laten aan Johanna Maria Moeskop, de vrouw van 
de kastelein!
Van Steensel, de kastelein, was niet rancuneus; hij verkocht De Swaen en 
ging met zijn echtgenote op Leeuwensteyn wonen.

Eind achttiende eeuw ontstonden er grote spanningen tussen de Oran-
jegetrouwe Prinsgezinden en de anti-Oranjegezinde Patriotten. Zowel 
de nieuwe kastelein als Van Steensel waren Patriotten. Maar in Voorburg 
woonde ook Cornelis Skiliakus, een vurige Oranjeklant, die zijn boerderij 
dan ook de veelzeggende naam Oranjelust gaf, waarnaar onze straat is 
genoemd.

Skiliakus richtte een ‘Oranjecorps’ op en wekelijks werden er exercities 
gehouden op boerderij Oranjelust. Toen de autoriteiten het Oranjecorps 
verboden, werd de naam veranderd in Oranje sociëteit.
De spanning nam toe en in 1787 barstte de bom: een groep patriotten uit 
Den Haag trok met een kanon Voorburg binnen, richtte vernielingen aan 
en sloeg Oranjeklanten in elkaar. Een maand later kwam de wraak: vijf 
Oranjeklanten uit Den Haag kwamen naar herberg De Swaen, die be-
kend stond als patriottisch bolwerk, om daar een toast uit te brengen op 
Oranje, een provocatie!

De kastelein had zich wijselijk teruggetrokken, zijn knecht moest de heren 
bedienen. Die wilden hem dwingen mee te drinken ter ere van Oranje. De 
knecht, ook een patriot, weigerde en toen de vijf dronken Oranjeklanten 
bleven doordrammen, werd hij zo driftig, dat hij zijn mes trok en op ze 
instak. Eén was op slag dood, twee raakten gewond en de laatste twee 
sloegen op de vlucht. De knecht werd veroordeeld en stierf op het schavot.



18

SCHUIFMAAT 8 - 2495 AM DEN HAAG
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Maar het oproer in Voorburg ging nog lange tijd door, waarbij zo’n 
vijftien buitenhuizen  werden geplunderd en de Patriotten die er 
woonden de wijk namen.

Hans Dikker Hupkes

Bron: Kees van der Leer “Spraakmakende personen in Voorburgse prentkunst”.



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
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servies

NIEUW

Van Schagenstraat 9 - Voorburg
www.wonenbijsophie.nl
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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:



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.
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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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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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INTERVIEW MET JANET, BEWOONSTER VAN ORANJELUST 75

Veel bewoners in Oranjelust wonen al zeer lang, soms al tientallen 
jaren, in de straat. Zij kunnen vertellen over de historie van de straat 
in het algemeen en de Kinderstraatspelen in het bijzonder. Voor deze 
editie bezochten we Janet Dekker. Zij woont op Oranjelust 75 en is 
jarenlang actief geweest voor de straatspeeldagen.
Janet, inmiddels 71 jaar, woont al 44 jaar in de straat. ‘Ik ben in Voor-
burg terechtgekomen toen ik mijn man ontmoette. Ik ben in Rotter-
dam geboren, maar op mijn tweede al naar Delft verhuisd. Daar heb ik 
mijn jeugd doorgebracht. Toen ik mijn man Henk ontmoette, ben ik in 
Voorburg gaan wonen. Henk woonde vroeger op nummer 77 en uitein-
delijk hebben we samen het huis gekocht van de buurman. Mijn man 
was aannemer en had gouden handjes. Hij heeft het huis helemaal 
opgeknapt en onderhouden.’ 
Janet werkte eerst bij de PTT in Den Haag, maar maakte later haar 
droom om in de horeca te werken waar. Zij en haar man startten Party-
centrum Dekkershoeve (op kinderboerderij  Essesteijn), wat inmiddels 
een begrip in Voorburg is. 

Janet Dekker, Oranjelust 75
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Haar man knapte het pand volledig op en Janet was de gastvrouw die 
menig familiefeest, bedrijfsfeest en natuurlijk trouwfeest organiseerde. 
Janet: ‘Het was heel hard werken. Achteraf vraag ik me af hoe we het 
allemaal steeds georganiseerd hebben, maar toch lukte het elke keer. 
We hebben er 17 jaar met veel plezier gewerkt. Ik kan me nog herin-
neren dat vlak na onze opening molen De Vlieger door de gemeente 
werd neergezet. We zijn toen de hele nacht open geweest en het was 
helemaal stampvol met gasten. Ik zal dat nooit vergeten.’
Als we over de Kinderstraatspelen beginnen vertelt Janet enthousiast. 
Zij en haar man zijn vanaf het begin betrokken bij de organisatie en 
hebben ook meegedacht over het concept. ‘Door er elk jaar gezamen-
lijk aan te werken met de buurtbewoners leer je elkaar ook op een 
andere manier kennen. En iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten en 
kan dingen regelen. Zo vul je elkaar aan. De kasteeltjes van de bierton-
nenrace (aan het begin van de straat), waar de kinderen nog elk jaar 
mee spelen, die heeft mijn man nog zelf gemaakt. En vroeger werd 
er een erepoort gemaakt en die werd versierd met echte takken en 
bloemen. Deze takken ging mijn man samen met een paar anderen uit 
de straat altijd halen op de Veluwe.  Uiteindelijk werd dit allemaal met 
ijzerdraadjes vastgemaakt aan de boog. Het eindresultaat was altijd 
prachtig. Dat was nog een heel werkje, want het moest echt stevig zijn, 
omdat het onder alle weersomstandigheden moest blijven staan. ‘
‘Ik hielp ook vaak mee met de spelletjes. Eén keer konden de kinderen 
ook steltlopen dus daar hielp ik om de kinderen overeind te houden. 
Toen stond er in het artikeltje in de krant ‘sletlopen’ in plaats van ‘stelt-
lopen’. Daar is toen nog smakelijk om gelachen.’ 
Janet heeft nog een leuk feitje: ‘Dankzij mij kon er elk jaar bier ge-
schonken worden tijdens het feest. Ik had namelijk mijn horecapapie-
ren doordat ik eigenaar was van het partycentrum’. 
Janet sluit af: ‘Ik zou absoluut niet weg willen uit deze straat. Ik ben 
hier zó gesettled. En elke keer als de Kinderstraatspelen er zijn kom 
ik even kijken. Als je 5 mei op straat loopt zie je ook de andere bewo-
ners van de straat eens een keer. Dit jaar zal ik ook zeker even komen 
kijken. ‘

Tim van Waard
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NIEUWE BEWONERS

We verwelkomen regelmatig nieuwe bewoners in Oranjelust. Dit keer 
maken we kennis met Donie en Annemiek die op Oranjelust 79 zijn 
gaan wonen.

Hoi Donie en Annemiek, leuk dat we jullie mogen interviewen. Kun-
nen jullie je kort even voorstellen? 
 
Wij zijn Donie en Annemiek en wonen sinds 2 jaar met veel plezier aan 
de Oranjelust. We zijn de trotse ouders van Aydin van nu 10 maanden 
oud. Donie werkt in de engineering-sector in Den Haag en Annemiek 
werkt in de Human Resources in Rotterdam. Ons huishouden is Engels 
en Nederlands, omdat Donie uit Ierland komt. Inmiddels woont hij 
alweer 10 jaar op Nederlandse bodem. We hebben het huis regelmatig 
vol met vrienden en familie die gezellig in Voorburg langs komen. We 
houden van lekker naar buiten gaan en Donie is fanatiek golfer en 
hoopt dat Aydin een pro wordt in de toekomst :)

Hoe zijn jullie in 
Oranjelust terechtge-
komen?

Toen we het huis 
op Funda zagen 
verschijnen zijn we 
direct gaan kijken. 
Na een paar dagen 
was alles rond. Het 
ging heel snel en we 
hadden gelijk een 
heel fijn gevoel bij 
het huis en de straat. 
Het was een wens 
om in oud-Voorburg 
te wonen en we zijn 
blij dat dat gelukt is. 
Centraal, makkelijk 
bereikbaar en een 
hele gezellige buurt! 
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Van de vorige eigenaars hebben we zelfs de originele tekeningen 
gekregen en die hebben inmiddels een mooi plekje gekregen. Dit jaar 
vieren we de 100e verjaardag van ons huis, samen met Paul en Brigitte 
die onder dezelfde kap wonen.

En wat was jullie eerste indruk van de straat/buurt?

Onze eerste indruk was gelijk goed.
We zijn even gaan kletsen bij Paul en Brigitte, Janet en Peter, dus we 
hadden gelijk een fijne klik met de buren.
Er werd ook veel verbouwd in de straat toen wij bezig waren, dus al-
lemaal nieuwe bewoners in Oranjelust, wat erg leuk was om te zien.

Kennen jullie de Kinderstraatspelen? Zijn jullie er weleens eerder ge-
weest? Hoe hebben jullie dat ervaren.

Inmiddels hebben we kennis gemaakt met de Kinderstraatspelen, 
helaas nog van een afstandje aangezien wij op 5 mei moesten werken. 
En onze zoon van 10 maanden is nu nog wat te jong om mee doen. 
Volgend jaar kan hij vast meedoen! Het ziet er erg goed uit allemaal en 
wellicht kunnen we dit jaar aanhaken voor het avondprogramma :) 

Jullie wonen op nummer 79. Kunnen jullie wat vertellen over het huis?

Wij hebben veel verbouwd. Eigenlijk zijn alleen de muren blijven staan. 
De rest hebben we allemaal aangepakt. En nog steeds zijn er allerlei 
klusjes te doen, maar dat krijg je met een huis van 100 jaar oud. Het is 
erg leuk om te wonen in een huis wat al zo veel families heeft gezien 
en dat wij nu de volgende generatie bewoners zijn.



ROMMELMARKT

Voor kinderen uit Oranjelust, Zuyderloostraat, de Laan van Helden-
burg en de Laan van Haagvliet bestaat de mogelijkheid hun

overbodig geworden speelgoed te verkopen.

Niet verkochte spulletjes dienen door de verkopertjes zelf te worden afgevoerd!
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Spelen doe je 
bij Vlietkinderen!
Vlietkinderen is er bij! 
De Straatspelen op 5 mei in Voorburg


