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5 mei lezing over Oud Leidschendam

LEIDSCHENDAM - Er zijn nog kaarten verkrijgbaar bij Primera
de Koning, Damlaan 22, voor de film over Oud Leidschendam
en een powerpoint presentatie van beelden van de Oorlog en de
bevrijding. De voorstelling wordt op 5 mei gegeven in Grand
Café Willem van Oranje aan de Damlaan 34b van 13.00 tot 14.30
uur. De regie is in handen van de Hendrik Brouwer Schut.

Boek 75 jaar
Rode Kruis
VOORBURG - Oud-voorzitter
Ton Bruins van het Rode
Kruis afdeling Voorburg
heeft een exemplaar van
het boek ‘Rode Kruis Voorburg 75 jaar paraat, 1933 –
2008’ overhandigd aan burgemeester Van der Sluijs.
Jan Poorter, secretaris van
het Rode Kruisdistrict Vliethorst, schreef het boek ter
gelegenheid van het 75-jarig jubileum van de afdeling. Het boek is voor €20
te koop bij het Rode Kruis
Voorburg, Herenstraat 165,
via e-mail rodekruis.voorburg@planet.nl. of via Ton
Bruins telefoon: 0703862340.
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Na lang soebatten
VOORBURG - De dreiging dat
bij hevige regenval de garages
van de flats aan de Louis Couperusstraat in Voorburg nog onderlopen, wordt eindelijk aangepakt. Al méér dan twaalf jaar
liggen de bewoners in de clinch
met de gemeente Leidschendam-Voorburg en het hoogheemraadschap van Delfland.
De Algemene Waterschapspartij als non-politieke partij heeft
er bij de dijkgraaf en het college
meerdere malen aangedrongen
op een oplossing.
Hans Middendorp van de AWP
Delfland: "De flats waren al gebouwd, toen later het waterpeil
in de sloten in de wijk omhoog
ging. En daarna werd er ook nog
eens extra ruimte voor tijdelijk

hoogwater toegestaan. Maar in
zo'n extreme situatie lopen de
garages en souterrainkamers
van de Louis Couperusstraat
onder. De oplossing is een eenvoudige afvoerbuis langs alle
flats en een kleine pomp. Ech-

Auto’s staan
droog in garage
Couperusstraat
ter, de gemeente en Delfland
konden het niet eens worden
wie moest betalen en wie dan
voor de pomp moest zorgen."
De gemeente gaat het project
op kosten van Delfland uitvoeren, en de gemeente wordt ook

de beheerder van de installatie.
"Een aandachtpunten is nog
weldat de gemeente het steeds
over het onttrekken van grondwater heeft, terwijl het grondwater juist vrij moet kunnen uitstromen op een hoogte die is afgestemd op de oorspronkelijke
waterpeilen, anders krijg je
weer zettings- en verdrogingsschade", waarschuwt Jelmer
Biesma, één van de bewoners.
Bovendien maakt hij zich zorgen over het beheer van deze
specifieke pompen, waarmee
de gemeente naar zijn zeggen
geen ervaring heeft. Verwarring
is er ook nog over de vervanging
van hemelwaterafvoeren op het
achterterrein van de Couperusstraat.

Restauratie van oude
en antieke meubelen
DOOR: INGE KOOT

VOORBURG - Het echte ambacht bestaat nog. Dat laat Jessica Melis zien in haar atelier,
met de naam atelier 1312, in het
voormalige CBS gebouw. Zij
restaureert oude en antieke
meubelen, zoals kasten, tafels,
commodes en zitmeubelen.
Maar ook andere houten interieur objecten. Sinds een paar
maanden huurt zij atelierruimte in het CBS-gebouw. Dit pand
is momenteel in beheer van antikraak bedrijf Camelot en huisvest kunstenaars en startende
ondernemers. Jessica is heel blij
met deze ruimte bestaande uit
een werkplaats, stofvrije ruimte

en opslagruimte vlak bij haar
woonhuis. Jessica volgde haar
opleiding aan het hout- en
meubileringscollege in Rotterdam. Zij heeft 11 jaar bij een restaurateur gewerkt en nu sinds
een aantal maanden voor zichzelf. "Ik woonde in Den Bosch
en nu sinds een jaar hier", vertelt Jessica. Meubelrestauraties
voert zij uit in haar atelier maar
ook bij de opdrachtgever thuis.
"Ik ben nu bezig met een kastenwand van 3 bij 2,5 meter. Dat
is lastig te vervoeren dus dan
werk ik op locatie. Ik neem de
machines, gereedschappen en
afzuiginstallatie dan gewoon
mee." Jessica haar specialiteit is
fineer inlegwerk waarvoor een

Klassiek Chinees
schilderen
VOORBURG - Docent Zhou
Le Sheng geeft zaterdag 24
april van 12.00 tot 16.00 uur
een gratis demonstratie klassiek Chinees schilderen in
atelier Brugman, Zwartepad
7 in Voorburg. Hij geeft binnenkort ook een cursus. De
eerste tien cursisten ontvangen van Zhou Le Sheng een
gesigneerd schilderij.
Zhou Le Sheng geeft les in,
en demonstreert traditionele
Chinese teken- en schildertechnieken op rijstpapier,
zijde en keramiek, kalligrafie
en stempeltechnieken. Deze
technieken worden in China
vaak gecombineerd toegepast. Hierbij geldt het principe dat door concentratie en
oefening de hoogste vorm
van perfectie kan worden
ontwikkeld.

Buddy’s gezocht

Jessica vindt het heel belangrijk dat het meubel zijn specifieke
sfeer behoudt.
FOTO: INGE KOOT
fijnere
restauratietechniek
noodzakelijk is. Voor elk project
is het voor haar een uitdaging
de specifieke sfeer van het meu-

bel te behouden. Hiervoor
maakt zij de benodigde beits
zelf. Meer info: www.atelier1312.nl/ 0648937987.

L'DAM-VOORBURG - Buddy Netwerk is op zoek naar
nieuwe vrijwilligers. Binnenkort start een nieuwe gratis
cursus. Een buddy is iemand
met warmte, een ruim hart
en het liefst enige levenservaring. Opleiding en leeftijd
zijn van minder belang. Een
luisterend oor bieden, het
ondernemen van activiteiten met het maatje (zoals
een cliënt genoemd wordt)
en/of er ‘gewoon zijn’, zijn
slechts enkele voorbeelden
van de inhoud van het werk
wat een buddy doet. Voor
een volledige inhoud van de
cursus (5 dagdelen) kan je
kijken op www.buddynetwerk.nl.
Opgeven kan via deze website of door 070-3649500 te
bellen.

Droomaanbieding van TEMPUR®
NU VANAF*

e2.995,-

Lentevoordeel bij TEMPUR®
Introductieaanbieding
TEMPUR® Original matras 20 cm
nu voorzien van een nieuwe, luxe velours hoes!

,van €1198
voor

€998,-

Actie’s
25droomvoordeel
april van 11.00 tot 17.000 uur
Koop nu enzondag
geniet van uw
Bij aanschaf van een TEMPUR Kussen, matras en bedbodem, ontvangt

15

ie
Jaar Garant
he
op de fysisc
pen
eigenschap

u het bed incl. hoofdbord t.w.v. € 798,- GRATIS.
* Vraag naar de voorwaarden bij uw dealer.

* Actie is alleen geldig op de Original Matras 20 cm van TEMPUR, niet op andere matrassen!
Vraag naar de voorwaarden bij uw dealer. Actie geldig tot en met 30 juni 2010

Kerklaan 22-26+36 - Rijswijk (oud centrum)
Tel. 070-3904859
www.dekkersslaapcomfort.nl
Alleen geldig op zondag 25 april 2010 Kortingen zijn n.v.t. op gp. en e.p.o. *Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

SERENITY RENEWAL COMFORT SERENITY RENEWAL COMFORT SERENITY RENEWAL COMFORT SERENITY RENEWAL

