
 
 
 

Uitnodiging 
 
  

Twee jaar geleden vond de borrelavond 'Toen en nu' plaats bij De Kajuit, de buurt-
sociëteit van Damsigt. Centraal stond, naast het borrelen zelf,  de inspirerende 
presentatie van Ton Innemee met beelden uit het verleden van onze buurt en de om-
geving. Een drukbezochte avond waarvan veel buurtbewoners het achteraf jammer 
vonden dat ze er niet bij waren. Nu dient zich een nieuwe gelegenheid aan: 
 
Op donderdag 2 april om 20:30 uur organiseert De Kajuit een open borrelavond 
voor iedereen die het leuk vindt om de historische achtergrond van onze 
woonomgeving beter te leren kennen. Er is in 2013 een werkgroep ontstaan die 
inmiddels zoveel interessant materiaal heeft verzameld dat er gewerkt wordt aan een 
boek dat volgend jaar uitgegeven zal worden. Ton Innemee neemt ons alvast mee op 
een tocht door het verleden langs herkenbare plekken. 
  

Locatie: barruimte van wijkgebouw De Boot, Duivesteijnstraat 22 in Voorburg 
 

Kom en neem je buren mee! 
 

In verband met de praktische voorbereiding stellen we het op 
prijs als u even laat weten dat u komt: jeroen@tamsma.com. 

Maar onaangekondigd binnenlopen is geen probleem. 
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