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Buitenspeeldag in Delfgauw: 
volgende week woensdag
Woensdag ! juni, van "#.$$ tot 
"%.$$, bij de Pauwmolen, op de 
grens tussen het oude deel van 
Delfgauw en de woonwijk Emerald 
dus, is de Buitenspeeldag van Delf-
gauw. Dat is de oudste Buiten-
speeldag van de hele gemeente. 
Destijds is het begonnen als 
Straatspeeldag Delfgauw en 
ondanks dat de naam anders is, is 
de opzet ongeveer hetzelfde.

Voor globaal de kinderen in de 
basisschoolleeftijd – dus van vier 
tot twaalf jaar – is de Buitenspeel-
dag bedoeld. Je kunt hutten 
bouwen, er staat een stormbaan, je 
kunt aan allerlei leuke spelen 
meedoen, je kunt je mooi laten 
schminken en tasjes versieren. Er 
zijn overheerlijke po!ers en 
Verhage Delfgauw sponsort voor 
iedereen een ijsje.
Het wordt weer een enorm 
gezellige speelmiddag die voor het 
laatst in "#$% werd gehouden. In 
"#$& kon het nog – er was geen 
corona – maar op de geplande dag 
regende het zo genadeloos hard, 
lang en veel dat het simpelweg niet 
doorging.

Het gaat nu dus door. Wel is het 
dan nodig dat meer vrijwilligers 
zich aanmelden om de verschil-
lende onderdelen van de Buiten-
speeldag te begeleiden. Het moet 
namelijk vooral veilig en verant-
woord zijn. Vrijwilligers kunnen zich 
nog aanmelden via de Bewoners-
vereniging Delfgauw. Onder de vlag 
van deze heel Delfgauw omvat-
tende vereniging wordt de Buiten-
speeldag gehouden.
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Wordt gratis huis-aan-huis 
verspreid in Pijnacker, Oude Leede, 

Delfgauw en Nootdorp.

Een uitgave van Telstar Mediacentrum, Pijnacker
redactie@telstarmediacentrum.nl
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De organisatoren zijn er klaar voor maar zoeken nog wel vrijwillige medewerkers en -sters. 
(foto Robin Wenteler) 
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VACATURE GIDS
Werken met PLEZIER

De Posthoorn

Zie bijlage
in deze krant

TOYOTA-RIJDERS
OPGELET!
Kneppers is de o!ciële merkspecialist in 
Toyota voor Zoetermeer e.o. Dus hét adres 
voor onderhoud en aanschaf van uw Toyota!

Kneppers Autobedrijf B.V.
Rokkeveenseweg Zuid 159
2718 EM Zoetermeer
Tel: 079 361 09 10
www.kneppersautobedrijf.nl

 

2E PINKSTERDAG
 2e PINKSTERDAG
GEOPEND
12:00 TOT 17:00
ALLES VOOR JE HUIS ONDER ÉÉN DAK

DE GROOTSTE SORTERING BEHANG VAN NEDERLAND
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PIJNACKER:
Zondag: GESLOTEN

Maandag: 09.30 - 17.00 uur

ZOETERMEER:
Zondag: 10.00 - 17.00 uur

Maandag: 09.30 - 17.00 uur

tcdedriesprong.nl | Berkelseweg 5 - 2718 PR Zoetermeer | 079-361 13 00

Eerste en tweede 
pinksterdag geopend!

Van 10:00 tot 17:00 uur.

Luilak actie zaterdag 4 juni
Van 08:00 tot 09:00 uur.

Zie ook onze advertenti e verderop in deze krant voor alle 
acti viteiten en aanbiedingen ti jdens de pinksterdagen. 

pinksterdag geopend!

Zie ook onze advertenti e verderop in deze krant voor alle 
acti viteiten en aanbiedingen ti jdens de pinksterdagen. 

Dakopbouwen

In deze krant weer een verhaal 
over dakopbouwen. Wat blijkt: 
in de ene helft van de Stations-
straat mag je wel een dakop-
bouw realiseren op de derde 
laag en in de andere helft van 
de straat niet. Hoe dan ook: 
Dave en Denise in het Stations-
straatdeel tussen de Em-
mastraat en de Kerkweg vinden 
dat ze net zo veel recht 
hebben op een opbouw als 
Mike van der Ende in het 
straatdeel tussen de Em-
mastraat en het spoor.'


