ACTIVITEITEN BUURTHUIS
September/Oktober 2013
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Heeft u altijd al een keer bingo in het buurthuis
willen organiseren? Dat kan nu. Onze vereniging
is op zoek naar een vrijwilliger die een paar keer
per jaar de leiding neemt. Heeft u dit
organisatietalent? Neem dan contact op met Ad
Schrama, telefoonnummer 015-2144525.

www.dedrassigedriehoek.nl

DEADLINE KOPIJ VOLGEND BOEKJE

20 OKTOBER 2013

BUURTVERENIGING DE DRASSIGE DRIEHOEK
EN CONTACTGROEP RIJSWIJK-ZUID

Flattuinvereniging "De Volle Grond",
tuincomplex aan de Lange Kleiweg, schuin
tegenover het buurthuis.
Marianne Mulder, Fortuinstraat 3, 2611 LW Delft,
telefoon 015-2158951.
Ook u kunt lid worden van deze vereniging. Een lidmaatschap
voor de hele familie kost maar 12 euro per jaar. Af en toe voor
de vereniging een klusje opknappen of een keer achter de bar
staan? Neem contact op met Ien van Geest, tel. 015-2144469.
.

Buurthuis De Drassige Driehoek Jaagpad 148-d, 2288 CN Rijswijk
Telefoonnummer 015-2122304 Gironummer 281034
www.dedrassigedriehoek.nl
Bespreken buurthuis
- Ien van Geest, Egelantier 36, 2631 VN Nootdorp.

tel.015-2144469

Bestuursleden
- Ad Schrama, Jaagpad 112, 2288 CL Rijswijk.
- Aad van Geest, Egelantier 36, 2631 VN Nootdorp.
- Peter van der Valk, Jaagpad 72, 2288 CH Rijswijk.
- Ien van Geest, Egelantier 36, 2631 VN Nootdorp.
- Gaby Groenheide, Ponyhof 5, 2623 BE Delft.

tel.015-2144525
tel.015-2144469
tel.015-2144008
tel.015-2144469
tel.015-2141222

Organisatie activiteiten
 Bridgen maandag:
 Bridgen woensdag:
 Bingo:
 Kinderboerderij:


Klaverjassen:

Fred Zieren
Cock Aarssen
Ton Groenheide
Anne Boting
Caroline van Leeuwen
Jan van Zijl
Aad van Geest

tel.070-3931606
tel.015-2130816
tel.015-2141618
tel.015-7507488
tel.015-2143027
tel.070-3933722
tel.015-2144469

 Contactgroep Rijswijk-Zuid, P. Witteman
tel.015-2148954
 Klachtenlijn gemeente Rijswijk
tel.070-3261999
 Meldpunt Rijswijk = www.rijswijk.nl en dan onderaan bij zoeken
“Meldpunt” ingeven
 Drukriolering Sion/Vrijenban overdag
tel.070-3959600
nacht
tel.0174-628811
 TNO
tel.015-2843000
 DSM-Gist B.V. 24 uur per dag gratis
tel.0800-0231341
 Reiniging
tel.0900-0507
 Uzimet loodfabriek
Milieutelefoonnummer provincie Zuid-Holland
tel.070-4416111
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Partycentrum Herberg
Vlietzigt, een sfeervolle
en historische
feestlocatie in een
prachtige gerestaureerde
boerderij in het hart van
Haaglanden, gelegen aan
de Vliet en aan de rand
van het Elsenburgerbos

José en Ronald Leenheer
Herberg Vlietzigt
Jaagpad 7, 2288 AB Rijswijk
Tel. 015 213 1004
Fax. 015 212 0334
info@vlietzigt.nl
www.vlietzigt.nl

7 dagen in de week open
voor feesten en partijen
van 40 tot 500 personen.
Vanaf 20 personen kunt u
een High Tea, borrel,
receptie, lunch of diner
bij ons reserveren. Wij
verzorgen ook uw
kerstfeest of
nieuwjaarsreceptie.
Ga voor meer informatie
naar onze website of bel
voor een afspraak.
Trouwen in de ochtend,
middag of avond? In de
tuin of onze nieuwe
trouwzaal? De
romantische uitstraling
van onze Herberg maakt
uw dag onvergetelijk.
Onze locatie ligt ook
prima voor een prachtige
fotoreportage.

Nu ook met
rondvaartarrangementen!
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Beste Rijswijk Buitenaartjes,
Een heerlijke zomer achter de rug? Ruzie met de familie in de tent naast u
gehad? Waren er veel kwallen in zee of het water te koud? Mogen de
kinderen volgend jaar niet meer mee omdat ze dit keer wel erg vervelend
waren? Laat deze stress nu voor een heel seizoen achter u en geniet van
ons Rijswijk-Zuid. Het wordt nog mooier. Het kruispunt bij ’t Haantje/Lange
Kleiweg wordt verbeterd en het Jaagpad opnieuw ingericht. De riolering
wordt gerepareerd. De waterleiding vernieuwd. Er verandert nogal wat. Dat
houdt het spannend maar door al die nieuwe prikkelingen heeft u wel het
gevoel dat de tijd sneller gaat.
Dankzij onze nieuwe redacteuren Engelie en Tess kunnen we gelukkig de tijd
ook iets terugdraaien. Zij hebben de (waarschijnlijk) oudste
buurtbewoonster geïnterviewd over haar leven aan het Jaagpad. Het is een
mooi verhaal geworden met nieuwe weetjes. Heeft u nog een mooi verhaal
uit het verleden, stuur dan een mail naar de redactie en Engelie en Tess
komen bij u langs. Veel leesplezier met dit boekje en niet vergeten, het
buurthuis staat ook voor u open.
Groet van Peter van der Valk, Gaby Breschnig, Engelie en Tess.

ASSURANTIEKANTOOR

Delftweg 120
2289 BC RIJSWIJK
Telefoon 015 2134921
Fax 015 2136012
Email: trijsburg@casema.nl
Verzekeringen en pensioenen
3

Nachtvlinderen op de pasgeldlocatie.
In het kader van het project "Natuurlijk Braak" waarover we al eerder
berichtte in dit buurtblad, heeft in de maand juni een echte veld excursie
plaatsgevonden. Benieuwd naar mooie nachtvlinders trokken we met 10
nieuwsgierige buurtbewoners achter Leo aan het veld in. Leo is de man
van de KNNV, expert op het gebied van nachtvlinders,
Groot wit scherm, 2 felle lampen en vooral heel veel kleine beestjes.
Als onervaren KNNV lid en buurtbewoner zou ik normaal gesproken alles
mug noemen en dat vooral met mepbewegingen willen bevestigen. Maar...
na een uurtje met Leo naar het scherm gekeken te hebben, ging er een
complete miniatuur wereld voor ons open. Mini kleine vlindertjes (paar
millimeter) welke dan in die paar millimeter toch nog een prachtige tekening
blijken te hebben. In een potje met vergrootglas konden we ze rustig
bekijken. Grote vlinders hebben wij buurtbewoners nu niet gezien. Leo
waarschijnlijk wel want hij was vast van plan om net zo lang te blijven totdat
de aggregaat voor zijn lampen leeg zou zijn en dat zou nog wel een aantal
uren duren. Op deze wijze is Leo met verschillende anderen het
vlinderleven in Nederland in kaart aan het brengen. Ook dat was voor ons
een wereld die openging. Na een uurtje zijn wij weer allemaal naar huis/bed
vertrokken. Leo heeft vast nog mooie waarnemingen gedaan en is begin
augustus alweer een keer terugkomen zodat ook de ontwikkeling door het
jaar heen "in kaart" wordt gebracht. Boeiend en leuk. En..., ik heb er zelfs
geen muggenbeet aan over gehouden !
Carla de Graaf
“Dansende juwelen” kennen
topjaar dankzij koele lente. Dit
stond 23 augustus in de krant. De
juwelen zijn vlinders die deze
zomer met grote hoeveelheden
neergestreken zijn in Nederland.
Sinds de jaren negentig is er niet
meer zo’n topjaar geweest.
Dagpauwogen, boomblauwtjes,
landkaartjes, keizersmantel,
zilveren maan en spiegeldikkopjes zijn te zien. De vlinderstruiken in de tuin
doen goede zaken. Vlinderkenner Veling: “We zijn ontzettend blij met zo’n
jaar, misschien kunnen de vlinders wat terugkrabbelen, verloren terrein
weer innemen, maar de trend is nog altijd ongunstig”.

Correspondentieadres
AH Vrij groenverzorging B.V.
Haantje 21, Postbus 1137
2280 CC Rijswijk ZH
info@ahvrij.nl
Telefoon 015-2798080
Fax 015-2124924
www.ahvrij.nl

AH Vrij groenverzorging b.v. is een
cultuurtechnisch bedrijf in 1958 opgericht en
gevestigd aan Haantje 21 te Rijswijk.
Ons bedrijf is gespecialiseerd in:
 Aanleg en onderhoud van bedrijfstuinen,
begraafplaatsen,
buitensportaccommodaties en andere
groenprojecten;
 Rooien van bomen en beplantingen;
 Inrichten, onderhouden en renoveren van
openbare ruimtes;
 Ontvangen en verwerken van alle
categorieën grond en groenafval;
 Verkoop en leveren van teelaarde,
bomengrond, dressgrond, grondmengsels,
tuinturf, compost en molmmest.
Wij richten ons op kwaliteit en betrouwbaarheid.
De sleutel tot ons succes is het zorgvuldig
uitvoeren en op maat afleveren van werk en
producten.
(ISO 9001, VCA**, Groenkeur en RAG-bomenzand)
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Kortgeleden is Bas Brandwijk overleden. Hij was een
enthousiast vrijwilliger bij onze buurtvereniging. Andere
mensen helpen en plezieren zat in zijn bloed. Bas, voor alles
wat je voor ons gedaan hebt, heel erg BEDANKT.

Wilt u met uw gezin voor maar € 12 lid worden van onze
buurtvereniging? Dat kan. U kunt dan mee doen met alle
activiteiten. Uw kinderen kunnen gratis mee met een
uitstapje en u mag het buurthuis gebruiken voor een
buurtactiviteit. Stuur een mail naar breschnig@ziggo.nl en
wij regelen uw inschrijving.
Heeft u nog kopij voor in het volgende buurtblad, dan kunt u
dit ook op het zelfde mailadres kwijt.
16
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Op 1 en 4 juli heeft de gemeente Rijswijk in het buurthuis een presentatie
gegeven over de plannen voor onze directe omgeving. De herinrichting van
de kruising ’t Haantje/Lange Kleiweg en de fietsstraat voor het Jaagpad.
Kortgeleden hebben we daarvan een verslag gekregen. Heeft u dit niet gehad
dan kunt u dit bij de redactie per mail opvragen. Ook de presentatie zit er dan
bij. Stuur de mail naar breschnig@ziggo.nl.

Activiteit: Kap, Pasgeldlaan 2, 2288 CD
Gepubliceerd op: 01 augustus 2013
B&W hebben een omgevingsvergunning verleend volgens de reguliere procedure voor:



Activiteit: Kap, Pasgeldlaan 2, 2288 CD, kappen van 7 bomen ten behoeve aanleg fietspad
en maken van doorgang bestaand bosplantsoen(strook), datum besluit: 24 juli;
zaaknummer: 2013070322
De vergunning ligt vanaf vandaag voor iedereen ter inzage bij de balie publieksvoorlichting
Belanghebbenden kunnen tot uiterlijk zes weken na de datum waarop de vergunning is
verleend een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en
wethouders, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.

Maandag:
09.00 – 10.30 uur
10.30 – 11.30 uur
19.30 – 20.30 uur
20.30 – 22.00 uur
Dinsdag:
19.30 – 20.30 uur
20.30 – 22.00 uur
Donderdag:
20.00 – 22.00 uur
DEEKSHA,1 keer per
maand
Vrijdag:
09.00 – 10.30 uur
10.30 – 11.30 uur
1e Zaterdag van de maand:
10.00 – 12.00 uur
Chakra cursus
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5. Weet u of er aan het Jaagpad een supermarktje was?
Vroeger was er aan de overkant een klein winkeltje. In het witte huis,
tegenover het huis waar Aad van der Geest nu woont, was dat winkeltje.
Je kunt het nog zien aan het grote raam. De goederen werden
aangeleverd via de witte poort die aan het huis vast zit. Aan onze kant zat
een sigarenzaak Verwijk op nummer 170. Daar woonde de vader van Aad
vroeger. Nu wonen daar Jeroen en Sandra. Zij hebben net een jongentje
gekregen. Hij heet Kyan van der Kraan. We denken dat hij nu de jongste
buurtbewoner is (26-02-2013). Naast nummer 159 zat het kleine winkeltje
van juffrouw Beek. Als je vroeger van de Haantjesbrug kwam, was er opzij
op het Haantje een hele grote boerderij met een café erbij! En die
boerderij met een groot erf bestond al in 1648. Dat ontdekte mevrouw
Tersmette toen zij haar stamboom heeft uitgezocht op het archief.
6. Heeft u kinderen en/of kleinkinderen?
Mevr. Tersmette is niet getrouwd en heeft geen kinderen maar ze heeft
wel veel familie. Haar broer heeft veel kinderen. Van al die familieleden
hangen er foto’s in haar huis. Anne-Christien, Matthijs, Bart, Dorien, Tim,
Philip en Casper zijn allemaal neven en nichten van mevr. Tersmette.
Dorien is overleden en dat vindt mevr, Tersmette heel erg.
7. Had u ook vriendinnetjes in de buurt met wie u vroeger speelde?
Vriendinnetjes van Sonne kinderen. Met Nel van Solm 2010 overleden
(van 1921). Die familie werkte allemaal in de wasserij. Cor, Nel (1921) en
Cis (van 1922) waren drie zussen met wie mevr. Tersmette bevriend was.
Maar die meisjes mochten niet buiten spelen. Zij speelden in een
zijkamertje en op de zolder van de wasserij. Ze moesten altijd helpen in
de huishouding en in de wasserij. Lies Grensius, Riet van Wijk, Nel
Mienelshof
8. Hadden jullie vroeger ook school en vakantie?
Ja. Er blijkt eigenlijk niet zoveel veranderd. De kleuterschool heette
bewaarschool en de vakanties waren vroeger bijna hetzelfde als nu.
Kerst-, Paas- en zomervakantie. De Zomervakantie eindigde altijd met
Koninginnedag. In haar tijd was Koninginnedag op 31 augustus op de
verjaardag van koningin Wilhelmina. Mevr. Tersmette is katholiek en zat
vroeger op de Katholieke basisschool op de Voorstraat. Ze kreeg daar les
van Franciscaanse zusters en de school had vrij op 4 oktober de feestdag
van Sint Franciscus. Vroeger ging mevr. Tersmette niet op vakantie want
daar was vroeger geen geld voor. Ze ging wel logeren bij een oom (met
11 kinderen!) en daar ging ze ook helpen.

Haantje 17, 2288 CV Rijswijk
Tel. 015 - 2146328
www.autobedrijfweerheim.nl

Autobedrijf Weerheim BV is een klein modern Bovagbedrijf,
gespecialiseerd in Renault, dat tevens deel uit maakt van de Bosch
CarService-organisatie. Wij zijn in staat u een compleet pakket aan te
bieden dat alles beslaat wat met de auto te maken heeft. Zoals onder
andere onderhoud, reparatie, verkoop nieuw en gebruikt, verhuur,
leasing, schadeherstel, etc.
Openingstijden maandag tot en met vrijdag
08.00 tot 12.15 uur en 13.00 tot 17.30 uur
Zaterdag 09.30 tot 12.30 uur

Omschrijving occasions
Dacia Logan MCV 1.6 Amb 7pers Airco
Renault Fluence ZE Dyn.100% electr.

Jaar

KM

Prijs

02-2009
02-2012

25.000
10.000

€ 9.250
€ 24.950

Het vervolg van het interview kunt u lezen in het volgende boekje!
7
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Intuïtieve-ontspanningsmassage

Terug in de tijd.

Door veel denken en/of invloeden van buitenaf kan het zijn dat je
hoofd zo hard gaat dat je lichaam het niet meer bij kan benen,
zodat je weinig contact hebt met je lichaam. Door massages te
ontvangen zul je je steeds meer kunnen openen en bewust worden
van je lichaam en gevoelens. Je wordt als het ware in je kracht/
basis gezet waardoor je situaties beter aan kan.
60 minuten voor € 45

Hallo buurtbewoners,
In maart hebben wij (Engelie en Tess) een interview
gedaan met Mevrouw Tersmette. We denken dat zij
de oudste buurtbewoonster van onze buurt is.

Pedicure behandeling (gediplomeerd)
Standaard behandeling € 20
Spa behandeling inclusief voetmassage € 25

Reiki
Met Reiki worden mijn handen heel warm (energie) waardoor er
een diepe ontspanning in uw lichaam ontstaat. Het kan een goede
ondersteuning zijn tijdens een genezingsproces (geestelijk en
lichamelijk). Ook kan er ontlading op emotioneel gebied ontstaan
waardoor er meer ruimte komt in lichaam en geest.
50 minuten voor € 30
Ook geef ik Reiki cursussen. Belangstelling? Neem dan contact met
mij op. Dan stuur ik informatie toe.
Behandeling alleen na telefonische afspraak.
Joyce van den Berg, Jaagpad 130, Rijswijk.
Voor meer informatie: 06-44298750 / 015-2148101
www.joycevandenberg.com email: rlvdbjpw@hetnet.nl
8

1. Wat is uw volledige naam? Cornelia Theodora Tersmette
2. Wanneer bent u geboren? 21 maart 1922
3. Hoelang woont u hier al?
Mevrouw Tersmette woont hier al sinds haar 6e jaar. Ze woonde van 1928
tot 1934 aan het Jaagpad 159 (toen nummer 133) en daarna op nummer
105. Haar opa van moeders kant heette Smeede. Haar opa en oma
woonden in het huis van Frans Hoogduin nu. Opa Smeede had een hele
goede functie bij Calve. Hij haalde in 1928 de familie van mevrouw
Tersmette naar het Jaagpad. Ze hadden daar 3 kamertjes achter elkaar.
Een voorkamer die als zitkamer werd gebruikt. Dan de alkoof (een kleine
tussenkamer zonder ramen) die slaapkamer was voor de kleintjes.
Mevrouw Tersmette is zelf aan de Gasthuislaan geboren. Zij was de oudste
thuis. Haar broertje is aan het Jaagpad geboren. Het was toen een hele
strenge winter in 1928, zelfs de Vliet lag dicht. Mevr Tersmette schaatste
vroeger op houten schaatsen met een krul. Zij heeft leren schaatsen op een
grote vijver die vroeger om de Buitenplaats Pasgeld lag. In het midden van
die vijver lag een eilandje.
4. Wat is er veranderd in deze buurt sinds u hier woont?
Het pontje is weg. Dat is een ramp voor mvr. Tersmette. Vroeger, voor de
Tweede Wereldoorlog, lag het pontje op de hoogte waar Aad nu woont. En
vroeger kwamen er twee groentemannen langs aan huis. Een woonde aan
de Pasgeldlaan. Hagen woonde vooraan waar De Graaff nu woont. Die
kwamen met paard en wagen langs. En het Jaagpad was nog een echt
Jaagpad. Er kwamen schuiten langs die getrokken werden door vrouwen
aan de kant en de mannen duwden de boot dan met een lange stok van de
kade af. Die mensen werden dan schuitenjagers genoemd. Verderop bij
boerderij Vlietzicht, bij het gemaal, zie je een paal staan waar ze dat touw
omheen konden trekken. Dat is een monument.De huizen aan het Jaagpad
hadden vroeger allemaal een voortuintje! Die voortuinen zijn opgeruimd
sinds er auto’s kwamen. De stoep was vroeger dubbel zo breed. Vroeger
waren er maar drie mensen met een auto aan het Jaagpad. De wasserij
had een vrachtauto en van der Son, de gepensioneerde eigenaar van de
wasserij, had een luxe auto en Van Rijn had er ook een.
Lees verder op bladzijde 14.
13

Eindelijke weer een
KINDERUITSTAPJE VAN EN DOOR DE BUURT
Wij gaan naar DRIEVLIET op zondag 22 september 2013.
10.00 Verzamelen voor het buurthuis
10.30 Aankomst Drievliet
Samen gezellig op het park met lunch
14.30 Vertrek vanaf Drievliet
15.00 Aankomst bij het buurthuis DDD
Voor dit gratis uitstapje kunnen kinderen t/m 14 jaar zich opgeven die lid zijn
van de buurtvereniging. Wij rekenen het liefst 4 à 5 kinderen op 1
begeleidende volwassene. Als ouder/begeleider ga je dan natuurlijk ook
gratis mee.
Inschrijven kan tot uiterlijk 4 september door het strookje onderaan in te
vullen en in de brievenbus Jaagpad 72 te doen of per email aan:
breschnig@ziggo.nl
Inschrijfformulier alleen voor leden van de buurtvereniging
Naam kind……………………………………………….………………..……

leeftijd …….

Naam kind………………………………………………………………………

leeftijd …….

Naam kind………………………………………………………………………

leeftijd …….

Naam ouder …………………..……………………………………………………………………………
en ik ga wel/niet* mee als begeleider
Email-adres ………….……………………………………………..………………………………………
Tel nummer ouder(s)…………………….………………..……………………………………………
Geven zich op voor het buurtuitstapje naar Drievliet op 22 september 2013.
13
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Data voor bridge

Data voor Klaverjas
Vrijdag 30 augustus
Vrijdag 13 september
Vrijdag 27 september
Vrijdag 11 oktober
Vrijdag 25 oktober
Vrijdag 8 november
Vrijdag 22 november
Vrijdag 6 december
Vrijdag 20 december Kerstdrive met prijsuitreiking
10

Maandag 2 september
Woensdag 4 september
Maandag 9 september
Woensdag 11 september
Maandag 16 september
Woensdag 18 september
Maandag 23 september
Woensdag 25 september
Maandag 30 september
Woensdag 2 oktober
Maandag 7 oktober
Woensdag 9 oktober
Maandag 14 oktober
Woensdag 16 oktober
Maandag 21 oktober
Woensdag 23 oktober

Maandag 28 oktober
Woensdag 30 oktober
Maandag 4 november
Woensdag 6 november
Maandag 11 november
Woensdag 13 november
Maandag 18 november
Woensdag 20 november
Maandag 25 november
Woensdag 27 november
Maandag 2 december
Woensdag 4 december
Maandag 9 december
Woensdag 11 december
Maandag 16 december
Woensdag 18 december
Maandag 23 december
11

