Actief in de wijk, activiteiten uit de wijk.

Bekijk de webversie
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Verschijnt meerdere keren per maand.

Deze nieuwsbrief valt onder redactionele verantwoordelijkheid van Stichting WijkActiviteiten Prinsenhof (WAP)

De AED, daar redden we levens mee
Enige tijd geleden was er een thema-avond voor de
buurtpreventie teams (BPT) waarbij voorlichting werd
gegeven over het plaatsen van AED's in openbare
ruimten en het gebruik er van.

Hierop heeft BPT Prinsenhof/Amstelwijk/Heuvelwijk gereageerd en verzocht om verdeeld over
hun gebied AED's beschikbaar te stellen. Er hangt er al één bij 'De Plint' en 'De Fluit', die 24 uur
per dag beschikbaar zijn. Ook hangt er één in het gebouw van het 'Veurs Lyceum' en 'Dirk' maar
deze zijn helaas niet continue bereikbaar. Kort geleden is er een AED aan de gevel van 'De
Plus' gemonteerd.
Enkelen van ons team hebben via hun Bedrijfshulpverleningsopleiding (BHV) leren werken met
de AED, maar wij vinden het belangrijk dat we dat allemaal kunnen. Over twee avonden
verdeeld hebben we van het Rode Kruis instructie ontvangen over de werking, het gebruik van
de AED en een aantal dingen daar omheen (zie bijgaand filmpje).
Als u denkt dat dit toch wel eng is omdat u mogelijk iets verkeerd zou kunnen doen, is het juiste
antwoord daarop:
De enige fout die gemaakt kan worden is 'niets doen'
Wanneer u iemand bewusteloos aantreft: '112' bellen. Ook als u niet weet wat te doen. Zij vertelt
u over de telefoon wat u moet doen. Ja dat lijkt eng, daarom is het goed om dit droog te hebben
geoefend, dan weet u, net als wij nu, hoe te handelen.
Dit is één van de activiteiten die wij als BPT doen. Lijkt het u wat: maak een
afspraak bptprinsenhof@gmail.com of stuur een berichtje via Facebook.
Voor tips en adviezen verwijzen wij naar onze website. www.bptprinsenhof.nl

Het buurtpreventieteam:
Aad, Arthur, Janneke, Nico, Paul, Petra en Ton.

Lekker buitensporten met de
Sportstrippenkaart
Het voorjaar is de ideale periode om buitensporten uit
te proberen. Dat kan met de Sportstrippenkaart! Jong
en oud kan hiermee gratis proeflessen volgen bij ruim
veertig lokale sport- en scoutingverenigingen in
Leidschendam-Voorburg.
Catch Kinderen vanaf vijf jaar zijn van harte welkom om een keertje gratis mee te trainen bij
Catch. De Voorburgse honk- en softbalvereniging beschikt over een fraai trainingscomplex op
Sportpark Westvliet. Honkbal en softbal zijn tactische teamsporten, waarmee je op jonge leeftijd
al kunt starten. De afwisseling tussen slaan (hitting) en in het veld staan (fielding) maakt deze
sport boeiend.
Scouting
Met de Sportstrippenkaart mag je bij vijf scoutingverenigingen gratis proeflessen volgen.
Scouting Orion, Scouting Satoko-Kitahara, Scouting Damherten, Scouting Hubertus-Brandaan
en Scouting Pius XII bieden vele leuke sportieve activiteiten aan. Bij de twee laatstgenoemden
gaan kinderen zodra het weer het toelaat ook lekker het water op of in om te zeilen, kanoën of
te zwemmen.
Hardlopen
Vind je het lastig om zelfstandig te gaan hardlopen? Meld je dan aan voor een proefles bij
atletiekvereniging Sparta. Je traint onder leiding van een ervaren trainer die je samen met de
groep motiveert om je loopconditie en techniek een boost te geven! De trainingen zijn vanaf 18
jaar en zijn op en rond de atletiekbaan op sportpark Westvliet. Op zaterdag kun je ook meedoen
aan de training in de prachtige duinen bij Meijendel in Wassenaar.
60+
De Sportstrippenkaart is er ook voor 60-plussers. SEV Leidschendam biedt Walking Football

aan. Iedere donderdagmiddag is er training op sportpark De Kastelenring in Leidschendam o.l.v.
Joop Verhoek of wordt er een wedstrijd gespeeld inclusief derde helft. Bij Grand Cru´82 in
Leidschendam kun je het hele jaar indoor jeu de boules spelen. Tussen de spellen door drink je
gezellig een drankje met leeftijdsgenoten in het fraaie clubhuis
.
Sportstrippenkaart
Het complete sportaanbod van de Sportstrippenkaart staat op: www.senwlv.nl/sportstrippenkaart. Op de site kun je je eenvoudig aanmelden voor de gratis proeflessen.
De kaart is daar tevens te downloaden. De kaart kan ook afgehaald worden bij een van de
locaties van Sport en Welzijn (SenW) of bij het Servicecentrum van de gemeente
Leidschendam-Voorburg.
Nog vragen? Neem contact op met Arjan van der Voort (SenW combinatiefunctionaris sport) via
sportstrippenkaart@senw-lv.nl

Scouting Hubertus-Brandaan biedt gratis proeflessen aan voor de jeugd
foto: Scouting Hubertus-Brandaan

Activiteiten bij Woej, de Groene Loper
Elke week zijn er verschillende activiteiten in de Woej
Wijk- en dienstcentrum de Groene Loper, van
Royenstraat 2 in Voorburg. U bent van harte welkom
om een keer langs te komen!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
070 205 47 50 of via info@woej.nl, tenzij anders vermeld.
Boetseren
Altijd al willen leren hoe u een eigen mok, vaas, schaal of beeld kan maken? Dat kan bij de
boetseerlessen in de Groene Loper onder begeleiding van een docent.
Boetseren gebeurt met de hand of spatels en met zuivere witte klei. Na het drogen wordt het
geboetseerde afgebakken en kunt u middels glazuur een kleur geven.
Wanneer?

Iedere maandag van 12:30 tot 14:30 uur
Kosten:
€ 18,50 per maand

Bloemschikken
Heeft u ook altijd een eigen bloemstuk willen maken, dan is dit u kans!
Onder begeleiding van een docente leert u bloemschikken en geniet u thuis van uw mooie werk.
U dient zich vooraf op te geven, uiterlijk de vrijdag voor de Bloemschik i.v.m. de inkoop van de
bloemen.
Wanneer?
Elke tweede maandag van de maand is er bloemschikken van 10.00 tot 12.00 (met uitzondering
van Pasen en kerst)
Voor alle materialen word gezorgd. Zelf een mesje en snoeischaar meebrengen.
Kosten:
€ 10,00 per keer

Biljarten
Houd u wel van een gezellig potje biljart? Dan bent u iedere dinsdag van 10.00 tot 12.00 van
harte welkom bij de Groene Loper om een potje mee te spelen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henk van der Ark, hbvanderark@gmail.com

Soep van de week
Zin in een kop soep met stokbrood? Kom dan op dinsdag van 12.00 tot 13.30 gezellig lunchen
met andere mensen uit de omgeving.
Kosten:
€ 2,00 per keer

Power Yoga
U leert op een gezonde manier binnen de eigen grenzen te blijven en beter te luisteren naar
lichaam en geest. Door middel van diverse yogahoudingen in combinatie met de
ademhalingsoefeningen kunt u volledig tot uzelf komen. Daarnaast helpen de oefeningen kracht
en energie bevorderen, wat uw gezondheid ten goede komt en harmonie creëert in uw dagelijks
leven.
De lessen zijn geschikt voor iedereen en alle leeftijden.
Wanneer?
Iedere dinsdagavond van 21.00 tot 22.30 en op woensdagavond van 18.15 uur tot 19.45 uur.
Kosten:
€ 15,00. per maand.

Woej4kids
Elke woensdag is er een leuke activiteit voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar. Knutselen,
bakken, bingo spelen of spelletjes doen en natuurlijk nieuwe vriendjes maken! Kom gewoon
langs, aanmelden is niet verplicht.
Wanneer?

Elke woensdagmiddag van 14:00 tot 15:30 uur
Kosten:
De activiteiten kosten € 0,50 per middag, met uitzondering van de bingo en het bakken. De
kosten hiervoor bedragen € 1,-.

Landelijke opschoondag 2019
Op zaterdag 23 maart 2019 is het Landelijke Opschoondag. In het hele land zijn er
opschoonacties. Ook in wijk de Prinsenhof gaan we aan de slag om het zwerfvuil op te
ruimen.
Uiteraard zouden we het fijn vinden als u meedoet deze dag. Immers: vele handen maken licht
werk. De materialen om op te schonen zijn aanwezig. Verzamelen bij de Waterlelie.
Tussen 13:00 en 15:00 uur gaan we de wijk in om het zwerfvuil op te ruimen.
Stadsbeheer Leidschendam-Voorburg zal zorgen dat de volle vuilniszakken worden afgevoerd.
Om 15:00 uur zal er voor u een gratis High-tea klaarstaan in wdc de Plint als dank voor uw
deelname.
Mede dankzij sponsors kunnen we deze dag mogelijk maken: Supporter van Schoon, Woej,
Vlietwensen, Stadsbeheer Leidschendam-Voorburg, Plus Post, Siem supermarkt en
Stompwijkse Kaasboer.
Meedoen?
Opgeven kan bij wdc de Plint aan de balie of per e-mail: wapinschrijvingen@gmail.com
Namens stichting WijkActiviteiten Prinsenhof (WAP) zie ik u graag deze dag. Laten we er weer
een schone leefomgeving van maken.
Desiree van den Eijnden

Dit filmpje maakte 'Prinsenhof digi' verleden jaar van 'Nationale opschoondag 2018'.

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).

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 bptprinsenhof@gmail.com.• 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.

