De Leiderdorpsche
Damclub
nr 18, september 2001

Onder grote belangstelling opende mevrouw Kolman-Backbier, Wethouder Sport van de Gemeente Leiderdorp, met een eerste zet de jubileumactiviteiten op 23 september 2000. Foto Cees Mentink

Verhuizen?
In diverse kranten zijn afgelopen jaar berichten verschenen dat de damvereniging, ondermeer samen met de schaakvereniging, zou gaan verhuizen naar het oude KNVB gebouw in de Bloemerd.
Omdat het voor de familie Diseraad en voor onze leden niet duidelijk is
wat de gemeentelijke plannen zijn heb ik, samen met de voorzitter van
de schaakvereniging, een gesprek gevoerd met de heer Stoffels van de
gemeente. Uit dit gesprek bleek dat er meerdere mogelijkheden zijn voor
het gebruik van het gebouw en dat de invulling dus nog niet vast staat.
Het zou wel zijn beslag moeten krijgen in september omdat dan deelgenomen kan worden aan de festiviteiten rond de opening van de nieuwe
sporthal. Inmiddels heb ik in de krant gelezen dat deze opening een paar
maanden is opgeschoven.
Maar nu, bij de start van het nieuwe seizoen, hebben we nog steeds
niets gehoord! We wachten dus maar af en hopen dat we nog gebruik
kunnen blijven maken van de gastvrijheid van Ab en Zus Diseraad.
Twee van onze leden, Dekker en van Steenbergen, hebben besloten
voorrang te geven aan andere activiteiten waardoor hun belangstelling
voor het dammen op een laag pitje komt te staan. We kunnen echter wel
op ze rekenen als invallers wanneer dat nodig mocht zijn. Prettig is het
dat Joop van Oudshoorn weer terug is.
We zitten met ons aantal leden beangstigend dicht bij onze bestaansgrens. Verdere terugval van het aantal leden zal het onmogelijk maken
bondswedstrijden te spelen. Ieder nieuw lid dat zich aanmeldt, zal dus
met gejuich begroet worden.
R.L.

Ons jaarlijks etentje
Het is weer zover! We gaan weer met ons allen eten. Weer in het
Haagsche Schouw op de derde donderdag in september. (De twintigste dus).
U bent van harte uitgenodigd en dat geldt natuurlijk ook voor uw
partner.
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Notulen ledenvergadering
maandag 11 juni 2001
Om iets na zeven uur werd de vergadering geopend in aanwezigheid van
bijna alle leden. De enkele afwezigen melden zich al na snel na de opening.
Als eerste werd stilgestaan bij het overlijden van Guus van der Zwan en
Wim Vink. Weer bleek hoe groot het verdriet over hun overlijden was.
Het ledental van de vereniging begint de gevarenzone te naderen. Dekker
en Van Steenbergen gaven te kennen (tijdelijk?) voorrang te geven aan
andere activiteiten. Gelukkig heeft oudlid Joop Oudshoorn zich weer
aangemeld.
In december werd, op een woensdagmiddag, het schooldamtoernooi gehouden. Lindemans moest in zijn eentje de zaak klaren omdat de vaste
assistenten moesten werken. Ook dit jaar staat het programma weer op
de woensdagmiddag. Jammer dat de afgevaardigde scholen voor het
provinciaal kampioenschap niet kwamen opdagen.
In de bondscompetitie wist ons team een zesde plaats te bezetten. Niet
echt geweldig, maar wel veilig.
In de bekerwedstrijden struikelde ons team tegen de uiteindelijke finalist,
LDG. Hierbij een compliment voor Uittenbogaard die Bas Messemaker
op remise hield.
In de bordenwedstrijd stond Lindemans dit jaar bovenaan. Met een
tweede plaats voor Oostergo en een derde plaats voor Dekker.
Ook in het persoonlijk kampioenschap heeft hij de eerste plaats behaald.
Met Uittenbogaard als tweede en Oostergo als derde.
Lindemans brengt verslag uit van het jubileumtoernooi. De vereniging
kan terug zien op een zeer geslaagde dag.
In verband met het jubileumtoernooi is afgezien van het huisdamtoernooi. Een jeugdtoernooi is wel gehouden, maar leverde niet het resultaat
op dat ervan werd verwacht.
Uittenbogaard kreeg een diploma voor zijn meer dan 50-jarig lidmaatschap van de bond.
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De nieuwe kascontrolecommissie zal bestaan uit Uittenbogaard en Lovink. C. Zwanenburg is reserve.
Als nieuwe secretaris mogen we Knol begroten. Veel succes toegewenst
De functie van jeugdleider blijft vrij.
Rondvraag:
Enkele leden staan een rooster voor dat van te voren vastligt en waarbij
het niet afbellen verliespunten inhoudt. De spelers zijn zelf verantwoordelijk voor het maken van nieuwe afspraken.
Als onderlinge wordt voorgesteld een ladderwedstrijd te houden. Dit om
te voorkomen dat de verschillen tussen de spelers te groot zijn.
Lindemans zal het demonstratiebord bij mevrouw Vink ophalen, Oudshoorn zegt toe voor reparatie te zorgen.
In de vakantie zullen alle klokken worden gecontroleerd en zo nodig hersteld.
Voorstel van Uittenbogaard op zaterdagmiddag jeugddammen te houden. Men is geen voorstander van het daaraan gekoppelde beloningssysteem.
De eerste clubavond is op maandag 3 september.
Het clubetentje is op de derde donderdag in september in Het Haagsche
Schouw. De twintigste dus.
De mogelijkheid om donateur te worden leverde drie aanmeldingen op.
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In memoriam Guus van der Zwan
In het jubileumblad van september 2000 verscheen dit artikel over Guus
van der Zwan. Als goede herinnering aan hem plaatsen we dit artikel
nogmaals in ons clubblad.

Ons oudste lid
Tot ons oudste en trouwste lid mogen we zonder meer, zonder daar andere leden mee te kort te doen, Guus van der Zwan rekenen.
In 1938, hij was toen 12 jaar, trad hij tot de gelederen van de damclub
toe. “Dat kwam eigenlijk zo”, verteld hij, “eerst was ik een jaar lid van de
schaakvereniging, maar toen moest ik een dubbeltje contributie gaan betalen en dat zat er niet in! Kom ik op een dag thuis zitten daar de heren
Kruidenier en Hogervorst en vragen mij of ik bij de damclub kom spelen.
In dat jaar maakte ik meteen het kampioenschap van de tweede klasse
mee. Er werd toen gedamd in de christelijke school in de Hoofdstraat gelegen tegenover Steef van Rossum (de rijwielhandelaar). Mijn broer Rein
was toen ook lid, later kwamen ook mijn broer Jan en mijn vader erbij.
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Ons gezin leverde een aardige bijdrage aan het damwereldje. Trouwens
nu nog steeds zijn we zeer actief en geïnteresseerd in het dammen.
Grappig dat er nog meer damfamilies zijn. Joop van Tongeren, de bakker, is zwager van Gerard Oostergo. Zo hadden we Wim Huisman, een
echte topdammer. Zijn vader damde ook bij LDC en zijn zoon Albert
damt ook nog steeds. En zo is de weduwe van Wim Huisman getrouwd
met Wim Heemskerk, ook een dammer. En er zijn nog meer familierelaties.
Als jonge dammer maakte ik nog wel eens mee dat een oudere speler
zei: ik speel niet tegen een kind. Zo ook de heer Boef uit Alphen. Hij
moest natuurlijk wel en het werd helemaal erg voor hem toen hij ook
nog verloor. Zo heb ik hele spannende wedstrijden gespeeld in diverse
kampioenschappen, waarvan me vooral een wedstrijd tegen Ivens uit
Den Haag is bij gebleven. Na zes uur spelen won ik de partij en Ivens
was toch een hele goede dammer. Op weg naar huis fietste ik, vermoeid
van alle belevenissen, tegen de Zijlpoort.
We verhuisden nogal eens met de damclub en zo speelden we in de oorlog, samen met de schakers, bij Van der Bosch (de wijnhandel).
Maar nu spelen we al weer een hele tijd in het dorpshuis bij de familie
Diseraad.”
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Tijdens de uitvaartdienst voor Wim Vink in de Sint Bavokerk te Oud-Ade,
op maandag 13 november 2000, sprak zijn familie de volgende tekst. Wij
geven deze tekst hier weer als herinnering aan Wim en ook omdat deze
tekst een goed beeld van hem geeft.

In memoriam Wim Vink
We zijn vanavond bij elkaar gekomen om afscheid te nemen van Wim
Vink.
Hij had nog zoveel plannen en genoot van de vele dingen om hem heen.
En geheel onverwachts overlijd uw zoon, uw broer, zwager en onvergetelijke oom Wim vink.
44 jaar mocht hij in uw midden zijn.
Wanneer iemand die zo bekend onder ons aanwezig is, en zo plotseling
uit onze kring wegvalt, is het geen wonder dat we diep verslagen zijn en
stil worden.
Dan merken we dat er geen woorden zijn die dit gemis kunnen opvullen,
want zulke woorden zijn niet voorhanden.
Ik denk dat er troost en kracht te vinden zijn, welk kostbaar mens er onder ons leefde.
Wim is geboren op 24 juni 1956.
Toen hij 3 maanden oud was werd er geconstateerd dat hij kinderverlamming had. Na die ontdekking werd dat voor de ouders een hele zorg.
Wim groeide op als een vrolijke jongen en doorliep de lagere school.
Gek was hij op voetballen, leefde zich daar helemaal in uit. Hij werd lid
van de plaatselijke voetbalvereniging V.V.O.A. Al heel gauw bleek dat hij
door zijn handicap niet zo snel was als andere spelertjes. Dat moet hem
als jonge jongen heel zeer gedaan hebben.
Hij was door iedereen gezien, had veel vrienden en kreeg van Joop Straver, die toen voorzitter jeugdcommissie was, een baan als jeugdleider
aangeboden. daar voelde hij zich bijzonder in thuis en er werd met waardering gesproken hoe hij op een prettige wijze leiding gaf aan de jeugd.
Dat heeft hij met plezier een aantal jaren gedaan.
Na zijn technische opleiding is hij gaan werken bij de firma van der
Geest hier in Oud-Ade. Hij was een vakkundig timmerman, ondanks dat
hij in zijn hart boer had willen worden.
Door het moeilijke lopen was het werk hem toch te zwaar geworden en
moest na 4 jaar ander werk gaan zoeken. Een baan als melkcontroleur
werd hem aangeboden. Gezellig onder de boeren, dat leek hem wel wat.
Helaas heeft hij dat ook niet lang kunnen volhouden. Steeds werd hij geconfronteerd met zijn handicap.
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Dat het hem pijn deed, liet hij nauwelijks merken. Wim bleef altijd vrolijk
en opgewekt, was erg gezien bij zijn familie en had een bijzondere band
met zijn neven en nichten.
Dat zijn moeder zo heerlijk kon koken liet hij op een bijzondere manier
blijken door zijn bord schoon te likken. En als er dan neven en nichten
aanwezig waren , deed hij dat nog opvallender, hadden dan de grootste
schik met elkaar. Er moest tenslotte ook nog pap worden gegeten.
Wim was altijd zeer zuinig op zijn geld. Als hij geld buiten de boekhouding ontving wist hij dat goed op te bergen. Het geld ging in een jampot
en dan verstoppen onder de grond bij een zekere boom. Zijn geheime
plaats, daar ligt het veilig, dacht hij. Na een aantal jaren ging hij de buit
opgraven en zag tot zijn verbazing dat al het geld bijna was vergaan.Met
veel moeite is de bank er in geslaagd de nummers van dat geld vast te
stellen en werd hem verzocht dat voortaan op een andere manier op te
bergen. Heel veel jaren werd er met de familie nog kostelijk om gelachen.
Bij een baas werken bleek voor hem niet weggelegd. Een aantal jaren
heeft hij varkens gehouden, rustig op zijn manier aandacht aan de dieren
besteden en verzorgen. Dat deed hij vaak met zijn neefje Jasper die hij
regelmatig ging halen. Hij was echt gek op zijn neven en nichten, ze
mochten hem erg graag. Altijd had hij wel een grapje. Net doen of je op
vingers slaat en dan rare capriolen maken zodat het echt leek.
Altijd had hij iets bijzonders, genoot er met volle teugen van. Toch merkte hij steeds weer dat hij wat moest inleveren.
Ook het houden van varkens werd hem te zwaar en hij besloot er mee op
te houden. Liet zich niet kennen ging een nieuwe uitdaging aan.
Met de trekker loonwerk doen. Dat was lichamelijk niet zo zwaar.
Hoe drukker hij het had hoe beter hij het naar zijn zin had. Vooral in de
zomer had hij veel te doen. De trekker was zijn alles, een nieuwe auto gaf
hij niets om.
Zijn zwager Nico zat hem altijd te voeren. Lekker stangen met elkaar. Een
trekker hoort niet op de weg, enz. Zo hadden ze de hele avond veel plezier met elkaar.
Wim was voor iedereen erg belangstellend.
Zijn grote hobby was dammen, zat op een vereniging, kon een sterke
partij spelen. Daarnaast hield hij van tv kijken en in het bijzonder voetbal.
Hij had veel vrienden en kennissen waar hij veel mee optrok.
Elke week ging Wim zaterdagavond trouw naar de kerk. daar putte hij
kracht uit om de komende week weer dienstbaar te kunnen zijn voor die
hem nodig hadden. Hij leefde met zijn familie mee en met het wel en
wee van hun kinderen. Altijd was hij bereid iedereen te helpen. alles
deed hij voor vriendenprijsjes, klusjes voor zijn familie, daar wilde hij
niets voor hebben, bewaar je centjes maar, was dan zijn antwoord.
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Met zijn moeder had hij een heel bijzondere band. Hij was haar steun en
toeverlaat. stond altijd voor haar klaar, hij genoot als ze het naar haar zin
had. Wim had weinig voor zich zelf nodig, leefde gezond, en zorgde dat
zijn gewicht op peil bleef. Natuurlijk had hij graag een eigen gezin gehad.
hij was gek op kinderen, maar dat was helaas voor hem niet weggelegd.
Af en toe kon hij ook heel serieus zijn. Was dan met zichzelf bezig en had
zorgen over zijn handicap. Het was voor hem niet uitgesloten dat hij in
een rolstoel terecht zou komen. In een vertrouwelijk gesprek, een tijd geleden, met zijn zus Nel, heeft hij eens uitgelaten, als ik er niet meer ben,
dan wil ik dat de helft van mijn bezit naar een goed doel gaat. Heel toevallig is er afgelopen woensdag weer over dat punt gesproken. Omdat
zijn zus Nel vroeg: heb je daar nog verder over nagedacht? Als je dat wil,
dan moeten we het wel weten. Ja, ik heb er wel over nagedacht, dat geld
moet naar het Lilianafonds. Het moet zijn voor gehandicapte kinderen in
een arm land. Niet wetende dat Wim een dag later er niet meer zou zijn.
Donderdagmorgen bleef hij wat langer op bed liggen. Zijn moeder dacht,
het is slecht weer, hij wil zeker even uitslapen.
Maar elf uur was hij nog niet beneden. Met roepen gaf hij geen antwoord, wat toen zijn moeder vreesde was werkelijkheid. Al bijna aangekleed met bril op is hij liggend op bed gevonden.
Een geweldige man, uw zoon, zwager en onvergetelijk oom is van ons
heengegaan. Op een bijzondere wijze heeft hij zijn handicap gedragen.
Geld beschikbaar stellen voor mensen in een arm land, om hun leed te
verzachten. Het altijd klaarstaan voor een ander. Zijn geweldige inzet
voor zijn moeder en de hele familie die hij zoveel liefde gaf.
de inhoud die Wim aan zijn leven gegeven heeft dwingt diep respect af.
Maken wat er van te maken valt, niet bij de pakken neerzitten. Dienstbaar
voor de ander, dat was zijn levensopdracht. Heel verdrietig zijn we om
jouw te moeten missen. Het waarom zal voor ons altijd een mysterie blijven.
Namens de familie en allen die je dierbaar waren, danken wij jou voor de
geweldige tijd die we met elkaar mochten delen.
Je was voor ons een kanjer.
Met jouw voorbeeld en levenshouding mogen we er op vertrouwen dat
hij nu leeft in een prachtig licht, dat geen duisternis meer kent.
Vaarwel.
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Conceptrooster 1e klasse B 2001
Ronde 1
wo 12 september 2001
vr 14 september 2001
vr 14 september 2001
LDC Leiderdorp 1 vrij

KDC Katwijk 2
HDC Alphen 2
RDC Rijnsburg 3

Ronde 2
ma 24 september 2001
ma 24 september 2001
vr 28 september 2001
ADC Alphen 2 vrij

Essesteijn 1
- HDC Alphen 2
LDC Leiderdorp 1 - RDC Rijnsburg 3
RDC Rijnsburg 4 - KDC Katwijk 2

Ronde 3
ma 08 oktober2001
wo 10 oktober 2001
vr 12 oktober 2001
RDC Rijnsburg 3 vrij

ADC Alphen 2
KDC Katwijk 2
HDC Alphen 2

Ronde 4
ma 22 oktober 2001
vr 26 oktober 2001
vr 26 oktober 2001
Essesteijn 1 vrij

LDC Leiderdorp 1 - HDC Alphen 2
RDC Rijnsburg 3 - KDC Katwijk 2
RDC Rijnsburg 4 - ADC Alphen 2

Ronde 5
ma 05 november 2001
ma 05 november 2001
vr 09 november 2001
KDC Katwijk 2 vrij

ADC Alphen 2
Essesteijn 1
HDC Alphen 2

Ronde 6
ma 19 november 2001
wo 21 november 2001
vr 23 november 2001
RDC Rijnsburg 4 vrij

LDC Leiderdorp 1 - Essesteijn 1
KDC Katwijk 2
- HDC Alphen 2
RDC Rijnsburg 3 - ADC Alphen 2

Ronde 7
ma 03 december 2001
ma 03 december 2001
vr 07 december 2001

Essesteijn 1
ADC Alphen 2
RDC Rijnsburg 4
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- Essesteijn 1
- ADC Alphen 2
- RDC Rijnsburg 4

- Essesteijn 1
- LDC Leiderdorp 1
- RDC Rijnsburg 4

- LDC Leiderdorp 1
- RDC Rijnsburg 4
- RDC Rijnsburg 3

- RDC Rijnsburg 3
- KDC Katwijk 2
- LDC Leiderdorp 1

HDC Alphen 2 vrij
Ronde 8
vr 04 januari 2002
ma 07 januari 2002
ma 07 januari 2002
LDC Leiderdorp 1 vrij

RDC Rijnsburg 4
ADC Alphen 2
Essesteijn 1

- RDC Rijnsburg 3
- HDC Alphen 2
- KDC Katwijk 2

Ronde 9
wo 16 januari 2002
vr 18 januari 2002
vr 18 januari 2002
ADC Alphen 2 vrij

KDC Katwijk 2
RDC Rijnsburg 3
HDC Alphen 2

- RDC Rijnsburg 4
- LDC Leiderdorp 1
- Essesteijn 1

Ronde 10
ma 28 januari 2002
ma 28 januari 2002
vr 01 februari 2002
RDC Rijnsburg 3 vrij

Essesteijn 1
- ADC Alphen 2
LDC Leiderdorp 1 - KDC Katwijk 2
RDC Rijnsburg 4 - HDC Alphen 2

Ronde 11
ma 11 februari 2002
wo 13 februari 2002
vr 15 februari 2002
Essesteijn 1 vrij

ADC Alphen 2
KDC Katwijk 2
HDC Alphen 2

Ronde 12
ma 25 februari 2002
vr 01 maart 2002
vr 01 maart 2002
KDC Katwijk 2 vrij

LDC Leiderdorp 1 - ADC Alphen 2
RDC Rijnsburg 4 - Essesteijn 1
RDC Rijnsburg 3 - HDC Alphen 2

Ronde 13
ma 11 maart 2002
ma 11 maart 2002
vr 15 maart 2002
RDC Rijnsburg 4 vrij

ADC Alphen 2
Essesteijn 1
HDC Alphen 2

Ronde 14
ma 25 maart 2002
wo 27 maart 2002
vr 29 maart 2002
HDC Alphen 2 vrij

LDC Leiderdorp 1 - RDC Rijnsburg 4
KDC Katwijk 2
- ADC Alphen 2
RDC Rijnsburg 3 - Essesteijn 1
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- RDC Rijnsburg 4
- RDC Rijnsburg 3
- LDC Leiderdorp 1

- RDC Rijnsburg 3
- LDC Leiderdorp 1
- KDC Katwijk 2

Verslag RABO damtoernooi
Onze leden Uittenbogaard en A. Zwanenburg hebben ook deze zomer
weer deelgenomen aan de negende editie van het RABO damtoernooi bij
damclub R.D.C. te Rijnsburg. Gedurende negen speelavonden in de
maanden juni, juli en augustus kwamen zij in een sterk deelnemersveld
in een toernooi volgens het “Zwitsers”systeem in respectievelijk de
hoofd- en eerste klasse uit. Uittenbogaard kende door een verliespartij in
de eerste ronde een wat moeizame start, maar hestelde dit prima door in
de derde speelronde de eerste winst te behalen. A. Zwanenburg ging
met twee remises aardig van start, maar kon deze lijn in de daaropvolgende drie speelronden tegen enkele hoofdklassers niet doorzetten. Met
drie verliespartijen op rij waren zijn kansen op een goede eindklassering
in de eerste klasse al snel verkeken. Clubgenoot Uittenbogaard wist in
deze fase mede dankzij twee overwinningen de nodige punten te verzamelen en handhaafde zich hiermee prima in de middenmoot van de
hoofdklasse. In de voorlaatste ronde hield Uittenbogaard in zijn partij
lang stand tegen de titelfavoriet en latere toernooiwinnaar, maar liet de
remise door een vergissing glippen. A. Zwanenburg behaalde in het verloop van het toernooi nog wel twee remises, maar wist dit toernooi geen
enkele winstpartij te behalen. Met 4 punten uit 8 gespeelde partijen eindigde hij in de onderste regionen van de eerste klasse. Uittenbogaard
deed het heel wat beter en einidigde met een score van 10 punten uit 9
partijen op een verdienstelijke middenmootpositie in de hoofdklasse van
dit zomertoernooi.
A.Z.

Diploma voor de heer Uittenbogaard
Op de ledenvergadering van de DMH heeft Uittenbogaard een diploma ontvangen voor het feit dat hij meer dan 50 jaar lid is van de
bond. We feliciteren Uittenbogaard van harte!
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Oostergo terug uit ziekenhuis
In de vakantieperiode heeft Gerard Oostergo, gelukkig met goed
gevolg, een operatie ondergaan in het Rijnland Ziekenhuis. We
wensen hem veel sterkte toe bij zijn genezing.

Eindstand sneldamtoernooi
25 juni 2001
1. Lindemans
2. Dekker
3. Uittenbogaard
4. Knol
Lovink
Oostergo
7. Van Steenbergen
8. A. Zwanenburg
9. C. Zwanenburg
10. Van der Vecht
11. Van Oudshoorn

18 pnt.
14 pnt.
13 pnt.
11 pnt.

9 pnt.
8 pnt.
7 pnt.
6 pnt.
3 pnt.

Schooldammen
De gemeente Leiderdorp heeft het schooldammen ingeroosterd op
woensdag 12 december 2001. De plaats van handeling is nog niet
bekend. Graag aanmelding van vrijwilligers voor die dag.
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Speellokalen van de te bezoeken
verenigingen
K.D.C. Katwijk
Speellokaal PMT, Tulpstraat 15a, 2223 NH Katwijk aan den Rijn,
telefoon (071) 401 42 90
Vanuit Leiden: Via Rijnsburg over de Sandlaan, vóór de molen linksaf,
vervolgens na de molen rechtsaf.
A.D.C. (Alphen aan den Rijn)
Speellokaal Gebouw van de speeltuinvereniging Vreugde-Oord,
Vorselenburgstraat 25E, 2405 XJ Alphen aan den Rijn,
telefoon (0172) 49 12 34.
Vanuit Leiden de weg voor het doorgaande verkeer door Alphen aan den
Rijn volgen (Prins Bernhardlaan).
Ongeveer 400 meter voorbij het station links afslaan.
Halverwege dit plein rechtsaf de Van Dijkstraat inslaan, dit leidt naar het
hek van de speeltuin.
R.D.C. (Rijnsburg)
Speellokaal Kantine Gemeentewerf, Korte Voorhouterweg 12,
2231 JJ Rijnsburg, telefoon (071) 405 72 45.
Vanaf de A44 Oegstgeest/Leiden naar Rijnsburg. In Rijnsburg de borden
richting Noordwijk volgen (bij de fontein dus rechts aanhouden). Bij het
tweede stoplicht de Brouwerstraat op (dus met de weg mee naar links).
Bij het tweede stoplicht rechtsaf (bij bakkerij Van Tilburg). Dit is de Korte
Voorhouterweg. Na ongeveer 200 meter is nummer 12 bij het toegangshek.
Essensteijn
Speellokaal Wijkcentrum Essesteijn, Elzendreeef 10,
2272 EB Voorburg (070) 386 42 95.
Vanuit Amsterdam: Op de Utrechtsebaan de tweede afslag rechts (Mariahoeve/Bezuidenhout) en de borden naar Mariahoeve volgen. Bij verkeerslichten Laan van N.O. Indië recht door (over trambaan) en de weg
blijven volgen tot de volgende verkeerslichten. Hier rechtsaf richting
Centrum (Voorburg)-Leidschendam onder de (spoor)tunnel door. Rechterrijbaan blijven volgen met de bocht mee. Na het derde verkeerslicht
vanaf de tunnel (nabij tramhalte) direct rechtsaf. Direct links ligt het parkeerterrein van het wijkcentrum annex sporthal. Voor de zaal geldt een
algeheel rookverbod.
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Ledenlijst Leiderdorpsche Damclub
J.A. Dekker,
tijdelijk niet actief
Burg. De Herderplantsoen 56,
2396 WZ Koudekerk a/d Rijn, tel. 341 55 71
e-mail: Jan-Dekker@planet.nl
A.W. Jansen,
tijdelijk niet actief
Phia Berghoutlaan 1,
2343 PM Oegstgeest,
tel. 5172794
e-mail: wytze@wanadoo.nl
L. Knol,
secretaris
Rosenburgherlaan 3,
2252 BA Voorschoten,
tel. 5613894
R. Lindemans,
voorzitter
Grotiuslaan 29,
2353 BR Leiderdorp,
tel. 5891875
fax 5893734
e-mail: r.lindemans@worldonline.nl
P. Lovink,
Fred. Hendrikplantsoen 11, 2351 GJ Leiderdorp,
tel. 5410459
G.H. Oostergo,
lid van verdienste
Van Geerstraat 5,
2351 PL Leiderdorp,
tel. 5411047
J. van Oudshoorn,
Cruquiuslaan 111,
2332 EA Leiden,
tel. 5313831
J.J.P. van Steenbergen,
tijdelijk niet actief
Nievaartpad 75,
2353 VX Leiderdorp,
tel. 5890164
Th. Uittenbogaard,
Rijnsburgerweg 80,
2341 AB Oegstgeest,
tel. 4030626
M. van der Vecht,
Ereprijskamp 21,
2353 HX Leiderdorp,
tel. 5892220
A. Zwanenburg,
penningmeester, publiciteit
Harry Mulischstraat 2,
2353 LD Leiderdorp,
tel. 5410217
e-mail: zwanenba@zonnet.nl
C. Zwanenburg
Harry Mulischstraat 2,
2353 LD Leiderdorp,
tel. 5410217

Donateurs
Mevr. M.J.A. van Amsterdam,
Dotterbloemkreek 5,
2353 JA Leiderdorp,
A. Diseraad,
Kerklaan 12,
2351 NS Leiderdorp,
Mevr. C. van der Zwan,
Pinksterbloem 47,
2352 AR Leiderdorp,
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tel. 5891740
tel. 5892520
tel. 5411156

