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Beweegkriebels weer van start
In de eerste week van februari start er weer een cursus
Beweegkriebels, beweegpret voor peuters! Sport en
Welzijn (SenW) organiseert de beweeglessen voor
kinderen van 1,5 tot 4 jaar op meerdere locaties in
Leidschendam-Voorburg. De lessen worden verzorgd
door dansschool Creasi.
De cursus Beweegkriebels is er speciaal voor peuters. De
ukkies gaan onder professionele begeleiding met elkaar
een half uurtje rennen, springen, rollen en dansen.
Bewegen is goed voor jonge kinderen. Door veel te
bewegen leren peuters wat ze allemaal met hun lichaam
kunnen doen. En ontdekken ze spelenderwijs de wereld om
hen heen.
Prijzen en tijden
De lessenreeks kost € 35, met Ooievaarspas 50% korting. De beweeglessen gaan dinsdag 5
februari 2019 van start.
De lessen worden gegeven op:
• Dinsdag 10.45-11.15 uur
Prinsenhof 4 Leidschendam, leeftijd: 2,5-4 jaar
• Woensdag 13.00-13.30 uur
Fransstraat 16 Voorburg, leeftijd: 2,5-4 jaar
• Donderdag 11.00-11.30 uur
Dobbelaan 4 Leidschendam, leeftijd: Ouder en kind-les 1,5-2,5 jaar
• Donderdag 11.30-12.00 uur
Dobbelaan 4 Leidschendam, leeftijd: 2,5-4 jaar
Aanmelden
Aanmelden voor Beweegkriebels gaat via het inschrijfformulier op de website van SenW. Ga
hiervoor naar: www.senw-lv.nl/beweegkriebels Daar kun je ook de vrolijke Beweegkriebelsflyer
downloaden. De flyer is ook af te halen bij de locaties van SenW in Leidschendam-Voorburg.
Nog vragen? Stuur dan even een mailtje naar: joyce.vandersloot@senw-lv.nl
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Stemmen voor de Sportprijzen 2018
Dit jaar is het voor het eerst mogelijk om online te stemmen voor de Sportprijzen 2018
van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Sportliefhebbers kunnen vanaf maandag 28
januari hun stem uitbrengen op hun favoriete sporters en/of sportteams via
www.sportprijs-lv.nl. De Sportprijs L-V heeft daarnaast een nieuwe naam: Rabobank
Sportprijs.
Het publiek kan dit jaar via de Sportprijswebsite voor het eerst online stemmen op zijn/haar
Sportprijsfavoriet. Per categorie mag er met een e-mailadres 1x gestemd worden. Uw stem telt
officieel mee nadat u op de link in de bevestigingsmail geklikt hebt. Alle publieksstemmen
gelden voor 1/3e van de totaaluitslag. De andere 2/3e worden bepaald door de jury en de
voorzitters van de sportverenigingen.
Uitreiking
Sport en Welzijn (SenW) organiseert de uitreiking van de Rabobank Sportprijs samen met de
gemeente Leidschendam-Voorburg en stichting Leidschendam-Voorburg Events & Festivals. De
officiële uitreiking van de Rabobank Sportprijzen 2018 is op maandag 18 februari 2019 in
sporthal De Kastelenring in Leidschendam. Indien u aanwezig wilt zijn bij deze feestelijke avond
kunt u zich t/m 10 februari aanmelden via sportprijs-lv.nl/contact of stuur een mailtje naar:
sportprijslv@senw-lv.nl Geef hierbij aan met hoeveel personen u komt.
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Boogschieten in de Prinsenhof
De tweede lesperiode van de Brede School Leidschendam-Voorburg zit er alweer bijna op. Tot
begin februari volgen kinderen van Brede School Prinsenhof in Leidschendam een cursus
boogschieten, een nieuwe sport in het naschoolse aanbod van de Brede School.
In de sporthal van De Waterlelie volgen kinderen uit groep 6 t/m 8 van Brede School Prinsenhof
lessen boogschieten (Archery Tag). Archery Tag is een kruising tussen trefbal en paintball, maar
dan met pijl en boog. Deze naschoolse activiteit wordt gegeven door Björn Buijs van Ananas
Sport.
Pijlen en bogen
Buurtcoach Sven Grootscholten verzorgt het programma-aanbod van de Brede School
Prinsenhof. Eind vorig jaar zocht hij voor bovenbouwleerlingen een nieuwe sport waarbij niet
alleen sporten werd gestimuleerd, maar ook de fijne motoriek van de kinderen. Hij kwam uit bij
Archery Tag. Sven Grootscholten: “Tijdens deze activiteit leren de kinderen de basistechnieken
van het boogschieten. Bij het echte Archery Tag wordt individueel of in teams tegen elkaar
geschoten met pijlen met een kop van schuimrubber. De pijlen en bogen die wij gebruiken, zijn
gemaakt van kunststof. De pijlen hebben aan de voorkant een zuignap, waardoor ze voor
kinderen geschikt zijn om te oefenen met schieten. Er kunnen dus geen verwondingen ontstaan
tijdens de boogschietlessen.”
Brede School L-V
Sport en Welzijn (SenW) organiseert in vijf wijken in Leidschendam-Voorburg naschoolse
activiteiten voor kinderen 4-12 jaar. In de Brede School Leidschendam-Voorburg ontdekken en
ontwikkelen kinderen hun talenten. Dit doen ze door na schooltijd met klas- en buurtgenootjes
lekker te sporten en creatieve lessen te volgen. De kinderen kunnen deelnemen aan
naschoolse activiteiten op het gebied van sport, beweging, kunst en cultuur. De derde
lesperiode start op 11 februari 2019. Kijk voor meer informatie over de Brede School en het
aanbod per wijk op: www.senw-lv.nl/brede-school-wijk/

Nieuwbouwlocatie 'Park Zurich' is gereed
Iedereen had wel een mening over het voormalig kantoorgebouw van de
verzekeringsmaatschappij Zurich dat tot eind 2017 aan de Noordsingel stond. Er zullen
maar weinig mensen op de Gravin Juliana van Stolberglaan zijn die het spijtig vinden dat
het foeilelijke gebouw plaats heeft moeten maken voor de realisatie van het
nieuwbouwproject 'Park Zurich'.
Voor Prinsenhof digi heb ik de bouw van 'Park Zurich, maandelijks met de fotocamera gevolgd.
Er zijn in de periode september 2017 tot 3 februari 2019 meer dan 600 foto's door mij gemaakt.
Uit dat aantal heb ik de meest aansprekende geselecteerd en in volgorde achter elkaar
gemonteerd. Zo is er denk ik, een document ontstaan dat de realisatie van 'Park Zurich' treffend
in beeld brengt. De fotomontage bestaat uit vier delen en duurt in zijn totaliteit bijna zeven
minuten. De muziek die is gebruikt komt uit de audio bibliotheek van Googlel en is rechtenvrij.
1 Februari zijn de sleutels overhandigd aan de nieuwe bewoners. Voor mij het teken om de
fotomontage af te ronden en te publiceren. Veel kijkplezier.

Terugkerende uitnodiging

Uitnodiging Multiculturele Maaltijd
Iedere 1e en 3 e dinsdag van de maand
presenteert IBCE in samenwerking met Woej
het Multiculturele maaltijd.
Een maaltijd kost €5,-.ooievaarspashouders betalen
€ 2,50-,
Als u komt, meldt u zich dan aan via e-mail
(zhkilli@gmail.com) of bel met Zeynep H. Killi (06
55344469).

Woej biedt hulp met belastingaangifte
over 2018
Bent u 65 jaar of ouder en heeft u moeite met het
invullen van uw belastingaangifte? Woej biedt ook dit
jaar weer gratis hulp aan zelfstandig wonende ouderen
bij het invullen van de belastingaangifte.
Samen met een deskundige Woej-vrijwilliger of sociaal
werker vullen we de aangifte digitaal in. Dit kan voor u
alleen maar ook voor u en uw partner samen.
Bent u jonger dan 65 en heeft u ook hulp nodig? Er is plek
voor een beperkt aantal mensen die jonger zijn dan 65.
Wanneer kunt u gebruik maken van deze service:
• U bezit geen eigen woning.
• U heeft niet meer spaargeld dan € 30.000 per persoon.
• Uw bruto jaarinkomen is niet hoger is dan € 23.000 als u alleenstaande bent.
Bent u getrouwd? Dan mag uw bruto jaarinkomen niet hoger zijn dan € 30.000.
• U heeft een eigen DigiD code.
Heeft u geen aanslagbiljet gekregen? Maar ontvangt u naast uw AOW, een klein pensioen en
heeft u in 2018 hoge kosten gemaakt? Voor bijvoorbeeld voor vervoer bij ziekte, medicatie of
voor het volgen van een dieet? Dan kunt u ook een afspraak met ons maken.
Voor het maken van een afspraak kunt u vanaf 11 februari bellen op de volgende dagen:
• Maandag van 11.00 tot 16.00.
• Dinsdag van 11.00 tot 14.00.
• Woensdag van 11.00 tot 14.00.
Het telefoonnummer waarop u ons kan bellen is 070 205 47 50.

Afspraken plannen we in vanaf 4 maart bij een Woej locatie, Duivenvoorde of bij de bibliotheek
in Voorburg.

Gespreksgroep ’Volg het nieuws’ zoekt leden
Volg het nieuws is een gezellige gespreksgroep waarin iedere week onderwerpen uit het
nieuws worden besproken. De thema’s variëren aan de hand van de actuele
gebeurtenissen op het gebied van onder andere politiek, maatschappij en economie. Van
wereld nieuws tot lokale problematiek wordt bij ‘Volg het nieuws’ behandeld.
Een ervaren gespreksleider begeleidt de bijeenkomsten en zorgt ervoor dat de
nieuwsonderwerpen in een brede context worden geplaatst, verschaft achtergrondinformatie en
leidt de gesprekken en het uitwisselen van meningen. Het is de bedoeling om in een
verdraagzame sfeer te luisteren naar andere meningen vanuit een ander perspectief.
De gespreksgroep ‘Volg het nieuws’ is vanaf 1 april iedere vrijdag van 13.00 tot 15.00 in Wijk en
Dienstencentrum de Plint. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan deze
gespreksgroep.
Wilt u ook meedoen? U kunt zich opgeven door te bellen naar 071-2054750 of door u op te
geven aan de balie van WDC de Plint.

Nieuwbrief ComputerCentrum Leidschendam
Editie 13 van de nieuwsbrief van computercentrum Leidschendam is uit. Klik op hier, als u deze
wilt lezen.

Wat als men geen computer heeft?

We zijn ons ervan bewust dat mensen in de wijk zonder computer 'Prinsenhof digi' niet kunnen
lezen. Als u weet dat uw buren geen computer hebben en er een artikel is dat mogelijk voor hen
van belang kan zijn waarschuwt u deze mensen dan alstublieft en maak indien mogelijk een
uitdraai. Ook kunt u de kinderen van hen vragen zich te abonneren, zodat zij de berichtgeving
voor hun ouders in de gaten houden. Om abonnee te zijn hoeft men niet in wijk De Prinsenhof
te wonen.

Iedereen kan zich abonneren via www.wijkdeprinsenhof.nl

Contact
Contact met de redactie van 'Prinsenhof digi' is alleen mogelijk door middel van e-mail:
wijkdeprinsenhof.nl@gmail.com

Facebook

Website

Deze e-mail is verstuurd aan nico.prinsenhof@xs4all.nl.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt
ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
• Voor een goede ontvangst voegt u wijkdeprinsenhof.nl@gmail.com toe aan uw
adresboek.

