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BODYTEC VOORBURG
Wielemakersslop 1C
2271 CZ Voorburg
www.bodytecvoorburg.nl

revolutionaire manier om
snel fit te worden en blijven.
Een innovatieve bodysuit brengt al je spieren gecontroleerd
onder spanning waardoor je “tegen jezelf traint”. Samen met
jouw persoonlijke trainer bepaal je de gewenste inspanning. 
Je gecertificeerde trainer zorgt voor een verantwoorde,  
evenwichtige, effectieve en vooral ook leuke workout.

Een bodytectraining is goed voor:
                         > spiergroei, ook na blessures of een operatie
                               > figuurcorrectie op de BBB gebieden
                                   > kracht en reactievermogen 
                                      (valpreventie bij senioren)
                                     > stofwisseling/verbranding
                                    > doorbloeding van huid en spieren 
                                       (huidverbetering)
                                > afvoeren van afvalstoffen
                           > nachtrust en stressreductie

Gratis en
vrijblijvend
proberen?  
Reserveer nu
op onze site
je proefles. 

BODYTEC
ENERGIZE YOUR BODY

totale workout in 20 minuten
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5 MEI 2019: KINDERSPELEN IN VRIJHEID

Hoera, het is weer Bevrijdingsdag: de vlaggen hangen uit, de straat is 
versierd, geveegd en autovrij, kortom het is weer tijd voor de Kinder-
spelen.
En dit jaar organiseren we die voor de 40ste keer: 40 jaar kinderspelen 
in vrijheid!

Je begrijpt dat we dat niet ongemerkt voorbij laten gaan en we hebben 
dan ook allerlei extra verrassingen…welke? Dat verklappen we nog niet; 
in elk geval zal de burgemeester er ook bij zijn.

Vorig jaar was het heel mooi weer en zijn er bijna 500 kinderen geweest, 
supergezellig. Hopelijk wordt het dit jaar weer zo’n succes.
Maar behalve van het weer zijn we daarvoor ook afhankelijk van héél 
veel lieve vrijwilligers die dag. Dus heb je een paar uurtjes over die zon-
dagmiddag, meld je dan aan, we hebben jullie keihard nodig!

Zoals altijd kunnen we de spelen ook alleen maar organiseren dankzij 
de sponsors; we bedanken dan ook Fonds 1818, Makelaardij Brix, super-
markt Hoogvliet en Het Graveerhuis.
We bedanken ook onze adverteerders, die dit boekje mogelijk maken. 
En natuurlijk al die fantastische buurtbewoners die er met hun gulle gif-
ten en hun hulp voor zorgen dat we deze mooie traditie op Bevrijdings-
dag in stand kunnen houden. Behalve bij de collecte kunt u ook doneren 
op NL17 RBRB 0778 2215 12 t.n.v. Stichting Oranjelust Straatspelen.

Volg en like ons op www.facebook.com/kinderstraatspelenoranjelust of 
kijk eens op de website www.kinderstraatspelen.nl 

Wij wensen iedereen weer een heerlijke Bevrijdingsdag op zondag 5 mei.

Het Oranjelustcomité.
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Programma 5 MEI 2019

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 

15.00 uur Einde spelletjes, aankomst Bevrijdingsvuur

15.05 uur Open Podium en kinderdisco o.l.v.
 DJ Blijwin

17.00 uur Opruimen 
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IN VRIJHEID KIEZEN, met respect voor anderen.

Het jaarthema van het landelijke Comité 4&5 mei is: “In Vrijheid kiezen”, 
omdat het algemeen kiesrecht dit jaar 100 jaar bestaat. Al 100 jaar kun-
nen alle volwassen burgers van Nederland vrij kiezen wie hem of haar 
mag vertegenwoordigen in de Tweede Kamer. Nou ja 100 jaar min 5 
dan, want toen Nederland was bezet in de Tweede Wereldoorlog mo-
chten we helemaal niks kiezen: de bezetter bepaalde alles.

Bevrijdingsdag vieren is dus zeker ook vieren dat we vrije keuzes mogen 
maken: welke partij je stemt, wat je gelooft, met wie je vrienden wilt 
zijn, hoe je wilt leven, bij welke club je wilt horen, naar wat voor soort 
school je wilt gaan, wat je wilt zeggen en schrijven…

Tenminste, dát is de bedoeling. Maar hoe vrij voel jij je als jouw mening 
of jouw keuzes leiden tot een storm van scheldwoorden en bedreigin-
gen op social media; durf je dan nog altijd vrij te kiezen en voor je men-
ing uit te komen?

Want die vrijheid kan alleen maar bestaan als er tolerantie is, respect 
voor andere, afwijkende meningen, voor minderheden in de samenlev-
ing. En al dat schelden op twitter, dát is toch echt geen ‘vrijheid van 
meningsuiting’: jouw vrijheid om te zeggen wat je wilt, eindigt daar 
waar je anderen pijn doet.

Soms voelen mensen zich wel erg snel gekwetst, mensen begrijpen 
elkaar vaak ook niet goed. Maar als jij zonder schelden vertelt hoe jij 
ergens over denkt en waarom, dan mag je verwachten dat er naar je 
geluisterd wordt en dan kun je daarover met elkaar praten.
En zo ben ik weer terug bij dat kiesrecht. 

Meningen uitwisselen, met elkaar overleggen en compromissen sluiten 
als dat kan, dat is waar het in een democratie om draait. Daarom is 
het belangrijk dat iedereen gehoord wordt en daarom moet iedereen 
ook gebruik maken van dat mooie, vrije kiesrecht. Nee, natuurlijk krijgt 
degene die jij hebt gekozen, niet altijd zijn of haar zin, maar zinloos is 
kiezen niet: iedereen wordt gehoord. 

Laten we zuinig zijn op onze vrijheid door ervoor te zorgen dat we blijven 
luisteren naar elkaar en accepteren dat we niet allemaal hetzelfde denken.

Laten we vooral samen de bevrijding vieren!

Yvonne Riphagen.
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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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DJ Blijwin komt naar de Oranjelust

Voor de 40ste editie van de Oranjelust Kinderstraatspelen hebben we 
een fantastische extra act geboekt: DJ Blijwin. Deze top kinder-DJ draait 
de leukste liedjes en maakt er een waar feestje van. We sluiten de dag 
dus leuk af met deze supertoffe DJ! Vanaf 15.00 kun je samen met je 
vrienden en vriendinnen je laatste energie eruit dansen. Zien we je dan? 
Kun je niet wachten om DJ Blijwin te horen? 

Check hem vast op Youtube!
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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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Het ontstaan van de kinderspelen in Oranjelust

Voor de 40ste keer worden dit jaar de kinderstraatspelen in Oranjelust 
georganiseerd, d.w.z. de spelen zoals die in 1978 nieuw leven werden 
ingeblazen. Want de oorsprong van de spelen ligt al in 1930: vanaf toen 
vertrok elke Koninginnedag, de verjaardag van Koningin Wilhelmina op 
31 augustus een bus met kinderen uit Oranjelust en de Zuyderloostraat 
voor een dagje uit, bv naar Kraantje Lek of Artis.  De jongere kinderen 
bleven thuis en kregen een puntzak met snoep. Om de kosten te dekken 
werd elke week 10 cent per kind opgehaald. 

In de Tweede Wereldoorlog stopten ze, want de Duitsers wilden abso-
luut niet dat er nog aandacht werd geschonken aan de familie Oranje. 
In 1946, na de bevrijding, wordt de draad weer opgepakt. En weer op 
Koninginnedag.

In 1971 moet het bestuur besluiten om er een eind aan te maken. Ener-
zijds omdat er te weinig kinderen in de straat waren, anderzijds omdat 
de kosten per kind inmiddels waren opgelopen tot 20 cent per week en 
10,40 gulden per kind was voor veel bewoners toch wel erg begrotelijk. 

Maar bij bewoners die er als kind bij waren, blijft een verlangen naar 
een straatfeest bestaan en in 1978 wordt er een nieuw bestuur gevormd 
op initiatief van de ‘oudgedienden’, maar er worden ook nieuwkomers 
als ondergetekende bij betrokken. 

Dit nieuwe bestuur besluit om de kinderspelen niet meer op Koningin-
nedag te organiseren, maar op Bevrijdingsdag. Immers: op Koninginne-
dag gebeurt er al veel waar we niet mee willen concurreren en er werd 
in die tijd ons inziens te weinig gedaan aan 4 en 5 mei. Al snel zijn we 
het eens over een aantal uitgangspunten:

Deelname aan de kinderspelen moet gratis zijn en de spelen moeten 
toegankelijk zijn voor alle kinderen.

Alle kinderen die meedoen krijgen een aandenken; het is geen wed-
strijd, het gaat om het meedoen en ervan genieten.

Aanvankelijk denken we aan een buurtfeest voor kinderen en klein-
kinderen van bewoners, maar al snel komen de deelnemertjes uit heel 
Voorburg en omliggende gemeenten. Gemiddeld hebben we door de 
jaren heen elke 5 mei zo’n 500 kinderen van 1 tot 12 jaar!
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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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Naast Oranjelust doet ook de Zuyderloostraat mee; deze straat reserve-
ren we in het bijzonder voor peuters en kleuters.

Wat is er zo leuk aan die kinderspelen?  In de eerste plaats al de avond 
daarvoor als de hele straat autovrij is en de kinderen de straat in bezit 
nemen. Spelletjes doen, voetballen, alles kan, want de straat is nu weer 
van hen. En op de dag zelf al die blije kindergezichten.

En natuurlijk ook de saamhorigheid in de buurt: tientallen buurtbewo-
ners hebben in al die jaren al meegewerkt als vrijwilligers en de hele 
buurt draagt ook financieel bij. Nieuwe buurtbewoners betrekken we 
als het even kan meteen bij de organisatie. Zo houd je de nodige betrok-
kenheid en zo kunnen we dit jaar onze 40ste Kinderspelen vieren. 

Hans Dikker Hupkes
Bron: notulenboeken Oranjelustvergaderingen

Als je niet oplet 
Deze muziek mag je niet spelen 
dat boek zou ik maar niet lezen 
die foto zou ik maar verscheuren

met hem kun je beter niet gezien worden 
daar krijg je misschien last mee 
ik zou mijn mond maar houden 

wat je straks alleen nog mag 
is in een donker hol verborgen 

verlangen naar het licht van de vrijheid 

die je verspeeld hebt 
omdat je even de andere kant uitkeek 
toen je buren werden weggehaald 

Remco Campert
1997
Uit: ‘De verleden tijd van vrede, dichters over 4 en 5 mei’,
Stichting Collectieve Propaganda van het 
Nederlandse Boek & Nationaal Comité 4 en 5 mei (2005)



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 2019

 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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BEVRIJDINGSVUUR KOMT NAAR DE KINDERSPELEN!

Elk jaar wordt op het 5 Mei Plein in Wageningen -de stad waar in 1945 
de wapenstilstand werd gesloten- het Bevrijdingsvuur ontstoken.
Precies om middernacht markeert die ceremonie de overgang van her-
denken op 4 mei naar de viering van de bevrijding op 5 mei. 
Daarop volgt de Nationale Bevrijdingsvuurestafette: groepen lopers 
vanuit vele gemeenten ontvangen het Bevrijdingsvuur en brengen dat 
in estafette elk naar hun eigen gemeente.
Dit jaar wordt de groep lopers met de fakkel voor de Gemeente Leid-
schendam-Voorburg feestelijk ontvangen in Oranjelust door de kinde-
ren en de burgemeester. Rond 15 uur wordt het Bevrijdingsvuur hier 
verwacht.
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SPEURTOcHT DOOR DE ORANJELUST EN DE
ZUyDERLOOSTRAAT

Ook dit jaar hebben we weer een leuke speurtocht voor kinderen van 6 
t/m 12 jaar. 
Met een beetje hulp van je papa of mama kom je tot het antwoord!
Schrijf je antwoord met je naam, leeftijd en adres op een briefje en 
lever het voor 4 mei in bij Oranjelust 79. 
Succes met speuren en puzzelen! 

1.   Wat is het koudste seizoen van het jaar? Vul de eerste letter in. 
2.   Tel het aantal groene bloempotten in het raam van Oranjelust 29. 
      Vul de tweede letter in. 
3.   Spelen in vrijheid is heel _ _ _ _ ! Vul de eerste letter in. 
4.   Van welk dier komt melk? Vul de eerste letter in. 
5 .  Wat is het huisnummer van het kleinste huis in de Oranjelust?
      Vul de negende letter in.
6.   Op 5 mei staan er geen _ _ _ _’_ in de straat geparkeerd. Vul de  
      tweede letter in. 
7.   Er staat een Jeep in de Oranjelust. Wat is de eerste letter van haar   
      naam op de zijkant?   
8.   Welke letter is de volgende in deze reeks? A, C, E, G, _ 
9.   Hoe heet de dokter op nummer 87a? Vul de vijfde letter in. 
10. Hoe veel groene lantaarns staan er aan de oneven huisnummer  
      kant in de Oranjelust? Vul de tweede letter in. 
11. Wat is de achternaam van de beroemde tekenfilm eend? Vul de  
      tweede letter in.  
12. In welke maand vinden de Straatspelen plaats? Vul de eerste letter in. 
13. Hoe veel letters zitten er in Zuyderloostraat? Vul de eerste letter in. 
14. Wat is de voornaam van de schrijfster van Jip & Janneke? Vul de  
      vierde letter in. 
15. Wat is de 5e letter in het alfabet? 
16. Welke bloem groeit er aan de gevel van Oranjelust 71? 
      Vul de eerste letter in. 
17. Hoe veel beelden tel je bij en om Zuyderloostraat 1? 
      Vul de zevende letter in. 
18. Wat staat er in de tuin van Oranjelust 19? Vul de laatste letter van  
      het antwoord in. 
19. Wat is de drieëntwintigste letter van het alfabet? 
20. Wat gaat er in de blauwe container? Vul de vijfde letter in.  
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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
?

21. Wat is de kleur van de voordeur van Oranjelust 73? Vul de laatste  
      letter in.
22. Hoe veel deurbellen tel je bij Zuyderloostraat 15? Vul de tweede    
      letter in.
23. Raadsel: wat zit er in een pot en drink je warm? 
24. uit welk land komt het eten bij Zenzo? Vul de eerste letter in. 
25. Op de gevel van Oranjelust 84 staat een afbeelding. Welke dieren  
      zie je? Vul de tweede letter in.
26. Welke letter komt het vaakst voor in aardappel? Vul deze letter in. 
27. Nog een keer het antwoord van vraag 16.
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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 kortingSpeciale actie! Gebruik de kortingscode ,oranjelust2019, en krijg nog eens € 5 extra korting

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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WANDELEN LANGS DE GRENS VAN HET ROMEINSE RIJK

Misschien zijn ze je al eens opgevallen toen je door de Herenstraat liep: 
wit-rode stickers, soms met de tekst “ROMEINSE LIMESPAD”.
Die wit-rode stickers markeren in heel Europa de Lange-Afstands-Wandel 
(LAW-)paden en hier in Nederland is LIMES het nieuwste LAWpad, dat 
loopt van Katwijk naar Nijmegen, met een aftakking naar Leidschendam-
Voorburg.
Limes betekent grens in het La-
tijn en het Limespad loopt dan 
ook langs de grens van het oude 
Romeinse Rijk. Op het hoogtepunt 
van dat rijk, in de 2e eeuw na 
Christus, was die Limes maar liefst 
7000 kilometer lang en liep van En-
geland tot Syrië en van Roemenië 
tot Marokko! Delen van die oude 
grens staan op de Werelderfgoed-
lijst van uNESCO, o.a. de muur van 
Hadrianus in Engeland. Ook het 
Nederlandse deel, dat langs de Rijn 
loopt, is voorgedragen voor die 
erfgoedlijst.
Bij ons in Voorburg begint de route 
in Park Arentsburg. Daar was in de 
Romeinse tijd Forum Hadriani ge-
vestigd, een levendige garnizoens-
stad met een grote markt, waar de 
boeren uit de omgeving hun graan, groente en vee verhandelden. In het 
park vind je borden met informatie over die tijd en over de archeologische 
vondsten die er zijn gedaan.
Het Limespad loopt dan verder via o.a. het Westeinde, de Herenstraat, de 
Kerkstraat, park Vreugd en Rust en langs de Vliet door de Vlietlanden naar 
Leiden, voor een groot deel over onverharde paden. Een mooie wandeling, 
die je zomaar vanuit ons eigen Voorburg kunt verkennen.

Hans Dikker Hupkes.



Parkweg 64, 2271AL Voorburg | 070-3000116 | info@maresmakelaars.nl
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SCHUIFMAAT 8 - 2495 AM DEN HAAG
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40 succesvolle edities van de Kinderstraatspelen.
Vrijwilligers Hans en Kees waren er vanaf het begin bij.

De Oranjelust Kinderstraatspelen worden al 40 jaar georganiseerd door 
een groep vrijwilligers. Zij zijn vanaf dit jaar verenigd in de stichting 
Oranjelust Kinderstraatspelen. Omdat dit de 40e editie is blikken we 
terug met de twee vrijwilligers die al decennia bijdragen aan het feest: 
Hans Dikker Hupkes (74 jaar) en Kees Prins (66 jaar)

Dag Hans en Kees, wat leuk om jullie voor deze editie eens te intervie-
wen. Voor de hoeveelste keer zijn jullie betrokken bij de organisatie?

Hans: Ik heb vanaf het begin meegedaan, dus dit is inmiddels het 41ste 
jaar is dat ik me ermee bezig houd. Je moet weten dat we voor de 1e 
editie al ruim een jaar van tevoren begonnen met vergaderen. Alhoe-
wel, vergaderen, het was in het begin vooral een hoop chaos, maar er 
is toch iets prachtigs uitgekomen. Kees: Voor mij is het alweer de 38ste 
keer dat ik meedoe.

Hoe houden jullie het vol om hier 40 jaar mee bezig te zijn?

Hans zegt meteen: Het is helemaal geen kwestie van volhouden, maar 
je moet het gewoon leuk vinden. Als je die energie hebt, is het een 
kwestie van overzicht houden. Kees: Het is ook ontzettend belangrijk 
dat je een enthousiaste groep mensen om je heen hebt, die de schou-
ders eronder zetten om er iets moois van te maken. We doen het voor 
de kinderen en het is elke 5 mei weer prachtig om honderden kinderen 
een mooie dag te zien beleven in de straat. Klaar.

Veel buurtinitiatieven zijn tijdelijk of stranden na een tijdje. Wat is het 
geheim waardoor de Kinderstraatspelen al zolang bestaan?

Kees: Dat komt doordat er veel contact is tussen de mensen in de 
straat, van jong tot oud. De sociale samenhang is goed. Daardoor komt 
er altijd veel hulp van de mensen van Oranjelust en de Zuyderloostraat. 
En dus ook het enthousiasme van het comité.  Hans: Iedereen kan 
iedereen aanspreken in de straat. Hier zie je elkaar als je over straat 
loopt, of achterin de tuinen. Bovendien worden er tegenwoordig ook 
enorm veel pakketjes aangenomen voor buren, waardoor mensen el-
kaar snel leren kennen. Kees: Voor de rest zijn we natuurlijk erg dank-
baar voor de giften van buurtbewoners, sponsors en stichtingen. Er is 
zelfs een buurtbewoner die elk jaar voor minimaal 100 euro sponsort.



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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Van Schagenstraat 9 - Voorburg
www.wonenbijsophie.nl
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Hoe zijn jullie ooit met de Kinderstraatspelen begonnen?

Hans: Zoals gezegd staken een aantal buurtbewoners de koppen bij 
elkaar en wij zijn gevraagd door onze buren om mee te doen. Elly van 
der Meulen is de 1e voorzitter geworden en toen kwam er wat struc-
tuur in de vergaderingen. Kees: Er werd toen flink werk van gemaakt 
om iets neer te zetten. Er heeft jarenlang een houten ereboog  met 
dennengroen aan het begin van de straat gestaan. Deze is ooit ge-
maakt door Henk Dekker. En hij heeft ook de biertonnenrace gemaakt, 
die wordt nog steeds gebruikt. De rode draad vanaf het begin is dat dit 
een dag van de kinderen moet zijn. En we hebben ervoor gezorgd dat 
het altijd gratis is vanaf de 1e editie. 

Wat is het verhaal achter het standbeeldje van het spelende meisje 
achterin de straat? 

Hans: Het beeld is gemaakt tijdens een lustrum. Joke Luxemburg heeft 
het op ons verzoek ontworpen. Het is een moderne versie van ons logo 
(een spelend meisje met een hoepel); dit meisje zit op een skippybal. 
Ze kijkt om alsof ze vraagt: ‘komen jullie meedoen?’. Het is gegoten in 
brons en daarna zijn we ermee naar de gemeente gegaan; het voldeed 
aan de juiste normen, maar de gemeente wilde geen verantwoordelijk-
heid nemen voor de plaatsing en het onderhoud. 



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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We hebben toen zelf een sokkel uitgezocht en het beeld geplaatst, 
een heel bijzonder moment. 

Hebben jullie nog andere bijzondere momenten die jullie je herinneren?

Kees: Talloze. De eerste keer dat de burgemeester kwam Of de drum-
band die het feest opende. Hans: Een mooie herinnering heb ik ook 
aan de keer dat 3 leerlingen van het Huygens lyceum straattheater 
uitvoerden; ze deden het fantastisch. Kees: Ik vind het ook prachtig 
dat elk jaar alle auto’s uit de straat worden gezet en iedereen, van 
buurtbewoner tot gemeente, bereidwillig meewerkt. En natuurlijk de 
medewerker van de gemeente, Cees, die elk jaar in zijn vrije tijd de 
straat schoonveegt.

Hoe zien jullie de toekomst van de Kinderstraatspelen? Wat zijn de 
grootste bedreigingen voor het voortbestaan?

Kees: het werven van comitéleden en van vrijwilligers voor de dag zelf. 
Hans knikt. Kees en ik worden oud en moeten op den duur vervan-
gen worden. Het comité wisselt nogal eens. Comitéleden stoppen en 
dan is het afwachten of er weer nieuwe vrijwilligers opstaan. Geluk-
kig komen er steeds nieuwe, jonge mensen in de straat en is dat altijd 
goed gekomen. Eigenlijk hebben we op de dag zelf een vrijwilliger of 
60 - 70 nodig, maar het is steeds lastiger om mensen te vinden die mee 
willen doen. Maar de Kinderstraatspelen zullen blijven bestaan.

Tim van Waard

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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       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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NIEUWE BEWONERS

Regelmatig verwelkomen Oranjelust en de Zuyderloostraat nieuwe 
bewoners. Deze keer gaan we op bezoek bij Marijn en Marjoleine.
Zij wonen op de Zuyderloostraat nummer 18.

Hoi Marijn en Marjoleine, leuk dat we even langs mochten komen. 
Kunnen jullie iets over jezelf vertellen?

Ik ben Marijn Delissen, 34 jaar en werk in de IT als servicemanager. Ik 
voetbal nog steeds elke zondag en verder doe ik graag aan wielren-
nen. Dat voetballen doe ik in Pijnacker. Daar ben ik opgegroeid. 
Vanuit Pijnacker fietste 
ik dagelijks 12 km om in 
Voorburg naar de mid-
delbare school te gaan, 
het Sint Maartens college. 
Pijnacker was toen nog wat 
kleiner en had geen mid-
delbare VWO-school. Van-
uit Pijnacker ben ik naar 
Den Haag verhuisd. Daar 
heb ik Marjoleine leren 
kennen en toen zijn we na 
1 jaar samenwonen naar 
Voorburg vertrokken. 
Marjoleine: Ik ben 35 jaar 
en geboren en getogen in 
Den Haag. In het dagelijks 
leven ben ik projectmana-
ger bij World Forum The 
Hague (het oude Neder-
landse congresgebouw). 
Daar werk ik nu 3 jaar. Ik 
organiseer congressen en 
evenementen. Hiervoor 
werkte ik bij een congres-
bureau, wat betekende dat 
ik veel en vaak onderweg 
was. Nu ben ik wat meer 
thuis. 
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In mijn vrije tijd doe ik aan bootcamp, fitness en body attack. Verder 
hou ik van etentjes en regelmatig op stap gaan. 
We wonen met z'n drieën in ons huis, want vijf maanden geleden is 
ons zoontje Floris geboren.

Hoe zijn jullie in de Zuyderloostraat terechtgekomen?

We wonen hier nu sinds december 2017. We wilden eigenlijk eerst in 
Den Haag wonen, maar daar kreeg je veel minder huis voor je geld. 
De markt was op dat moment een gekkenhuis. Als je een huis bezocht 
hoorde je bijvoorbeeld dat je voor 11.00 uur een bod moest uitbrengen. 
Vrienden van ons woonden hier in de buurt. Toen zijn we in deze wijk  
gaan kijken en kregen we een beter  gevoel bij Voorburg en zijn we 
ons echt op deze buurt gaan focussen. Dit huis kwam voorbij en we 
vonden het meteen leuk. We konden hier ook wat rustiger bezichtigen, 
zonder de druk die we in Den Haag voelden.
Nu we hier wonen merken we pas echt hoe leuk de buurt is. De sfeer 
is hier goed, mensen groeten elkaar. De winkels in de Herenstraat zijn 
erg leuk. En ook hebben we de Kinderstraatspelen en Koningsdag hier 
al meegemaakt.

Wat is jullie indruk van de Kinderstraatspelen?

Vorig jaar hebben we het voor het eerst meegemaakt. Ineens stond 
er een springkussen voor onze deur. Ik had die dag allemaal vriendin-
nen over de vloer. We zaten op het terras en we hoorden de muziek 
uit de straat komen. We zagen allemaal spelletjes en kinderen in de 
straat. Het zag er ontzettend gezellig uit. We kijken enorm uit naar het 
moment dat ons zoontje oud genoeg is om ook aan de spelletjes mee 
te doen.

Marijn en Marjoleine, dank voor dit interview 
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Interview met de kinderen van de Kinderstraatspelen

Elk jaar komen er honderden kinderen naar Oranjelust en de Zuyder-
loostraat om te genieten van alle spelletjes en activiteiten. Tijd om eens 
aan drie ervaringsdeskundigen te vragen wat zij van de Kinderstraat-
spelen vinden. Aan het woord zijn Imke (10 jaar), Julian (6 jaar) en Ylva 
(5 jaar) voor een uitgebreid diepte-interview.

Wat vinden jullie het leukste aan 
de Kinderstraatspelen?

I: De spellen, gezelligheid en dat 
ik kan meehelpen. 
J: De snoepkramen! En dat ik 
beroemd ben door het boekje 
waar ik vorige keer in stond.
Y: Dat we eendjes kunnen van-
gen. Dat is het leukste spelletje. 
En het springkussen!
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Mijn leukste herinnering aan de Kinderstraatspelen is:

I: Dat ik achter een spelletje gestaan heb
J: Ik vond het heel leuk om alles in elkaar te zetten en het ook weer op 
te ruimen
Y: Verven samen met Fien.

De Kinderstraatspelen vieren we tijdens Bevrijdingsdag. Wat betekent 
vrijheid voor jou?

I: Dat we geluk hebben dat wij niet in de oorlog leven
J: Dat je vrij bent en dat er dus geen oorlog is
Y: Wat is dat?

Dank jullie wel voor dit exclusieve interview en we hopen jullie graag 
weer te zien op 5 mei.



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!




