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Vrachtwagen 
neemt duik in 

het water

Vijftig jaar
circus Atleta
in Warmond

Heeft u deze niet gehad? 
Bel 071-4022901 voor nabezorging!

Deze week bij u als 
folder in de bus:

(Alleen Sassenheim)

R O M I J N
K A P P E R S

SASSENHEIM - In heel 
Nederland, maar met name in 
Sassenheim, wordt intens mee-
geleefd met de nabestaanden 
van de slachtoffers van de vlieg-
ramp vorige week woensdag op 
het vliegveld van de Libische 
hoofdstad Tripoli. 

Door Piet van der Vooren

De gemeente Teylingen heeft be -
kendgemaakt dat zij van het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken 
te horen heeft gekregen dat op de 
passagierslijst van het neergestorte 
vliegtuig ook vier inwoners uit 
Sassenheim staan. 
De gemeente gaat er vanuit dat zij 
bij de crash zijn omgekomen. 
Zekerheid is er echter pas als de 
lichamen zijn geïdentificeerd. Het 
ministerie verwacht dat dit nog 
geruime tijd kan duren. 

De gemeente Teylingen heeft in een 
verklaring laten weten dat men 
geschokt is en heeft medeleven 
betuigd met de nabestaanden en in 
het bijzonder met de kinderen van 
de Sassenheimers. “Het eerste be -

lang is nu de zorg voor de nabe-
staanden, kennissen en vrienden 
van de vermoedelijke slachtoffers 
om met deze onzekerheid om te 
gaan. De gemeente wil hen daarbij 
ondersteunen waar nodig, waarbij 
de wensen van de nabestaanden het 
uitgangspunt zijn”, aldus de ge -
meente.

Op de passagierslijst van het neer-
gestorte vliegtuig staan de namen 
van twee echtparen uit Sassenheim. 
Het gaat om Klaas en Judith 
Helmus en Bert en Lydia Kamp. 

VERVOLG PAGINA 4

Sassenheim geschokt door nieuws
over slachtoffers van vliegramp

Vorige week donderdag werd tijdens de Hemelvaartsdienst in de Dorpskerk 
stilgestaan bij de vliegramp (Archieffoto: Hans van Klinken).

Fietsdag van 
VVV Warmond
WARMOND - Meimaand is 
fietsmaand en daarom organi-
seert de VVV Warmond ook dit 
jaar weer een fietsdag. Deze is 
op zaterdag 22 mei en het ver-
trekpunt is het VVV-kantoor 
aan de Dorpsstraat 88 A in 
Warmond. Men kan tussen 
10.00 en 12.30 uur op de pedalen 
stappen om mee te doen. 
De VVV introduceert deze dag 
overigens ook een geheel nieuwe 
fietsroute die een lengte heeft 
van ongeveer veertig kilometer. 
Voor meer informatie: tel. 071-
3010631.

SASSENHEIM - Voor aanstaande brugklassers die op de basis-
school zijn gepest of problemen hebben in het contact met 
leeftijdsgenoten, organiseert GGZ Kinderen en Jeugd 
Rivierduinen dit jaar opnieuw in Sassenheim de twee-
daagse zomercursus ‘Plezier op school’. Doel van 
de cursus is de jongeren te helpen om met meer 
plezier en meer zelfvertrouwen naar het mid-
delbaar onderwijs te gaan. In de groep 
vinden jongeren steun en erkenning 
bij elkaar. Door training in sociale 
vaardigheden staan zij steviger 
in hun schoenen en kunnen 
zij een goede start maken 
op de school. 
Informa tie  Secr. 
Preventie, 
tel. 0182-
560525

Sterker naar de brugklas

 SCHULTE BV BERNARD
CENTRALE VERWARMING EN AIRCONDITIONING

Voor al uw klimaatbeheer
 ➜ CV installaties
 ➜ CV ketels
 ➜ Ventilatiesystemen
 ➜ Zonne-energie
 ➜ Airconditioning

Ook voor al uw service & onderhoud!

Voorhout - Nijverheidsweg 10
Tel. 0252-21 57 62

WWW.BERNARDSCHULTE.NL

 

BETER BEKEND IN TEYLINGEN
Luba Uitzendbureau Teylingen

Teylingerlaan 4, 2171 CB Sassenheim 
T: (0252) 22 24 44, F: (0252) 21 05 54

E: teylingen@luba.nl

www.luba.nl

den Haan Tuininterieur
Vliet Zuidzijde 24  Rijnsburg - aan het grachtje in het centrum - t. 071 402 13 01 

Dealer van o.a. Gloster, Teak & garden, Weber, Dedon, Borek en Royal  Garden

www.denhaanrijnsburg.nl

Ontdek de grenzeloze klasse 

achter onze gevels! 

Ziggo helpt dagen 
bij Roest Oegstgeest 

en Rijnsburg 
van 20 tot 22 mei!

(zie advertentie elders 
in deze krant)

www.conceptwonen.nl

Vorstelijk
voordelig

bouwen



gemeenteberichten
Teylingen week 20 / 2010

In september verschijnt de nieuwe gemeentegids van 

Teylingen. Deze gids wordt samengesteld en vervaardigd 

door Akse Media BV uit Den Helder in samenwerking met de 

gemeente Teylingen.

In de gemeentegids vindt u naast de gemeentelijke informatie 

ook informatie van organisaties en verenigingen op het gebied 

van cultuur en recreatie, gezondheidszorg, jeugd en jongeren, 

onderwijs, ouderen en sport. Ook vindt u in de gids de 

plattegrond van Teylingen.

Fotowedstrijd
Wij willen de gids niet alleen voor u maken, maar ook mét u! 

Daarom organiseren wij een fotowedstrijd, waarbij de winnende 

foto’s een opvallende plaats krijgen in de gemeentegids. De 

foto’s worden beoordeeld door een jury. De jury bestaat onder 

andere uit de burgemeester. 

Hoe doet u mee?
Stuur uw mooiste foto met uw naam en adresgegevens op 

naar gemeenteberichten@teylingen.nl onder vermelding van 

‘fotowedstrijd’.

Prijzen
De drie winnende foto’s worden beloond met een plaats in de 

gemeentegids en een waardebon van € 75,- (eerste plaats), 

€ 50,- (tweede plaats) en € 25,- (derde plaats). De beste 

foto wordt bovendien geplaatst op de voorpagina van de 

gemeentegids. De winnaars krijgen schriftelijk bericht voor 

23 juni.

Voorwaarden
Voor de fotowedstrijd gelden de volgende criteria:

-  Alleen inwoners van de gemeente Teylingen kunnen 

deelnemen.

-  Per persoon mogen maximaal 2 foto’s worden ingeleverd.

-  De foto’s moeten genomen zijn in Teylingen en herkenbaar 

zijn voor de samenleving.

-  De foto’s moeten digitaal aangeleverd worden, in JPEG/JPG 

formaat met een minimale resolutie van 300 dpi of minimaal 

1,2 MB.

-  De gemeente Teylingen kan de foto’s gebruiken voor 

promotionele doeleinden anders dan de gemeentegids.  

U verklaart dus afstand te nemen van alle rechten.

-  Als u personen fotografeert, is het verstandig vooraf 

toestemming te vragen voor publicatie van de foto’s.

-  U kunt foto’s aanleveren tot en met 13 juni. 
-  Medewerkers van de gemeente Teylingen zijn uitgesloten van 

deelname.

Vragen?
Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met Margriet van 

Duijn via 0252 - 783 300.

Pak nu uw camera en maak de winnende foto!

De komende zeven weken leest u op deze pagina elke week een 

interview met een fractievoorzitter uit Teylingen. In dit interview 

vertellen zij iets over zichzelf en geven zij hun visie op de toekomst 

van de gemeente Teylingen. De teksten zijn geschreven door Roy 

Dickhoff, stagiair bij de griffie, gemeente Teylingen. 

Willem de Jong (PvdA), een man die niet graag stil zit
Willem de Jong is fractievoorzitter van de PVDA. Hij is 

optimistisch ingesteld. “Aan alles komt een eind, ook aan de 

minder leuke dingen, dus houd de moed er in.” Willem de Jong 

is 65 jaar en geboren in Voorschoten. Hij woont nu acht jaar in 

Sassenheim. Acht jaar geleden is hij vanuit Alphen aan den Rijn 

deze kant op gekomen. 

Willem heeft niet bepaald stil gezeten tijdens zijn carrière. Hij 

was binnen verschillende overheidsinstellingen jurist. Na zijn 

laatste functie werd hij wethouder in Alphen aan den Rijn. 

Daarna werd hij directeur in een verkeersveiligheidorganisatie. 

Na een fusie van drie grote organisaties, wat 3VO werd, kwam 

hij in het directieteam. Na verloop van tijd is hij binnen 3VO 

juridische zaken gaan doen. Tegenwoordig heet 3VO weer Veilig 

Verkeer Nederland (VVN). De laatst betaalde baan van Willem de 

Jong was het griffierschap in de gemeente Reeuwijk.

In zijn vrije tijd houdt 

Willem van tuinieren en 

is hij een soloreiziger. 

Hij gaat graag in zijn 

eentje fietsen richting 

noordwesten van Spanje. 

“Gewoon fietsen en 

zien waar je uit komt. 

Het is avontuurlijk om 

‘s ochtends niet te 

weten waar je ‘s avonds 

eindigt.” Hij is bestuurslid 

van Cultuur Historisch 

Genootschap Duin en 

Bollenstreek. Daar zet hij 

zich in voor het behoud 

van waardevolle zaken in 

deze streek. Om gezond 

en fit te blijven geeft 

Willem éénmaal in de 

week atletiektraining. 

Willem de Jong is van huis uit katholiek opgevoed met een 

sociale inslag. Eind jaren ’70 heeft hij gekozen voor de Partij van 

de Arbeid. “Bij het kiezen van een partij kies je voor principes.” 

Bepaalde elementen van andere partijen spreken hem ook 

wel aan, maar na het afwegen van de voor- en nadelen, past 

de PvdA het beste bij hem. “Mijn interesse in de politiek is 

ontstaan door het willen vormgeven van de omgeving waarin 

ik leef”, aldus Willem de Jong. “Landelijke ontwikkelingen zijn 

belangrijk, als de peiling landelijk niet goed is, zal dit op lokaal 

niveau niet veel positiever zijn.” 

Volgens de kersverse fractievoorzitter is de respectvolle 

omgang tussen de inwoners van Teylingen belangrijk. Het is een 

taak van de gemeente om dit in de gaten te houden en waar 

nodig dit aan te sturen. “Inwoners met een arbeidshandicap 

verdienen het ook om gewoon aan het werk te gaan. Daarom 

is het van belang dat daar ook voldoende aandacht aan wordt 

besteed”. 

Hij wil absoluut niet bezuinigen op Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo), voor de rest geldt: “Als je het geld niet 

hebt, dan kan je het niet uitgeven. Daarbij is het belangrijk dat 

we weten waar het om draait, wat zijn de bedragen waar we aan 

moeten denken.” 

Interview met ………

Fotowedstrijd gemeentegids Teylingen 2010-2011
Doet u ook mee? 

Vervangende ophaaldagen 
huisvuil en oud papier
Maandag 24 mei (Tweede Pinksterdag) wordt er geen huisvuil 

en oud papier opgehaald. 

zaterdag 22 mei

 (Voorhout – Oude Dorp Zuid)  maandag 31 mei

Het gemeentekantoor 
en het bestuurscentrum 

zijn op 24 mei 
(Tweede Pinksterdag) 

gesloten

Verwijderde objecten 
De afgelopen periode heeft de Buitengewoon 

Opsporingsambtenaar diverse objecten verwijderd van de 

openbare weg. Het betreft:

Aalberselaan in Voorhout

Verhagenstraat in Voorhout

locatie Wilhelminalaan 25 (gemeentekantoor) in Sassenheim

Warnaarlaan in Sassenheim

in Sassenheim

locatie Rijksstraatweg in Sassenheim

De foto’s van de objecten kunt u bekijken op www.teylingen.nl.

Bent u eigenaar?
Stuurt u dan een e-mail naar verwijderde.objecten@teylingen.nl.

U kunt ons ook schrijven. Een medewerker van de afdeling 

Beheer Leefomgeving neemt vervolgens binnen een week 

contact met u op.  

U krijgt uw eigendom terug door:

De objecten worden tot en met 21 juli 2010 opgeslagen bij 

de Milieustraat aan de Menneweg in Sassenheim. Wanneer de 

eigenaar zich niet meldt voor deze datum, worden de objecten 

verkocht tegen opbod.

Interesse
Bent u niet de eigenaar maar heeft u wel interesse om in het 

bezit te komen van één van deze objecten? Geef dan uw naam, 

adres en telefoonnummer door via het mailadres 

verwijderde.objecten@teylingen.nl. Dit kan tot 14 juli 2010. 

Wanneer de eigenaar zich niet heeft gemeld wordt tegen het 

einde van de opslagperiode contact met u opgenomen over 

de verkoop van de objecten. Als er geen geïnteresseerden zijn, 

worden de objecten vernietigd. 



Spreekuur directeur of 
vertrouwenspersoon
Ik wil mijn ISD-ervaring bespreken. Moet ik 

hiervoor een afspraak maken bij de directeur of de 

vertrouwenspersoon?

Antwoord 
Voor het bespreken van uw ervaringen kunt u terecht op 

het spreekuur van de directeur van de ISD. 

Spreekuur directeur
De directeur, R.J. (Robert) ’t Jong, heeft iedere donderdag 

van 09.00 uur tot 11.00 uur spreekuur. U kunt daar terecht 

voor uw vragen, ervaringen en opmerkingen over de ISD. 

U kunt via 0252 - 345 078 of info@isdbollenstreek.nl een 

afspraak maken voor het spreekuur. 

Bereikbaarheid ISD, tel. 

0800 – 956 70 00 (gratis), 

www.isdbollenstreek.nl, 

info@isdbollenstreek.nl of bezoek het Zorgloket in het 

gemeentekantoor. De ISD Bollenstreek is op 24 mei 
(Tweede Pinksterdag) gesloten.

Zorgloket

Vergadering ISD 

Algemeen Bestuur van de ISD Bollenstreek
Dinsdag 25 mei 2010 van 20.00 tot 22.00 uur

Locatie: Werkcentrum Duin- en Bollenstreek, Hobahostraat 92 in 

Lisse (vergaderzaal 1e verdieping)

Agenda o.a.:

ISD Bollenstreek  

openbare vergadering van het algemeen bestuur van 2 maart 

2010  

voorzitter dagelijks bestuur (mondeling)

2010 en afspraken agendastukken algemeen bestuur 

De bij de agenda behorende voorstellen, met uitzondering van 

de in artikel 25, tweede lid Gemeentewet bedoelde stukken, 

liggen ter inzage bij de directeur van de ISD Bollenstreek. 

Voor het verkrijgen ervan tegen betaling van de kosten kunt u 

contact opnemen met de 

ISD Bollenstreek via 

0252 - 345 078.

Inloopavond 
bestemmingsplan 
bedrijventerreinen
Voor de bedrijventerreinen in Teylingen wordt een nieuw 

bestemmingsplan voorbereid. Op donderdag 27 mei 

organiseren wij hierover van 20.00 tot 22.00 uur een 

inloopavond. Deze avond vindt plaats in het bedrijfsrestaurant 

van AkzoNobel aan de Rijksstraatweg 31 in Sassenheim. 

Tijdens de inloopavond kunt u ook uw reactie geven op 

het voorontwerp bestemmingsplan. Het voorontwerp 

bestemmingsplan bedrijventerreinen ligt van 20 mei tot en met 

30 juni 2010 ter inzage in het gemeentekantoor.

Bedrijventerreinen
Het nieuwe bestemmingsplan geeft actuele bouwregels 

(wat iemand mag bouwen) en gebruiksregels (welke functies 

toegestaan zijn). Het plangebied omvat de volgende 

bedrijventerreinen:

Op de meeste plaatsen zijn de uitbreidingsmogelijkheden 

beperkt. Er zijn drie locaties waar nieuwe ontwikkelingen 

mogelijk zijn gemaakt: kantoren op de locatie van 

tuinbouwbedrijf W.F. Leenen, een uitbreiding van de 

watertoren aan de Wasbeekerlaan 22 en een bouwmarkt aan de 

Wasbeekerlaan 59.

Ter inzage en inspraak 
Het voorontwerp bestemmingsplan bedrijventerreinen ligt van 

donderdag 20 mei tot en met woensdag 30 juni 2010 ter inzage 

in het gemeentekantoor in Sassenheim. Tijdens deze termijn 

heeft u de mogelijkheid om een inspraakreactie te geven. U 

kunt uw reactie schriftelijk of mondeling kenbaar maken aan 

burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen, 

Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout of telefonisch via 0252 - 783 300. 

Ruimtelijkeplannen.nl 
U kunt het bestemmingsplan ook inzien op 

www.ruimtelijkeplannen.nl of via www.teylingen.n

rubriek ‘Ondernemen - Bestemmingsplan bedrijventerreinen’.

Nieuwsgierig naar het 
kloppend hart van Warmond? 
Tijdens de vorige bijeenkomst van 30 maart 2010 is 

gevraagd om mee te denken over de invulling van het 

bekend onder de naam ‘Brede School Warmond’. Vragen als 

‘Hoe ziet het voorzieningenhart in Warmond er uit?’, ‘Welke 

samenwerkingsverbanden zijn er?’ en ‘Waar is behoefte aan op 

dit gebied?’ zijn onder meer aan de orde gekomen.

Resultaten flipcamera’s en Babbelbox
Vanuit de centrale vragen ‘Wat houdt Warmond aantrekkelijk’ en 

‘Wat maakt Warmond aantrekkelijk?’ is een aantal werkgroepen 

aan de slag gegaan met flipcamera’s. Zij presenteren het 

resultaat hiervan op 25 mei. Een panel van deskundigen 

geeft hierop een reactie. Ook worden de uitkomsten van de 

Babbelbox die in de Albert Heijn in Warmond stond en waarin u 

uw mening kon inspreken, aan u gepresenteerd.

Kom ook!
Bent u nieuwsgierig naar alle ideeën die deze avond aan 

de orde komen? Wilt u weten hoe hierover gedacht wordt 

door deskundigen op het gebied van voorzieningen en 

projectontwikkeling? Bent u benieuwd wat wij doen met alle 

Op deze avond komen al deze vragen aan de orde en krijgt u 

een vooruitblik naar de toekomst van Warmond

De bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 25 mei van 
19.00 uur tot 21.15 uur in Het Trefpunt, Herenweg 80 in 
Warmond.

U bent van harte welkom. Graag tot ziens!

Werkzaamheden aan bruggen 
in Voorhout
In de week van 25 tot en met 28 mei worden er slijtlagen 

aangebracht op een aantal bruggen in Voorhout. Het betreft 

Anemoonstraat/Snoeklaan, Peperstraat.

De werkzaamheden (per brug) nemen ongeveer twee 

werkdagen in beslag of zoveel korter of langer dan nodig. 

De bruggen zijn, voor wat betreft het voetgangersgedeelte, 

afgesloten. De uitvoering van de werkzaamheden is afhankelijk 

van de weersomstandigheden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jan van der Ploeg via 

telefoon 0252 – 783 300.

Verkiezing Tweede Kamer 
2010
Stemmen bij volmacht of met kiezerspas
Bij de verkiezingen op woensdag 9 juni 2010 mag een kiezer 

bij volmacht stemmen of zijn/haar stem uitbrengen in een 

andere gemeente in Nederland. Daarbij gelden de volgende 

regels. 

A. Machtiging door schriftelijke aanvraag
1.  In het gemeentekantoor in Sassenheim zijn kosteloos 

for-mulieren verkrijgbaar om bij volmacht te mogen 

stemmen.

2.  De kiezer moet het verzoekschrift uiterlijk op woensdag 

26 mei 2010 indienen bij de burgemeester van de 

gemeente waar hij/zij op dinsdag 27 april 2010 als kiezer 

is geregistreerd.

3.  De gemachtigde moet op dinsdag 27 april 2010 als kiezer 

zijn geregistreerd.

4.  Het verzoek wordt niet ingewilligd als de verzoeker met 

een kiezerspas of per brief mag stemmen.

5.  Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde 

een volmachtbewijs. 

6.  Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te 

trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

B.  Machtiging door overdracht van de stempas
1.  De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde 

gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor 

hem/haar te stemmen.

2.  De kiezer tekent daarvoor op de achterkant van de 

stempas en laat de kaart ook door de gemachtigde 

medeondertekenen.

3.  De kiezer geeft deze stempas aan de gemachtigde en 

geeft ook een kopie van een  identiteitsbewijs aan de 

gemachtigde. Deze kopie moet de gemachtigde aan de 

voorzitter van het stembureau laten zien.

4.  Het op deze manier omzetten van een stempas in 

een volmachtbewijs kan tot en met de dag van de 

stemming en kan ook tot het uitbrengen van de stem 

door de gemachtigde door de volmachtgever worden 

ingetrokken door de machtiging door te strepen.

Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen. 

De volmachtstem moet tegelijk met de eigen stem worden 

uitgebracht.

C.  Schriftelijke aanvraag kiezerspas
1.  In het gemeentekantoor in Sassenheim zijn kosteloos 

formulieren verkrijgbaar om in een ander gemeente aan 

de stemming te mogen deelnemen.

2.  Het verzoekschrift moet samen met de stempas (als die 

al is verstuurd) uiterlijk op woensdag 26 mei 2010 door 

de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de 

gemeente, waar hij/zij op dinsdag 27 april 2010 als kiezer 

is geregistreerd.

3.  Een kiezer die al een volmacht heeft ontvangen van een 

andere kiezer of die per brief mag stemmen, kan geen 

kiezerspas aanvragen.

4.  Bij inwilliging van het verzoek wordt de stempas 

omgezet in een kiezerspas waarmee de kiezer in iedere 

gemeente in Nederland kan stemmen.

Let op! 
Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet 

worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw 

kiezerspas ook een identiteitsbewijs overleggen. Als u 

zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen. Voor de 

verkiezingen geldt, dat een identiteitsbewijs, dat niet langer 

dan 5 jaar is verlopen als geldig legitimatiebewijs wordt 

beschouwd.

Meer informatie
Meer informatie over het stemmen bij volmacht en het 

stemmen in een andere gemeente verstrekken wij in het 

gemeentekantoor in Sassenheim.

Collectes

Er is van 23 tot en met 29 mei een collectevergunning verleend 

aan Stichting Nationaal Epilepsie Fonds.

Algemene plaatselijke verordening 

Ontheffing/vergunning/toestemming is verleend aan:

van 76 m2 openbare grond op verschillende locaties in de 

Oranjebuurt in Warmond voor het plaatsen van containers, 

keten en bouwmateriaal van 10 mei tot en met 22 oktober 

2010 (11-05-10)

het baanvak Haarlem-Leiden van 1 oktober tot 31 december 

2010 tussen 24.00 en 06.00 uur (11-05-10)

bij de ingang van Park Rusthoff in Sassenheim en het 

maken van muziek tijdens de campagne Tegengaan van 

(11-05-10)

spelletjesdag in Park Rusthoff op 22 mei 2010 van 13.00 tot 

17.00 uur (11-05-10)

vrijdag 9 juli 2010 tussen 11.45 en 13.15 uur (12-05-10)

van een standplaats voor de verkoop van bloemen op elke 



zaterdag in 2010 op het Essenplein in Sassenheim (12-05-10)

op zaterdag 5 juni 2010 (12-05-10)

plaatsen van een kraan en het parkeren van auto’s met trailers 

op de Zijldijk in Warmond op 12 juni 2010 ten behoeve van de 

Drank- en horecawet

Ontheffing van artikel 35 voor het mogen verstrekken van 

zwakalcoholhoudende drank is verleend aan:

vanuit twee buitentaps op de Teylingerlaan in Sassenheim op 

18 juni 2010 van 11.00 tot 18.00 uur (11-05-10)

Marktverordening

Op grond van artikel 5 is vergunning verleend voor het 

innemen van een vaste standplaats op de weekmarkt aan:

op de weekmarkt van Sassenheim (12-05-10)

Inspraak bestemmingsplan ‘Dorp Voorhout’

Wij hebben een nieuw bestemmingsplan laten opstellen voor 

het gebied ‘Dorp Voorhout’. Het plan is nog niet definitief, het 

is een eerste ontwerp. Het plan omvat het woongebied tussen 

de spoorlijn en de Leidsevaart in Voorhout en het Broederhuis 

Nieuw Schoonoord en het Teylingercollege. Tevens hoort het 

sport- en recreatiegebied ‘Elsgeest’ in het zuidwesten tot het 

plangebied. Aan de noordzijde wordt het gebied begrensd door 

agrarisch gebied.

Inhoud bestemmingsplan
Het is de bedoeling dat het nieuwe bestemmingsplan een 

aantal verouderde bestemmingsplannen gaat vervangen. 

Het nieuwe bestemmingsplan gaat grotendeels uit van 

de bestaande situatie. Bouw- en gebruiksregels zijn in 

het plan geactualiseerd. Een nieuwe ontwikkeling die het 

bestemmingsplan mogelijk maakt is een renovatie en 

uitbreiding van het Park Overbosch, hoek Herenstraat/

Leidsevaart. Ook wordt ‘de stedenbouwkundige/functionele 

visie Herenstraat’ die onlangs is gemaakt, vertaald in het 

bestemmingsplan. Dit houdt onder andere in dat er voor 

diverse percelen aan de Herenstraat in het bestemmingsplan 

een wijzigingsmogelijkheid wordt opgenomen. Een toename 

aan bouwmassa en uitbreiding winkeloppervlak in een deel 

van de Herenstraat wordt hiermee mogelijk gemaakt. Op het 

perceel van de voormalige ‘Pluslocatie’, Herenstraat wordt 

een wijzigingsmogelijkheid opgenomen voor een nieuwe 

ontwikkeling van (een combinatie van) woningbouw, kantoren 

en/of maatschappelijke voorzieningen. 

U kunt uw mening geven over het plan
Over dit voorontwerp kunt u, als inwoner of als 

belanghebbende (natuurlijke of rechtspersoon) in het kader 

van de inspraak, uw mening geven over het plan. Dit kan vanaf 

vrijdag 21 mei tot en met 1 juli 2010. Gedurende deze termijn 

kunt u het bestemmingsplan inzien in het gemeentekantoor in 

Sassenheim. 

Uw mening over dit plan kunt u tot en met 1 juli schriftelijk of 

mondeling kenbaar maken aan burgemeester en wethouders 

van de gemeente Teylingen, Postbus 149, 2215 ZJ  Voorhout, 

0252 -783 300.

Het plan is ook digitaal in te zien
U kunt de digitale versie van het bestemmingsplan ook 

raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en via 

www.teylingen.nl onder ‘Wonen – Bouwen en wonen - Plannen 

en projecten’.

Deze publicatie is tevens een kennisgeving overeenkomstig 

artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening dat een nieuw 

bestemmingsplan ‘Dorp Voorhout’ wordt voorbereid.

Informatie
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met Lindy van der 

Gehandicaptenparkeerplaats

Wij hebben besloten ter hoogte van de Endepoellaan 

25 in Warmond een parkeervak te reserveren als 

gehandicaptenparkeerplaats voor de bewoner van het pand 

Endepoellaan 25.

Het volledige verkeersbesluit met bijbehorende tekening ligt ter 

inzage bij de receptie van het gemeentekantoor in Sassenheim 

van 26 mei tot en met 7 juli 2010.

Bezwaarmogelijkheid
Tot en met 7 juli kunnen belanghebbenden een gemotiveerd 

bezwaarschrift indienen tegen dit besluit bij het college van 

burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift bevat 

tenminste naam, adres en woonplaats van de belanghebbende 

en een opgave van de bezwaren die tegen dit besluit bestaan. 

Het bezwaarschrift moet gedateerd en ondertekend zijn.

Woonschepenverordening 

Op 21 april 2010 is op grond van artikel 5.1 vergunning verleend 

voor het innemen van een ligplaats met een woonschip. Een 

overzicht van de betreffende woonschepen kunt u bekijken 

op www.teylingen.nl. Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met Jacqeline Habers via 0252 -783 300. 

Vaststelling wijzigingsplan ‘Noord 3de wijziging 
Sassenheim: Molenstraat 1-3’

Het college van burgemeester en wethouders van Teylingen 

maakt bekend dat het wijzigingsplan ‘Noord 3de wijziging 

Sassenheim: Molenstraat 1-3’ op 3 mei 2010 is vastgesteld.

Molenstraat 1-3
Het wijzigingsplan heeft betrekking op de bouw van twee 

geschakelde woningen met bijgebouwen ter plaatse van de 

Molenstraat 1-3 in Sassenheim, de voormalige locatie van het 

bedrijf Wijntjes. 

De Molenstraat is gelegen in het noorden van Sassenheim 

tussen de Hoofdstraat en de Parklaan. Het plangebied is 

gelegen aan de noordzijde van de Molenstraat en grenst aan de 

achtererven van de woningen aan de Hoofdstraat.

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit en het wijzigingsplan met de hierbij 

behorende stukken liggen vanaf 21 mei tot en met 1 juli 

2010 ter inzage. Het wijzigingsplan, bestaande uit planregels, 

een toelichting en een plankaart, kunt u inzien in het 

gemeentekantoor in Sassenheim. U kunt deze ook bekijken op  

www.teylingen.nl onder ‘Wonen – Bouwen en wonen – Plannen 

en projecten – Sassenheim’. 

Beroep
Gedurende de periode dat het plan ter visie ligt kan beroep 

ingesteld worden bij de afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Dit geldt 

alleen voor degene die kan aantonen tijdens de ontwerpfase 

redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest een zienswijze in te 

dienen.

Het vaststellingsbesluit treedt op 2 juli 2010 in werking, tenzij 

binnen die termijn naast een beroepsschrift ook een verzoek 

om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend. Het 

besluit treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is 

beslist.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Joost Broeke via  

0252 – 783 300.

Wet milieubeheer 

Een bedrijf kan 

onder een besluit ex 

artikel 8.40 van de 

Wet milieubeheer 

vallen. In een dergelijk 

besluit staan voorschriften waaraan dat bedrijf moet voldoen. 

Bij vestiging of verandering moet het bedrijf zich melden bij de 

Milieudienst West-Holland. 

Hieronder ziet u welke bedrijven in de gemeente Teylingen zich 

tussen 1 januari 2010 tot en met 31 maart 2010 hebben gemeld. 

Heeft u vragen of klachten over een van deze bedrijven? 

Neem dan contact op met de Milieudienst West-Holland 

071 - 408 31 11. U kunt ook een vraag stellen per e-mail: 

procedurekamer@mdwh.nl. Informatie over de tekst van het 

besluit kunt u vinden op www.overheid.nl onder ‘wet- en 

regelgeving’. 

Activiteitenbesluit 
Plaats Adres Naam Soort bedrijf

Warmond Veerpolder  Gasdrukregel- Gasdruk- en

 bij nummer 42  en meetstation meetstation 

Sassenheim Industriekade 36 Van der Wagt B.V.  Industriële- en 

Handels-

onderneming 

Sassenheim Rijksstraatweg 24 Stichting  Jeugdinrichting

  Teylingereind 

Voorhout Loosterweg 51C Van Winsen  Hovenier

  Hoveniers & 

  Boomverzorgers 

  B.V. 

Sassenheim Industriekade 16B Buitelaar  Transportbedrijf

  Transport B.V. 

Voorhout Jacoba van  Dhr. H. van Pavert Dansschool 

 Beierenweg 79A

  Services Network 

  B.V. 

Binnengekomen bouwaanvragen

 vergroten woning voorzijde (06-05-10)

  plaatsen serre (07-05-10)

  plaatsen dakopbouw (11-05-10)

 plaatsen dakkapel voorzijde (11-05-10)

Binnengekomen sloopaanvraag

  gedeeltelijk slopen woning (11-05-10)

Verleende bouwvergunningen met ontheffing

(alleen beroep mogelijk)

  plaatsen volière en kippenren /art. 3.23 Wro (11-05-10)

 plaatsen carport / art. 3.23 Wro (11-05-10)

Verleende kapvergunning

(mogelijkheid tot bezwaar en beroep)

 kappen van een boom (04-05-10)

Commissie Welstand

Eens per twee weken op maandag behandelt een deskundige 

van de Welstandscommissie vanaf 09.30 uur de bouwplannen in 

het gemeentekantoor. Deze besprekingen zijn openbaar. Voor 

het inzien van de agenda of het maken van een afspraak kunt u 

contact opnemen met het  gemeentekantoor. De eerstvolgende 

welstandsvergadering is maandag 31 mei 2010.

Inzien, zienswijzen, bezwaar of beroep

1. Inzien binnengekomen aanvragen
Binnengekomen aanvragen kunt u inzien bij balie 7 (bouwen en 

wonen) in het gemeentekantoor. 

2. Bezwaar tegen verleende vergunningen
Als boven de aanvraag staat aangegeven dat er een 

mogelijkheid is tot bezwaar en beroep, kunt u bezwaar maken. 

Hierbij dient u rekening te houden met het volgende:

De genoemde data bij de verleende vergunningen zijn de data 

waarop deze zijn verzonden.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken – vanaf de dag 
na de verzendingsdatum van betreffende vergunning – 

een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van 

burgemeester en wethouders van Teylingen. 

Het bezwaarschrift moet bevatten:

waartegen bezwaar bestaat, reden(en) van het bezwaar, 

handtekening

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als 

sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd bij 

de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag een 

gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen. 

Hiervoor moet u wel griffiekosten betalen. Het verzoek moet 

bevatten:

kopie van het bezwaarschrift dat bij de gemeente Teylingen is 

ingediend.

Het adres is: voorzieningenrechter rechtbank ’s-Gravenhage, 

sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH  Den Haag.

3. Beroep tegen verleende bouwvergunning
De genoemde data bij de verleende vergunningen zijn de data 

waarop deze zijn verzonden.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken – vanaf de 
dag na de verzendingsdatum van betreffende vergunning 

–beroep aantekenen bij de rechtbank. Rechtstreeks beroep is 

mogelijk voor diegenen die een zienswijze hebben ingediend, 

en voor belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten 

kan worden dat zij geen zienswijze hebben ingediend. Een 

beroepschrift dient te worden gericht aan de rechtbank te Den 

Haag sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Gemeenteberichten is een 

uitgave van het college van 

burgemeester en wethouders 

van de gemeente Teylingen. 

Editie 20 mei 2010.

Gemeente Teylingen
Postadres:

Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout

Telefoon: 0252 - 783 300

Fax: 0252 - 783 599

gemeente@teylingen.nl

Voor meer informatie over uw gemeente 
surft u naar www.teylingen.nl
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Sassenheim geschokt door 
nieuws over slachtoffers 
van vliegramp

VERVOLG VOORPAGINA

Er is vanuit de gemeente contact 
geweest met de nabestaanden van 
beide families, maar deze hebben 
uitdrukkelijk de wens geuit om op 
dit moment met rust gelaten te 
worden. Omdat de gemeente dit 
volledig respecteert wordt er vanuit 
de gemeente op dit moment ook 
geen actie ondernomen. Wel wer-
den na het bekend worden van het 
trieste nieuws de vlaggen op de 
gemeentehuizen halfstok gehan-
gen. Het ministerie had de gemeen-
ten daartoe opgeroepen. Op het 
moment dat deze krant ter perse 
ging was nog niet bekend of de 
slachtoffers van de vliegramp van-
avond (donderdag) tijdens de 
gemeenteraadsvergadering her-
dacht zullen worden. De Tweede 
Kamer heeft de slachtoffers afgelo-
pen dinsdagmiddag bij het begin 
van de vergadering wel herdacht.
Dominee Moll van de Protestantse 
Gemeente Sassenheim heeft op 
Hemelvaartsdag tijdens de kerk-
dienst in de Dorpskerk ook stilge-
staan bij het ongeluk. Door de 
kerkgangers werd met verslagen-
heid gereageerd op het nieuws.
Ook bij voetbalvereniging Ter 
Leede is met ontzetting gereageerd 
op het nieuws over de vliegramp in 
Libië. De twee Sassenheimse echt-
paren wiens namen voorkomen op 
de passagierslijst waren nauw 
betrokken bij de club. Klaas Helmus 

is oud-selectiespeler en voetbalde 
nog bij Ter Leede. Bert en Lydia 
Kamp waren opa en oma van één 
van de jeugdleden en vaste suppor-
ters van de club. Op verzoek van de 
nabestaanden heeft Ter Leede ech-
ter besloten om afgelopen zaterdag 
niet met rouwbanden te spelen en 
ook geen minuut stilte te houden 
vóór aanvang van de wedstrijden. 
Volgens Ter Leede vinden de nabe-
staanden het nog te vroeg voor 
herdenkingen en willen ze eerst de 
identificatie afwachten. Wrange 
bijkomstigheid is dat Kales Airline 
Services, de hoofdsponsor van Ter 
Leede, de Nederlandse vertegen-
woordiger is van de Libische vlieg-
maatschappij Afriqiyah, de eige-
naar van het verongelukte toestel.

SASSENHEIM - Peuterspeel-
zaal Jip en Janneke krijgt een 
tijdelijk onderkomen in de 
gemeenschapsruimte van de 
Dorpskerk in Sassenheim. Dit 
omdat de huidige en eveneens 
tijdelijke locatie bij de Ju -
lianakerk maar tot augustus 
gebruikt kan worden. Volgend 
jaar neemt Jip en Janneke haar 
definitieve intrek in basisschool 
De Overplaats.

Door Nico Kuyt

Vanwege de herbouw van de 
Oranjebuurt moest Jip en Janneke 
in 2006 weg van haar oude stek bij 
de speeltuinvereniging Beatrix. De 
grond van de speeltuin was nodig 
voor de opslag van bouwmateria-
len. De peuterspeelzaal ging naar 

een zaal van de Julianakerk. De 
verwachting was dat Jip en Janneke 
vanaf 2008 weer terug kon keren in 
een nieuw gebouw bij de speeltuin. 
Maar vanwege een faillissement 
van de bouwer liep de bouw van de 
wijk grote vertraging op. Dit gooide 
de terugkeer in de war. De huur van 
het gebouw bij de Julianakerk loopt 
echter op 31 juli aanstaande onver-
biddelijk af omdat de ruimte wordt 
verbouwd. Na overleg tussen 
gemeente, De Overplaats en de 
Dorpskerk is er een oplossing 
gevonden voor de huisvesting. De 
Overplaats breidt met twee klaslo-
kalen uit en die zijn in september 
2011 gerealiseerd. In het schoolge-
bouw komt er dan ruimte vrij voor 
de peuterspeelzaal.

Overbruggen
Om de periode van augustus 2010 
tot en met augustus 2011 te over-
bruggen gaat Jip en Janneke tijdelijk 

naar de gemeenschapsruimte van de 
Dorpskerk. Er moeten wel enkele 
kleine aanpassingen worden aange-
bracht, zoals deurspleetbeveiligers, 
kapstokken op kindhoogte, een hek 
om het buitenterrein en veiligheids-
folie op de ramen. De locatie staat 
op de nominatie om te worden her-
ontwikkeld, maar dit gaat voor 
medio 2011 nog niet plaatsvinden. 
De gemeente heeft nog gekeken of 
er niet meteen een permanente 
oplossing voor de huisvesting van 
de peuterspeelzaal te vinden was 
zonder de tussenstap van de 
Dorpskerk. Een voorwaarde was 
echter dat Jip en Janneke in of vlak-
bij de Oranjebuurt gevestigd kon 
blijven. Er bleek in de buurt geen 
andere geschikte locatie beschikbaar 
dan De Overplaats. Ook past het 
samenbrengen van een peuterspeel-
zaal bij een basisschool bij de hui-
dige trend in onderwijsland van een 
zogeheten Brede School.

Tot en met augustus 2011

Jip en Janneke gaat tijdelijk
naar ruimte bij de Dorpskerk

WARMOND - Vrijdag 14 mei is omstreeks half twaalf  ‘s morgens een vracht-
wagen vanaf een veerpont het water in gegleden bij de Zijldijk in Warmond. 
Vanaf de Zijldijk wilde de vrachtwagenchauffeur, een 52-jarige man uit 
Wassenaar, met de pont naar de overkant, naar de Zwanenburgerpolder. De 
vrachtwagen stond na het oprijden wat scheef en de vrachtwagenchauffeur 
wilde de wagen recht zetten, waarna de veerpont kantelde en de vrachtwagen 
het water in gleed. Op het moment van het ongeluk was er een zeilwedstrijd 
van zeeverkenners aan de gang. Drie van hen gingen te water en hebben de 
chauffeur uit de vrachtwagen gehaald. Hij kwam met de schrik vrij, maar is 
wel voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Na het ongeval staken alleen 
nog de wielen van de vrachtwagen boven het water uit (zie foto boven). 
Zaterdag hebben twee op een ponton geplaatste kranen van Verschoor uit 
Sassenheim de vrachtwagen gelicht en weer op vier wielen gezet (zie foto 
onder). (Foto boven: Toon van der Poel. Foto onder: Jim van Dijk).

Vrachtwagen haalt de overkant niet

TEYLINGEN - In de week van 
dinsdag 25 tot en met zaterdag 29 
mei gaan ruim 35.000 vrijwilligers 
landelijk op pad om huis-aan-huis 
te collecteren voor het Nationaal 
Epilepsie Fonds-De Macht van het 
Kleine. Ook in de gemeente 
Teylingen zal gecollecteerd worden. 
De opbrengst van de collecte is 
bestemd voor wetenschappelijk 
onderzoek, voorlichtingsactivitei-
ten, het organiseren van begeleide 
vakanties voor mensen met epilep-
sie en individuele hulp.

Collecte epilepsie

Voor grote projecten

Trilokaal wil geen inhuur van derden
TEYLINGEN - De gemeente 
heeft voor het project Hoogh-
kamer in Voorhout, de NS- loca-
tie in Voorhout en de projecten 
in het kader van de Carrousel 
Sassenheim drie externe pro-
jectleiders ingehuurd. Maar 
gezien het ontbreken van een 
definitieve planning voor de uit-
voering van de projecten ziet 
Trilokaal vooralsnog geen enke-
le reden voor al die externen. 

De fractie heeft hierover vragen 
gesteld aan B&W. De inhuur van 
de drie externe projectleiders is vol-

gens de gemeente nodig omdat de 
kennis en kunde binnen de ambte-
lijke afdeling Ruimte niet aanwezig 
is. Voor projecten van deze omvang 
zijn specifieke kwaliteiten nodig. 
De afgelopen tijd zijn drie bureaus 
benaderd met de vraag om profie-
len en CV’s van projectleiders te 
leveren. Er zijn door de drie bureaus 
uiteindelijk zeven kandidaten voor-
gedragen variërend in prijs van tus-
sen de 125 en 185 euro per uur. Uit 
hen zijn de drie gekozen vanwege 
hun specifieke kennis die passend is 
bij de projecten. Zij worden gefi-
nancierd uit de projecten zelf. 
Hiervoor is door de gemeenteraad 
in het verleden budget beschikbaar 
gesteld. Voor het project Hooghka-

Bezwaarcommissie:

Bouwstop aanbouw kon
wel worden opgelegd
SASSENHEIM - De gemeente 
heeft een bouwstop kunnen 
opleggen voor de aanbouw van 
een woning aan de Teijlingerlaan 
in Sassenheim. Voor de renova-
tie van een keuken en bijkeuken 
is een bouwvergunning nodig, 
maar die had de eigenaar niet 
aangevraagd. Tegen het stilleg-
gen tekende de bewoner bezwaar 
aan, maar de Bezwaarcommissie 
acht het protest ongegrond.

Door Nico Kuyt

Naar de mening van de eigenaar 
van de woning is hij door de 
gemeente op het verkeerde been 
gezet. Een behandelend ambtenaar 
zou hebben aangegeven dat het 
vervangen van een gescheurde 
muur en een slecht dak een renova-
tie is en dat daar geen bouwvergun-
ning voor nodig zou zijn. Ook de 
bouwkundig tekenaar huldigde 
deze mening. De bewoner heeft dit 

te goeder trouw aangenomen. Maar 
terwijl de bouw al enige tijd bezig 
was, constateerde een gemeentelijke 
handhaver dat het om het bijna 
geheel verwijderen van de bestaan-
de aanbouw ging. Deze is zeven 
meter diep en volgens de Woningwet 
is het dan vergunningplichtig. 
Alleen bij een diepte van minder 
dan 2,5 meter is er sprake van ver-
gunningvrij bouwen. De werk-
zaamheden werden vervolgens door 
de gemeente stilgelegd. En tot deze 
handhaving was de gemeente ook 
bevoegd, zo constateert de Bezwaar-
commissie. Alleen in bijzondere 
gevallen kan van de gemeente wor-
den verlangd dat zij afziet van 
handhavend optreden tegen een 
illegale situatie. Daarvan was hier 
geen sprake.

De eigenaar heeft inmiddels een 
bouwvergunning aangevraagd. 
B&W wil meewerken om het bouw-
plan mogelijk te maken. Het ligt tot 
en met 13 juni ter inzage en als er 
geen zienswijzen inkomen zal B&W 
de bouwstop opheffen.

mer is voor projectleiding en pro-
jectondersteuning 154.825 euro 
beschikbaar. In 2009 waren de wer-
kelijke kosten echter 170.606 euro. 
In de volgende kredietaanvraag aan 
de gemeenteraad worden deze kos-
ten meegenomen. De projecten 
NS-locatie Voorhout en Carrousel 
Sassenheim zijn wel binnen de 
beschikbaar gestelde kredieten voor 
projectleiding en -ondersteuning 
gebleven. In 2008 heeft B&W beslo-
ten tot de uitbreiding van de afde-
ling, waarbij 2,5 fte incidenteel 
door externe inhuur zou worden 
ingevuld. Naast de kennis en kunde 
telde tevens mee dat er sprake is 
van een niet voortdurend aanwezi-
ge stroom van werkzaamheden.

Noodzaak
De fractie van Trilokaal stelt echter 
grote vraagtekens bij de inhuur. 
Gezien de noodzaak om drastisch 
te bezuinigen is voorzichtigheid 
geboden ten aanzien van extra kos-
ten. Volgens fractievoorzitter Rob 
ten Boden ontbreekt ook de spoed 
voor de uitvoering, dus ziet hij nog 
minder noodzaak voor de externen. 
Ten Boden vraagt aan B&W om 
helder te maken welke maatregelen 
er zijn genomen om toch interne 
medewerkers in te zetten als pro-
jectleider en daarmee hoge, extra 
kosten te voorkomen. Daarnaast 
vraagt hij zich af  waarom de 
gemeenteraad niet volgens afspraak 
vooraf is geïnformeerd.

WARMOND - De Zonnebloem 
afdeling Warmond gaat donderdag 
3 juni varen met een passagiersschip 
van Rederij Van Hulst. Het vertrek 
vindt plaats vanaf de Gemeentehaven 
in Warmond. Het inschepen is vanaf 
10.30 uur en het vertrek om 11.00 
uur. De terugkomst is rond 16.00 
uur. Aanmelden kan tot en met 31 
mei bij Riet van Rijn, tel. 071-
3011127. De kosten bedragen € 
12,50 per persoon. Wie problemen 
heeft met vervoer naar de haven kan 
eventueel worden opgehaald.

Zonnebloem 
gaat varen
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WARMOND - Rob ten Boden van 
Trilokaal heeft b&w vragen gesteld 
over plannen van de ANWB voor 
‘Kagerpark Leiden’ om de Kager-
plassen beter beleefbaar te maken 
voor de inwoners van de Leidse 
regio. Onderdeel is een ‘intensieve’ 
recreatie aan de randen, meer rou-
tes, publieke oevers en een inten-
sievere staandemastenroute met 
het Hollandsche Meren gebied. De 
visie is inmiddels om  armd door 
Natuurmonumenten en de Stuur-
groep Groene Hart.

Op 12 juni houdt het Groene Hart 
Beraad een samenkomst over het 
ANWB-plan voor de realisatie van 
in totaal elf  regioparken in het 

Groene Hart. De raads- en staten-
leden gaan samen met lokale en 
regionale groepen praten hoe deze 
parken kunnen worden gereali-
seerd. 
Dat Teylingen echter wederom 
geconfronteerd wordt met een visie 
op recreatie van buiten de gemeen-
te, maar die het grondgebied van 
Teylingen betreft, is Trilokaal-
raadslid Ten Boden in het verkeerde 
keelgat geschoten. Eerder heeft 
Leiderdorp een plan gemaakt voor 
de Boterhuispolder, waarbij de 
buurgemeente gemakshalve ook 
het Teylingse deel maar even mee-
nam. 
En nu komt de ANWB met het 
plan voor Kagerpark Leiden. De 
bond wil met de recreatievisie het 
belang van de stedelijke recreant op 
de kaart zetten en aan tafel zitten 
bij de projecten. De visie vloeit 
voort uit de raadplegingen van de 
bondsleden en de bewonersonder-
zoeken, die de ANWB jarenlang 
heeft gehouden.

Intensief
Voor het Kagerpark Leiden denkt 
de ANWB aan het met groen ver-
dichten van de randen van het 
gebied. Daardoor worden nieuwe 
landschappen gemaakt die ‘inten-
sieve’ recreatie kunnen opvangen 
en de stadsrand ‘onomkeerbaar 

groen’ maken. Daarnaast zal het 
vergroten van de routestructuren 
en de uitbreiding met pontjes en 
publieke oevers het landschap nog 
beter beleefbaar maken voor de 
Leidse regio. Zo wordt het 
beschermd tegen een ongewenste, 
grootschalige verstedelijking in de 
toekomst. 

Actie
Trilokaal wil nu van b&w weten of 
het college reeds op de hoogte is 
van deze externe recreatievisie over 
het Teylings grondgebied en zo ja, 
waarom de gemeenteraad niet 
acuut geïnformeerd is over deze 
kwestie. Tevens wil Ten Boden 
horen welke actie b&w zal onder-
nemen om ervoor te zorgen dat de 
gemeente grip houdt op haar eigen 
plannen.

Overigens is het meer recreatief  
benutten van de polders een beleid 
dat zich al heeft ingezet. Het vloeit 
voort uit afspraken rond de verste-
delijking in de regio. Die zou voor-
namelijk plaatsvinden in de as 
Leiden-Katwijk, waarbij om al dit 
steen heen een groen hoefijzer zal 
komen. In het regionaal investe-
ringsfonds is hiervoor geld gereser-
veerd. Meer recreatie in de 
Boterhuispolder is een onderdeel 
van dit hoefijzer.

‘Gemeente moet grip houden’

Trilokaal is ontstemd over 
ANWB-visie voor Kagerplas

De molen met woonhuis in de Broek- en Simontjespolder tussen de Leidse Merenwijk en de Kagerplassen. De 
ANWB lanceerde een plan voor intensieve recreatie aan de randen van de plassen voor het verpozen van de 
stedelingen. (Archieffoto)

Wethouder zet zich in
voor ‘donkere nacht’
REGIO - De Teylingse wethou-
der John Stuurman heeft in het 
wethoudersoverleg van de regio-
nale Milieudienst een lans gebro-
ken voor de Nacht van de Nacht 
2010. De Provinciale Milieu-
federaties en Stichting Natuur 
en Milieu organiseren elk jaar 
deze nacht om aandacht te vra-
gen voor de schoonheid van het 
duister. Volgens Stuurman kun-
nen de regiogemeenten gezamen-
lijk wel iets doen. “Om geza-
menlijk te investeren om die 
Nacht van de Nacht donker te 
maken, zodat het helder is.”

Door Nico Kuyt

Nederland is koploper op het 
gebied van lichtvervuiling. Bij 
een volkomen duistere nacht is 
het mogelijk om in Nederland 
2.500 sterren te zien. Door licht-
vervuiling ziet men in de steden 
maximaal 100 sterren. Ieder jaar 
worden bedrijven en gemeenten 
opgeroepen om tijdens de Nacht 
van de Nacht de lichten te doven. 
Aan de inmiddels vijfde Nacht 
van de Nacht vorig jaar deden 
120 gemeenten en bijna 200 
bedrijven mee. Daarnaast trok-

ken ruim 18.000 mensen, onder 
wie veel kinderen, er in het don-
ker op uit. Ze namen deel aan 
zo’n 300 ‘duistere’ evenementen, 
zoals een nachtdierentocht. 
Tijdens het duister worden pro-
fessionele metingen gedaan welke 
plek in de provincie het meest 
donker is. De organisators willen 
met de nacht bereiken dat 
gemeenten en bedrijven perma-
nent beleid gaan voeren, waarbij 
duisternis vooropstaat. Niet 
alleen levert dat een energiebe-
sparing op, het is ook beter voor 
dier en mens.
De volgende Nacht van de Nacht 
vindt plaats op zaterdag 30 okto-
ber. Stuurman wil Teylingen en 
ook de regiogemeenten warm 
maken om het duister die nacht 
te omarmen. “Het is een van de 
mogelijkheden om met onze 
inwoners de aandacht voor het 
milieu te delen”, geeft hij aan. De 
regio zou daarbij gezamenlijk iets 
kunnen doen en dit zou niet hoe-
ven blijven steken bij een publici-
teitscampagne. 
Zo heeft bijvoorbeeld buurge-
meente Oegstgeest tijdens de 
nacht van 2009 natuurexcursies 
gehouden. De Milieudienst gaat 
nu onder de regiogemeenten 
inventariseren wie wat van plan 
is.

WARMOND - Maandag 24 mei 
(tweede pinksterdag) organiseert 
Vereniging Het Oude Raadhuis van 
Warmond voor de derde keer tus-
sen 11.00 en 16.00 uur een papier-
kunstmarkt op het pleintje bij de 
pomp aan de Dorpsstraat in 
Warmond. Er zijn origami, kaar-
ten, papieren sieraden, dozen, scha-
len, japans papier, zijdevloeicolla-
ges, kunstdrukwerk, handgemaakte 
blanco boeken, ansichtkaarten, 
bewerkt papier, enzovoort. Voor 
iedereen is er gelegenheid om zelf  
papier te scheppen en origami te 
vouwen. De markt is een goede 
gelegenheid om te zien wat er alle-
maal mogelijk is met papier.

Papiermarkt 
in Warmond

WARMOND - Ondanks dat de 
sloop van de nabijgelegen flats aan 
de Bernhardstraat in Warmond 
begonnen is, is speeltuin Het 
Vossenhol gewoon geopend. Alleen 
is de speeltuin nu bereikbaar via 
een tijdelijke ingang aan de 
Irenestraat tussen de nummers 18 
en 20. Hier is echter geen fietsen-
stalling. Wanneer de bouw van de 
nieuwe woningen in de 
Bernhardstraat gereed is, krijgt de 
speeltuin ook weer een nieuwe 
ingang aan de Bernhardstraat. 
Voor nadere informatie over speel-
tuin Het Vossenhol kan men con-
tact opnemen met Inge Elseman, 
telefoon 071-3013736.

Andere ingang 
Het Vossenhol

Crescendo Sassenheim
houdt muzikale instuif
SASSENHEIM - De christe-
lijke harmonievereniging 
Cres cendo uit Sassenheim 
organiseert zaterdag 12 juni 
een muzikale instuif. Wie 
noten kan lezen, een eigen 
instrument heeft en eventueel 
een standaard kan met een 
echt orkest meespelen. Alle 
instrumenten zijn welkom: 
van blokfluit tot contrabas, 
van accordeon tot vibrafoon.

Wie wil meedoen, dient zich zo 
snel mogelijk op te geven bij 
Janneke Duijm (tel. 0252-214962) 
of  Nelien Reitsma (tel. 0252-
218353). De muziek wordt thuis-
bezorgd, zodat alvast geoefend 
kan worden.
Op zaterdag 5 juni is er een oefen-

repetitie van 16.30 tot 18.15 uur 
in het Jeugdhuis van de 
Julianakerk aan de Julianalaan 6 
in Sassenheim. Dirigenten 
Christel Peters en Erik Waerts 
helpen met het instuderen van de 
muziekstukjes. Er is ook een 
pauze met iets te drinken en lek-
kers voor iedereen.

Op zaterdag 12 juni is er een echt 
concert samen met het Aspi-
ranten   orkest en het Startersorkest 
van Crescendo in Het Rijnlands 
Lyceum aan de Van Alkemadelaan 
2 in Sassenheim. De deelnemers 
worden daar verwacht om 17.15 
uur. Men gaat dan nog oefenen 
van 17.30 tot 19.00 uur. Het con-
cert begint om 19.30 uur en duurt 
tot ongeveer 20.30 uur. 

Belangstellenden zijn welkom om 
naar de resultaten van deze muzi-
kale instuif  te komen luisteren.

SASSENHEIM - De politie 
heeft op dinsdag 18 mei 
omstreeks 3.45 uur een 17-jarige 
jongen uit Leiden aangehouden 
op verdenking van inbraak. De 
politie kreeg eerder die nacht een 
melding dat er werd ingebroken 
bij een drogisterij aan de Oude 
Haven in Sassenheim. De politie 
ging snel ter plaatse en zag twee 
jongens wegrennen in de richting 
van het Voorhavenkwartier, 
waarna meteen de achtervolging 
werd ingezet. De politie verloor 
één van de verdachten uit het 
oog bij de Sporthoflaan. Na een 
zoekslag in de straat kon de 
17-jarige verdachte worden aan-
gehouden in één van de tuinen. 
De tweede verdachte is niet meer 
aangetroffen in de omgeving. Bij 
de 17-jarige Leidenaar is een 
aantal goederen in beslag geno-
men, waaronder gereedschap. 
Hij is ingesloten.

Heterdaadje 
bij inbraak

SASSENHEIM - Het was de trainers van het Nederlands Sevens Rugby-
team niet ontgaan dat de in goede vorm verkerende Benjamin Blom van 
rugbyclub The Bassets een meerwaarde kon betekenen voor het team dat 
Nederland zou vertegenwoordigen op het prestigieuze Kinsale Sevens-
toernooi in Ierland, dat vorig weekend gehouden werd. Een Sevens Rugby-
team bestaat uit zeven personen die op een heel rugbyveld op snelheid en 
met gehaaide trucs een tegenstander in tweemaal zeven minuten moet zien 
te verslaan. Op het toernooi speelden uit professionals bestaande gelegen-
heidsteams uit heel Groot-Brittannië, en het was daardoor een prima 
oefenstage voor de oranjehemden die louter uit amateurs bestaan. De erva-
ringen die Blom opgedaan had bij zijn optreden bij het Nederlands team 
gaf hij door aan de spelers van The Bassets. Die gooiden daardoor hoge 
ogen op het Nederlandse kampioenschap, en verdienden door dit resultaat 
een ticket voor het internationale Sevens Rugby-toernooi in Amsterdam.

Benjamin Blom in Sevens-team
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Aanleveren familieberichten
U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

Per e-mail: 
mail de tekst naar advertentie@deteylinger.nl. U krijgt van ons een geheel 
vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld(PDF).

Per post of afgeven: 
U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van 
Uitgeverij Verhagen, Am  bachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-do: 8.00-
17.30 uur, vrij: 8.00-17.00 uur). 

(zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

 Familie
B E R I C H T E N

Ankie Jochemsz & Jollie Wildeman & Wilma Bleeker
zorgzaam en betrokken
met oog voor details

Uitvaartonderneming Teylingen
dag en nacht bereikbaar

tel: 06-30409466
www.uitvaart-teylingen.nl

Heereweg 60,
2161 AJ  Lisse
www.vdputten.eu

Toos Hermans
Uitvaartleidster

Wat kunt u verwachten?

• een persoonlijke invulling
• ervaren en gediplomeerde 

uitvaartleiders
• meer dan 30 jaar ervaring
• uitstekende reputatie in de 

bollenstreek
• hoogwaardig rouwvervoer
• oog voor details
• totaalaanbod van diensten

TEL. 0252-413213
Dag en nacht bereikbaar

SHOWTUIN VRIJ TOEGANKELIJK
Toonzaal geopend maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

Delfweg 34a  2211 VM Noordwijkerhout 

Telefoon: 0252 - 418912  Fax: 0252 - 419471

E-mail: info@Memorienatuursteen.nl  www.memorienatuursteen.nl

Het adres voor een passend gedenkteken

Met intens verdriet delen wij u mede dat omringd 
door degene die haar dierbaar waren, zacht en 
kalm is ingeslapen mijn lieve dochter, onze lieve 
zus en supertante
 

Johanna Alida Bakker

Joke

Sassenheim Warmond
9 mei 1953 12 mei 2010

Cock Bakker † 
Henny Bakker- Bontenbal

Jacques en Erie
         Nils, Sven

Ad en Pia
         Debbie en Pieter
         Sander en Kim
         Laurens en Sara

Jan Willem en Emilia
         Leander, Imre, Christina

Peter en Carla
         Lisa, Koen

De afscheidsdienst heeft inmiddels plaats 
gevonden.

Correspondentieadres:
Norremeerstraat 21
2361 KN Warmond

De liefdevolle steun en actieve zorg van de artsen, 
verpleegkundigen en mantelzorgers gedurende de 
laatste 3 maanden, zijn voor Joke een grote troost 
geweest.

„Vaste rots van mijn behoud.”

Bedroefd, maar met blijde herinnering aan de 
goede jaren die wij met elkaar gehad hebben, 
geven wij kennis van het overlijden van mijn 
lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en 
opa

Jan Eikelenboom

Sassenheim, 11 februari 1927
Warmond, 14 mei 2010

Tiny Eikelenboom-Dwarswaard
Aad en Desirée Eikelenboom-Degens
 Bob
 Danny en Natasja
 Ivana en Eelco, Robin
 Dennis en Bianca
René en Corrie Eikelenboom-van der Lee
 Edwin
 Karin en Dion
 Sandra en Jan
Marja en Hans Hoogervorst-Eikelenboom
 Bart en Nanouk
 Sander
    Martijn
Joca Berghorst-Eikelenboom
 Bianca
 Albert
Rieneke en Jan Meijer-Eikelenboom
 Debbie
 Jaap
 Sarah

Gildehof 15
2171 CA  Sassenheim.

De afscheidsdienst is gehouden op woensdag 
19 mei 2010 in de Julianakerk, te Sassenheim 
waarna de begrafenis heeft plaatsgevonden op het 
kerkhof van de Dorpskerk te Sassenheim.

Wij willen onze bijzondere dank uitspreken aan de 
medewerkers van „Mariënhaven” afdeling Anker E 

voor de liefdevolle verzorging. 

Voor u ging het sterven niet ineens
U heeft er moedig voor gestreden

Niemand kan weten wat u heeft gevoeld
Ook niet wat u heeft geleden.

Zeer bedroefd nemen wij afscheid van 

ANTONIE KLOOTWIJK
(TON)

onze oud-directeur
van Reklamediensten “de Schakel” bv

Hij heeft de zaak samen tot stand gebracht met 
zijn vrouw en heeft deze gerund vanaf 1964 t/m 
1996 vol passie. De zaak is overgenomen door 
één van hun dochters, maar hij is altijd zeer be-
trokken gebleven.

Namens alle medewerkers van Reklamedien-
sten “de Schakel” bv wensen wij de familie heel 
veel sterkte en kracht toe. 

 Als het lichaam niet meer wil 
 en het leven wordt een lijden,

 Kan men dankbaar zijn 
 dat God hem komt bevrijden. 

 
Intens verdrietig delen wij u mede dat, na 

een vanaf het begin verloren strijd, van ons 
is heengegaan mijn innig geliefde man, onze 

zorgzame vader en lieve opa 

ANTONIE KLOOTWIJK 
(TON)

       * 3 juni 1935                  † 11 mei 2010
 
  L.L. Klootwijk-van der Wolf
   
  Marion en Edwin 
      Stefanie, Charlotte

  Ingrid   en Ton 
      Luuk

  Bianca en Patrick 
      Daniëlle, Floortje

Elbalaan 51, 2172 JC Sassenheim

Wij hebben hem maandag 17 mei naar zijn 
laatste rustplaats begeleid. 



AUTOMOBIELBEDRIJF G.DOL
Toyota Corolla Verso D4D, ’04 ..........................................................................  € 9.950,-
BMW 2.3 Cabrio Z3 Roadster ..........................................................................  € 7.950,-
Opel Meriva, 50.000 km, ’03.............................................................................  € 7.950,-
Renault Modus 1.2, 36.000 km, ‘05 .................................................................  € 7.950,-
Opel Astra 1.7 DTi, ’04 .....................................................................................  € 7.450,-
Audi A6 TDi, ‘00 ................................................................................................  € 6.950,-
Opel Zafira, airco, ’01 .......................................................................................  € 6.950,-
Citroën C3, 50.000 km, ’04  ..............................................................................  € 6.950,-
Citroën C2, ’06, 77.000 km. ..............................................................................  € 6.950,-
Toyota Yaris VVT-i. ...........................................................................................  € 5.950,-
Renault Clio, airco, ’02 ......................................................................................  € 5.250,-
Hyundai Accent, ’03 ..........................................................................................  € 4.950,-
Ford Ka, ’03, 50.000 km. ..................................................................................  € 4.950,-
Mitsubishi Carisma, ’99 .....................................................................................  € 3.950,-
Citroën Picasso, LPG ’00 .................................................................................  € 3.950,-
Fiat Multipla .......................................................................................................  € 2.950,-
Mitsubishi Spacestar, airco, ’98 ........................................................................  € 2.950,-
2x Daewoo Nubira + Lanos, LPG 3, airco, ’01 ................................ € 1.950,-/ € 2.950,-
Nissan Sirena, 6-pers., Diesel, ’96 ...................................................................  € 1.950,-
BMW 3 Hartge ..................................................................................................  € 1.950,-
Alfa 146, ’99 ......................................................................................................  € 1.450,-
30x div. inruilers .......................................................................................... v.a.  € 500,-

AUTOMATEN
Peugeot 206, automaat, airco, ’00 ...................................................................  € 4.950,-
VW Golf Cabrio automaat, ’96 .........................................................................  € 3.950,-
Kia Carnaval 2.9 Automaat ...............................................................................  € 2.950,-
Daihatsu Cuore, ’96 ..........................................................................................  € 1.950,-

CABRIOLET
Mercedes SL 500 ..............................................................................................  € 19.500,-
Opel Astra Cabrio, rood metallic, ’94  ..............................................................  € 2.950,-

BESTELWAGENS
Mercedes Vito 110 CDi, 2003 ..........................................................................  € 4.950,-
6x Renault Trafic 100 dubb. cab. ......................................... v.a. € 4.950,- t/m € 10.950,-
4x Opel Vivaro, ’02, ex. dubb. cab. .................................................. € 4.950,-/ € 7.950,-
2x VW LT Lang Hoog, bj. 2000/2002 ...............................................................  € 7.950,-
3x Transporter TDi, dubb. cab., airco, ’99/’01 ............................................ v.a.  € 5.950,-
2x VW Caddy, Diesel SDi, ’98/’99 .................................................... € 2.950,-/ €   5.900,-
2x Hyundai H200, dubb. cab., airco ’98 / bj. 2000/2004 .................. € 4.350,-/ € 4.950,-
3x Opel Combo 17D ’98/’94/’96 ......................................................  € 1.250,-/ €  1.950,-

WWW.GDOL.NL
Rijnsburgerweg 48 - Voorhout - Tel. 0252-211849

NU 24-UUR TANKEN MET KORTING

Nu 9 en 10 cent KORTING 
(alleen op benzine)

Openingstijden: 
ma. t/m vr. 07.30-20.30 uur, za. 08.00-18.00 uur, zo. gesloten.

EURO
€ 1,479 p.ltr.

SUPER+
€ 1,549 p.ltr.

DIESEL
€ 1,159 p.ltr.

DIESEL ROOD
€ 1,049 p.ltr.

Autobedrijf G. Dol b.v.
Rijnsburgerweg 48 0252-211849 Voorhout www.gdol.nl

Bij inlevering
van deze 
bon:

✂

APK € 38,- all-in

* geldt niet voor 
Diesel all-in

APK-keuren met of zonder afspraak. 
U betaalt geen herkeuringskosten. 

Ook voor al het onderhoud aan uw auto.
Voorschoterweg 23a Valkenburg Tel. 071-4014299

www.vanzelstautos.nl

LESRUIMTE/PRESENTATIERUIMTE 
TE HUUR

Gelegen in Industrieterrein Klei-Oost, nabij uitvalswegen
Ca. 30 vierkante meter • Inclusief beamer • Biedt plaats aan 12-14 leerlingen.

Toilet / koffie / thee  aanwezig  •  € 300,- per dagdeel.
Eventueel laptop voor presentatie extra te huur.

Ook Wifi tegen meerprijs te gebruiken.

Heeft u moeite met het maken van een PowerPoint presentatie?
Dan kunnen wij u daar ook mee helpen. 

Beschikbaar op maandag tot vrijdag van 10:00 tot 22:00 uur
en op zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur.

Heeft u vragen of wilt u komen kijken?
Neem dan contact op met 

Patrick Hogewoning: 06-22487766

PARKEERPLAATS 

onder appartementencomplex 

‘Meerpunt’, Herenweg.

Huurprijs (incl. servicekosten) € 61,64 

(m.i.v. 1/7/2010 € 62,32).

Voor meer informatie kunt u ons bellen.

Woningstichting Warmunda
Dorpsstraat 37

2361 AP  WARMOND

Tel. 071 3012191

onder appartementencommppppllllexx 

‘Meerpunt’, Herenwegggg....

Huurprijs (incl. servvvviicekosten) € 61,66664444

((mm.ii.vv. 11//77//220011000 €€€€ 666222,333222)))).

Voor meer informaaaattie kunnnt u ons bellen

Woninggssstichtttinnng WWaaarrrmundda
Dorppppsstraat 3

2361111 AP WWWWAAAARMONN

Tel. 071 3012211119

TE HUUR

2e PINKSTERDAG GEOPEND VAN 10.00 T/M 17.00 UUR!

21
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VOORHOUT - De door 
omwonenden gewenste over-
steek voor de fietsende school-
jeugd over de N443 van de Oude 
Herenweg naar de Frank van 
Borselenlaan in Voorhout zal in 
2011 worden aangelegd. Dit 
maakte gedeputeerde Asje van 
Dijk vorige week bekend aan de 
provinciale statencommissie 
mobiliteit. De aanleg zou dit 
jaar samen met het reguliere 
groot onderhoud van de weg 
plaatsvinden, maar is met een 
jaar vertraagd.

Als gevolg van nader onderzoek

Veilige oversteek op provinciale 
weg is met een jaar vertraagd

Gezondheid 
bij Vita Cura
SASSENHEIM - Op zaterdag 22 
mei is van 11.00 tot 15.00 uur de 
Praktijk voor Natuurgeneeskunde 
Marian en Christien bij de 
Gezondheidswinkel Vita Cura 
aan de Hoofdstraat 206 in Sas-
senheim te gast, waar geïnteres-
seerden geïnformeerd kunnen 
worden over de mogelijkheden 
om de eigen gezondheid goed in 
kaart te brengen. Er is deze dag 
een gratis meting van onder 
andere bloeddruk, vetpercentage 
en een gezondheidscan. Zowel 
preventief  als diverse klachten 
kunnen in de praktijk worden be -
handeld, zoals allergieën, afslan-
ken, dyslexie, emotionele klach-
ten, gewrichtsklachten, rugklach-
ten, hoofdpijn, moeheid, vage 
klachten en ADHD. Praktijk 
voor Natuurgeneeskunde Marian 
en Christien is op donderdagoch-
tend voortaan ook in de Ge -
zondheidswinkel aanwezig.

Samen met kopstukken

VVD Teylingen ruimt
dagje zwerfafval op
TEYLINGEN - VVD Teylingen 
gaat zaterdag 29 mei de straat 
op om zwerfafval te verwijderen 
uit Teylingen. De VVD wil 
daarmee de nadruk leggen op 
de gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid voor het voorkomen en 
opruimen van zwerfafval. Ter 
afsluiting van de actie zal om 
15.00 uur een bus met landelij-
ke VVD-kandidaat-kamerleden 
aan de Oude Haven in 
Sassenheim medewerking ver-
lenen.

VVD-fractievoorzitter en kandi-
daat-kamerlid Ard van der Steur: 
‘’Zwerfafval is een van de grote 
ergernissen van onze inwoners. 
Helaas wordt dit afval ook meestal 
door onze inwoners zelf  veroor-
zaakt. De VVD wil met deze actie 
duidelijk maken dat als we er met 
zijn allen aan werken, het probleem 
snel is opgelost en dat de inwoners 
de gemeente daar best een handje 

mee mogen helpen”. De VVD heeft 
in haar verkiezingsprogramma al 
gepleit voor wijkgericht werken, 
ook voor wat het opruimen van 
zwerfafval betreft, en rekent daar-
bij op de medewerking van de 
inwoners. Samen kan daardoor een 
grote ergernis worden opgelost. In 
het coalitieakkoord dat vanavond 
(donderdag) door de gemeenteraad 
wordt besproken, wordt ook 
bepaald dat de wenselijkheid van 
zwerfafvalteams of  zogenaamde 
Z-ambassadeurs wordt onderzocht. 
De VVD brengt dit voornemen 
hiermee onder de aandacht van de 
inwoners en gaat er graag met hen 
de discussie over aan.

Het schema voor de actie is als 
volgt:
Warmond: 10.00-11.00 uur de 
Burgemeester Ketelaarstraat en 
Dorpsstraat;
Voorhout: 11.30-13.00 uur de 
Herenstraat tussen de Plus-super-
markt en Albert Heijn;
Sassenheim: 13.30-15.00 uur de 
Hoofdstraat tussen de r.-k. Pan-
cratiuskerk en de Oude Haven.

Dankzij Vooruitgang

Nieuwe plantentafels
op feest Bernardus
SASSENHEIM - Traditiege-
trouw werd vorige week in de 
Bernardus in Sassenheim het 
jaarlijkse lentefeest georgani-
seerd voor de cliënten van de 
dagbehandeliing. Samen met 
partner, familielid of goede 
kennis deden ruim veertig cliën-
ten zich tegoed aan een goed 
gevulde lunchtafel. Daarna had 
Ineke Maarssen van Valent nog 
een verrassing in petto: twee 
nieuwe plantentafels voor de 
activiteiten tijdens de dagbe-
handeling. De plantentafels, 
vervaardigd door de vaklieden 
van Woonstichting Vooruitgang, 
werden onder luid applaus in 
ontvangst genomen.

Johan van Buren, manager woon-
diensten bij Vooruitgang, legt uit 
dat op deze wijze de afspraak van 

de Beursvloer Teylingen wordt 
ingelost. Vorig jaar op 7 oktber 
kwamen bedrijfsleven, lokale over-
heden, serviceclubs, scholen, maat-
schappelijke organisaties en vrijwil-
ligersorganisaties uit de gemeente 
Teylingen bij elkaar in het 
Bestuurscentrum in Voorhout. 
Tijdens deze informele en dynami-
sche sfeer werden ‘matches’ gemaakt 
die voor beide partijen, maar ook 
maatschappelijk, een meerwaarde 
opleveren. Bernardus had behoefte 
aan nieuwe plantentafels. Van 
Buren is trots op het resultaat: “Het 
leuke is dat dit verzoek er door 
onze eigen vaklieden meteen werd 
uitgepikt”. Ook Ineke Maarssen 
van Valent is blij: “De oude tafels 
zakten bijna door de poten en kon-
den echt niet langer mee. Dat is 
jammer, want veel cliënten van de 
dagbehandeling werken in het voor-
jaar graag in de tuin. 
Helaas gaat dat vaak niet meer, 
maar met deze plantentafels kun-
nen bijvoorbeeld ook mensen in 
een rolstoel deelnemen aan de 
plantactiviteiten”.

Samen met een tiental cliënten proosten Ineke Maarssen en Johan van 
Buren op de overdracht van de plantentafels.

WARMOND - Afgelopen zaterdag 
hebben rond de zestig mensen zich 
aangemeld om mee te doen aan een 
rondleiding in de eendenkooi in 
Warmond. De deelnemers waren 
enthousiast. Velen hadden de een-
denkooi nog niet eerder gezien. 
Voor de rondleidingen op 29 mei 
hebben zich al diverse belangstel-
lenden gemeld. Er zijn echter nog 
enkele plaatsen vrij. De aanvangs-
tijden zijn 11.00 en 13.00 uur. Men 
kan zich tot twee dagen ervoor mel-
den via het e-mailadres info@een-
denkooiwarmond.nl, of door opga-
ve bij de VVV Warmond. Dit onder 
vermelding van het aantal perso-
nen dat komt. De toegangsprijs 
bedraagt 2 euro per persoon. Indien 
de belangstelling erg groot is, zullen 
op 12 juni weer rondleidingen wor-
den georganiseerd.

Rondleiding
in eendenkooi

SASSENHEIM - In het kader van de Giro d’Italia, die op 10 mei ook door Sassenheim kwam, heeft de plaat-
selijke Albert Heijn aan het Voorhavenkwartier een fiets cadeau gedaan aan de gelukkige winnaar van het 
aspergespel. Bij aankoop van een tweetal aspergeproducten konden klanten hun bon inleveren in een speciale 
bus. “Daar hebben we vervolgens een winnaar uitgetrokken. Niet iedere dag maak je kans op een gloednieuwe 
fiets”, aldus assistent-supermarktmanager Marijke de Haan. “Er waren dan ook veel klanten die meededen 
met de wedstrijd, en mevrouw Randsdorp uit Lisse is als winnares uit de bus gekomen. Het is leuk om iets 
extra’s te doen voor onze klanten en van fietsen word je fit en gezond”, aldus De Haan. Overigens zijn bij 
Albert Heijn Sassenheim meer leuke acties op komst, waaronder een spannende WK-actie.

‘Aspergefiets’ bij AH

Door Nico Kuyt

Enige tijd geleden stuurde de 
woordvoerder van de omwonen-
den, het huidige VVD-raadslid 
Franck van der Valk, aan de staten-
commissie een brandbrief  over de 
vertraging. Van der Valk meldde 
hierin dat de gedeputeerde in 2008 
had toegezegd dat de veilige over-
steek dit jaar gerealiseerd zou wor-
den. “Vele belanghebbenden had-
den er begrip voor dat deze ingrij-
pende wijziging niet op stel en 
sprong gerealiseerd kon worden. 
Voor het uitstel tot 2010 konden we 
begrip opbrengen. Maar dan zou er 
eindelijk verkeersveiligheid voor 
velen zijn”, zo schrijft hij. “Helaas 
bereiken ons berichten dat er ook 
in 2010 er geen oversteek gereali-
seerd wordt. Zelfs een toezegging 
van de gedeputeerde lijkt geen 
waarde meer te hebben”, vervolgt 
hij, en plaatst een dringende oproep 
aan de statenleden om de bewoners 
niet nog langer te laten wachten en 
van 2010 een veilig jaar te maken. 

Onderzoek
De brief  gaf  D66-fractieverte-
genwoordiger Arjen Raap aanlei-
ding om vorige week in de commis-
sie de gedeputeerde eens aan de 
tand te voelen over de oversteek. 
Van Dijk kaatste evenwel de bal 
snel terug. Want de vertraging heeft 
volgens hem te maken met het ver-
zoek voor nader onderzoek die de 
statenfracties van D66 en VVD 
vorig jaar verlangden. Het groot 
onderhoud van de N443 gaat name-
lijk samen met dat van de Piet 
Gijzenbrug op de grens van 
Voorhout en Noordwijkerhout. Het 
plan leeft om de brug te verbreden 
om daarmee de verkeersveiligheid 
voor fietsers te verbeteren. Maar de 

fracties wilden dat de verkeerspro-
blematiek op deze plek in een bre-
der verband wordt bekeken, bij-
voorbeeld door het spoor te verleg-
gen, waardoor auto’s er onderdoor 
of bovenlangs kunnen rijden om zo 
de doorstroming te bevorderen. 
Volgens Van Dijk heeft het nader 
onderzoek gezorgd dat het onder-
houd naar 2011 is verschoven. 
‘’Maar we gaan de veilige oversteek 
wel doen, want belofte maakt 
schuld. Die toezegging wordt bij 
het onderhoud gewoon meegeno-
men, alleen iets later”, aldus Van 
Dijk.



HUMAX iRHD-5000c - HDTV-kabelontvanger
Haarscherpe HDTV beeld- en geluidskwaliteit
Snelle en grafisch hoogwaardige electronische programmagids
Ondersteunde resoluties: 1080i, 720p, 576p, 576i
Surround sound geluid: Dolby AC-3 (Dolby Digital Plus) 
HDMI, component en RGB/CVBS uitgang
Best geteste HD-ontvanger, Consumentengids mei 2010

* informeer naar de actievoorwaarden

HUMAX iHDR-5050c
HDTV kabelontvanger met ingebouwde 

320GB harddisk-recorder

Haarscherpe HDTV beeld- en geluidskwaliteit
Twintuner, 2 programma’s gelijktijdig opnemen 
Time Shift functie: live programma pauzeren of terugspoelen
Netwerkaansluiting
Best geteste HD-PVR, Consumentengids mei 2010

WK-prijs
€ 149,00

GRATIS
Ziggo 

Startpakket
DTV

eerste 
3 maanden 

gratis 
Ziggo HDTV 

pakket*

Bekijk het WK haarscherp in HDTV

eerste 
3 maanden 

gratis 
Ziggo HDTV 

pakket*

GW Roest BV GW Roest BV Bang & Olufsen Oegstgeest
Lange Voort 11F+G In de Hoftuin Lange Voort 11A
2343 CA   Oegstgeest 2231 GT  Rijnsburg 2343 CA  Oegstgeest
071-519.33.33 071-409.77.77 071-519.33.33

ZIGGO HELPT DAGEN BIJ ROEST 
OEGSTGEEST EN RIJNSBURG:

Ook voor al uw vragen over Televisie, Internet 
en Telefonie van Ziggo kunt u bij ons terecht. 

Van DONDERDAG 20 t/m ZATERDAG 22 mei 
staat het Ziggo serviceteam in beide winkels 

voor u klaar!
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SASSENHEIM - Zaterdag 22 mei 
zal de jazzband Footprints het 
podium in Fascinus betreden. De 
avond duurt van 22.00 tot 2.00 uur. 
De entree is gratis. Footprints was 
de afgelopen jaren te horen tijdens 
verschillende jazzfestivals. Verder 
speelden ze in tal van jazzcafés en 
theatercafés. Footprints bestaat 
zo’n vijftien jaar en speelt een mix 
van jazz, blues, latin en funk. Naast 
eigen werk speelt men stukken van 

Mingus, Wayne Shorter en Sonny 
Rollins. De band bestaat uit Peter 
Hagman op bas, Don Weenink op 
drums en Jan Hylkema op gitaar. 
Fascinus is te vinden op de Van 
Alkemadelaan 14 in Sassenheim.

Footprints in Fascinus

Hairdresser of the Year

NIK wint op Coiffure Awards Amsterdam

VOORHOUT - In aanwezigheid 
van vele vakgenoten is Piet-Jan 
Duivenvoorden, eigenaar van New 
Image Kappers (NIK) in Voorhout, 
Noordwijk en Noordwijkerhout, 
zondagavond 9 mei tijdens het fina-
legala van de Coiffure Award 2010 
in het RAI Elicium Amster dam uit-
geroepen tot Hairdresser of the 
Year.

Nadat Piet-Jan Duivenvoorden de 
eerste prijs in de categorie ‘dames’ 
in de wacht sleepte en zijn echtge-
note Sonja de eerste prijs in de 
categorie ‘heren’, wachtte de zinde-
rende ontknoping. De felbegeerde 
trofee Beste kapper van Nederland 
ging over in de handen van Piet-Jan 

Hairdresser of the Year Piet-Jan Duivenvoorden (tweede van links) werd door Nicolette van Dam naar voren 
geroepen om zijn prijs in ontvangst te nemen. (Foto: PR/Angel Mulder)

Duivenvoorden. De Coiffure Award 
is de belangrijkste en meest presti-
gieuze kappersprijs van Nederland. 
De jury bestaat uit Nederlandse en 
Engelse topkappers die de duizen-
den inzendingen anoniem jureren. 
“De wedstrijd staat hoog aange-
schreven bij alle kappers en hairsty-
listen in Nederland”, vertelt Dui-
ven  voorden trots. “Het is natuurlijk 
geweldig als je vakgenoten jouw 
werk als beste beoordelen.” Het 
juryrapport is meer dan lovend: 
‘Prachtige variatie in stijlen en 
coupes. Puur fashiongevoel. Make-
up, haar en styling zijn perfect in 
balans’. In vorige edities van de 
Coiffure Award vielen zowel Sonja 
als Piet-Jan Duivenvoorden en ook 

hun medewerkers al diverse keren 
in de prijzen. Duivenvoorden bena-
drukt dat elke inzending een pres-
tatie is van het hele team en toch 
een eigen identiteit kent. “Maar dit 
is wel de ultieme prijs. Twee eerste 
prijzen en dan de erkenning van 
Hairdresser of the Year. 
Het is geweldig, we gaan er volop 
van genieten. Het meeste plezier 
halen wij nog steeds uit het ontwik-
kelen van ons team. Dat maakt 
NIK tot een sterk merk: trendsetter 
in coiffure, color en style. Wij pre-
senteren ons als allround-topteam 
waar de klant voor elke stijl en 
trend terecht kan. Hierin blijven we 
vernieuwen en vooruitlopen, en zo 
zien onze klanten dit ook graag.”

D 10% KORTING lk b h d l (19Daarom 10% KORTING op elke behandeling (19

Daarom

10% KORTING
op elke behandeling
(19 mei t/m 19 juni) 

BlinQ
9 / 199 mei t/m 19 jni

ing

Bestaat 1 jaar

Kapsalon BlinQ   |  Herenstraat 12  |  Voorhout  |  Tel. 0252-225551
e: kapsalonblinq@hotmail.com

 een jaar
GRATIS KNIPPEN,
een behandeling naar keuze
of een verzorgingsset!

Win
Raadt het totale haar
gewicht wat wij in 1 
maand kunnen knippen!

Kapsalon

Openingstijden: ma. t/m wo. 9.00 - 17.30
 do. 9.00 - 20.00
 vr. 9.00 - 17.30
 za. 9.00 - 16.00

MEIMAAND

Fietsmaand 2010

Open Tuinendag Noordwijkerhout & De Zilk

Op zondag 27 juni 2010 tussen 11.00 en 17.00 uur vindt de Open Tuinendag in Noordwijkerhout 

en De Zilk plaats. Ruim 25 deelnemers stellen hun indrukwekkende tuinen voor het publiek 

beschikbaar voor bezichtiging.  Vanaf 22 juni kan de volledige route worden afgehaald bij de VVV in 

Noordwijkerhout. Alvast heel veel kijkplezier.

Dit jaar kunnen bewoners, gasten en toeristen 

weer genieten van geweldig leuke fietsroutes 

die Noordwijkerhout en omgeving te bieden 

hebben.

Extra aandacht voor de nieuwe Audio fietsroute dit 

sinds vorige maand verkrijgbaar is bij de VVV in het 

centrum van Noordwijkerhout. Alle bezienswaardig-

heden die Noordwijkerhout te bieden heeft komen 

aan bod. Zo wordt er een toelichting worden gege-

ven op het bekende “Witte Kerkje,” de verschillende 

bloembollenbedrijven, golfbaan Tespelduyn, Oos-

terduinse Meer en nog veel bezienswaardig heden. 

Voor meer informatie bezoek de website   

www.vvvnoordwijkerhout.nl of bel naar de 

winkel: 0252 -  372096. Veel fietsplezier! 

Dorpsstraat 8  Telefoon +31 (0)252 37 20 96  www.vvvnoordwijkerhout.nl



Naar aanleiding van het grote succes van de door ons gehouden Vakantiebeurs af-

gelopen jaar organiseren wij op woensdag 26 mei 2010 vanaf 16.00 uur wederom een 

Vakantiebeurs in strandpaviljoen Zomers.

Hierbij willen wij u uitnodigen om een bezoek te brengen aan onze beurs, die wederom 

bol zal staan van reisinformatie en speciale acties. De verschillende reisorganisaties zijn 

aanwezig om u te voorzien van informatie over uw vakantiebestemming.

Woensdag 26 mei bent U vanaf 16.00 uur
van harte welkom!
Ook als u al uw vakantie geboekt heeft bent u van harte welkom om te genieten van 

deze bijzondere vakantiebeurs. 

Het reislustige team van Reisburo Katwijk

Aanwezig op de vakantiebeurs:

Reisburo Katwijk  |  Princestraat 22b  |  2225 GB  Katwijk aan Zee  |  T (071) 401 43 00  |  F (071) 401 57 77  |  info@reisburokatwijk.nl  |  www.reisburokatwijk.nl

Programma 
16.00 - 16.45 uur  Presentatie Cruise Travel over een aantal verschillende cruise rederijen

17.00 - 17.15 uur Modeshow Beach Boetiek

17.30 - 18.15 uur Presentatie Club Med over hun vakantiedorpen

18.30 - 18.45 uur Modeshow Livera/Lindessa

19.00 - 19.45 uur Presentatie RIU Hotels en Resorts

20.00 - 20.15 uur Modeshow Beach Boetiek

20.30 - 21.15 uur Presentatie van OAD Reizen over Zuid Afrika

21.30 - 21.45 uur Modeshow Livera / Lindessa

Combi Foto Kruyt
Ook Foto Kruyt zal dit jaar weer aanwezig zijn, dit jaar met een gevarieerd en veelzijdig 

aanbod met accessoires, gadgets en tassen voor uw fototoestel en fi lmcamera.

Uitnodiging vakantiebeurs

Lokatie
De vakantiebeurs zal plaatsvinden in Beachclub Zomers 

op het strand voor de Witte kerk. www.strandpaviljoenzomers.nl

Modeshow
Ook dit jaar zijn Livera / Lindessa, Haasnoot Schoenen en Pearle Opticiens aanwezig om 

een schitterende modeshow te laten zien. Zij worden aangevuld door de Beach Boetiek, 

welke ook haar gevarieerde zomercollectie zal laten zien. De diverse merken die aange-

boden worden in de verschillende winkels zullen tijdens deze modeshows te zien zijn.

L U N C H R O O M

Bij Hemels worden
relikwieën gespaard
in ruil voor een
stuk Hemels
huisgemaakte
appeltaart!*
*  Tegen inlevering van een
relikwie ontvangt u van
ons koffie met appeltaart!

www.newimagekappers.nl

NOORDWIJK
071-3614025

VOORHOUT
0252-227777

NOORDWIJKERHOUT
0252-376286

Van harte gefeliciteerd!
Piet-Jan Duivenvoorden ‘Hairdresser of the Year’ 
en 1e prijs winnaars van de Coiffure Award 2010
Sonja Duivenvoorden herenkapsels     Piet-Jan Duivenvoorden dameskapsels

‘Door deze ‘Specialisten met een grenzeloze passie’ voor het  

kappersvak is Nik al meer dan twintig jaar een begrip in de  

Bollenstreek. Het is een eer om lid van het winnende team te zijn.’

Het Nik team
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TEYLINGEN - De KRO zendt 
vanaf maandag 5 juli de Zuid-
Hollandse regiosoap ‘Pauwen 
en Reigers’ uit waarin acteur 
Bas Muijs (‘GTST’, ‘Voetbal-
vrouwen’) niet één, maar zelfs 
twee hoofdrollen vertolkt. Muijs 
speelt de rollen van Paul en van 
Rudolf, die op onverklaarbare 
wijze sprekend op elkaar lijken. 
Eerder werd de regiosoap door 
Omroep West uitgezonden.

In ‘Pauwen en Reigers’ staan de 
jongens Paul en Rudolf centraal. 
Paul is een gewone jongen uit Den 
Haag, die een eenvoudig leven leidt 
en in een kroeg op Scheveningen 
werkt. 
Rudolf leidt juist een luxe leventje, 
dankzij zijn welgestelde ouders uit 
de Bollenstreek. Hoewel de jongens 
een totaal andere achtergrond heb-
ben en elkaar niet kennen, lijken ze 
qua uiterlijk sprekend op elkaar. 
Door een bizar voorval lopen hun 
levens van de een op de andere dag 
in elkaar over, wat voor komische 
situaties zorgt.
In ‘Pauwen en Reigers’ spelen naast 
Bas Muijs meer landelijk bekende 
spelers. Stephan Evenblij (bekend 
van onder andere ‘Voetbalvrouwen’ 
en ‘GTST’), Eric Bouwman (‘Idols’-

deelnemer en ‘ONM’) en Gepke 
Witteveen uit ‘Goudkust’ zijn vanaf 
maandag 5 juli in de dagelijkse 
serie te zien. Alle acteurs in ‘Pauwen 
en Reigers’ zijn van oorsprong 
afkomstig uit Zuid-Holland. De 
regionale komedie werd oorspron-
kelijk uitgezonden door Omroep 
West en geproduceerd door 
Nijenhuis & de Levita Film en TV.

Een groot deel van de regiosoap is 
opgenomen in de gemeente 
Teylingen. Met name Warmond 
komt prominent in beeld. De 
gemeente Teylingen heeft indertijd 
20.000 euro bijgedragen aan de 
productie van ‘Pauwen en Reigers’, 
onder de voorwaarde dat de 
gemeente een belangrijke rol in de 
serie zou spelen.

Oud-wethouder Homan (links) ondertekende in november 2008 een 
overeenkomst met TV West-directeur Milo voor de gemeentelijke bij-
drage aan de regiosoap ‘Pauwen en Reigers’. De oud-wethouder boekt 
een verlaat succesje, nu de KRO de soap, die voor een groot deel in 
de gemeente Teylingen speelt, landelijk gaat uitzenden. (Archieffoto: 
FBPS/Peter Schipper)

Verlaat succesje oud-wethouder Homan

‘Pauwen en Reigers’ straks
toch te zien bij de KRO

Lezers Schrijven

De redactie ziet uw brieven met interesse tegemoet, maar behoudt zich het recht voor brie-
ven taalkundig aan te passen, in te korten of niet te plaatsen. Brieven mogen niet meer dan 
250 woorden bevatten. Ingezonden brieven worden alleen geplaatst met naam en adres. 
Plaatsing van een brief houdt geen instemming van de redactie met inhoud of strekking in.

Neergegooide troep
Ik ben woonachting in de Tijloosstraat in Sassenheim. Dat is in de nieuwe 
Oranjebuurt. Al ruim een halfjaar geleden werd door de woonstichting en de 
gemeente beweerd dat deze buurt totaal klaar was na het plaatsten van de 
nieuwe woningen. Er wordt nu gewerkt aan de waterleiding, maar men zou 
eens moeten kijken tegenover mijn huis. Het is nu een illegale stortplaats 
geworden. Ik heb de gemeente al verschillende keren hierover gebeld of zij de 
troep zouden kunnen opruimen, omdat nu iedereen zijn troep neergooit. Er 
komen zelfs mensen met een aanhangwagen om deze tegenover mijn huis te 
legen. Ik woon daar nu anderhalf jaar en kijk nog elke dag tegen deze troep 
aan.

Bianca Buis, Tijloosstraat 3, Sassenheim

WARMOND - Je stapt Albert Heijn in Warmond binnen voor het kopen 
van onder andere verse asperges met Knorr Aspergesaus, en later hoor 
je dat je ook nog eens een opoefiets kunt komen ophalen. Het overkwam 
Maria van Dijk uit de Ganzenwei in Warmond. Zij kon afgelopen dins-
dag de fiets in ontvangst nemen van eigenaar Hans Oudshoorn van de 
Warmondse Albert Heijn. Hoewel Maria van Dijk zich zeker (nog) 
geen ‘opoe’ kan noemen, was ze toch erg blij met de nieuwe fiets. Hans 
Oudshoorn: “Voor ons als Albert Heijn is het een mooie afsluiting van 
de periode waarin alle activiteiten in het kader van de Giro d’Italia en 
fietsen hebben gestaan. We gaan ons nu opmaken voor het WK voetbal 
in Zuid-Afrika”.

Zeker geen opoe, toch een opoefiets

Van Os, Den Otter en
Zhongnai op expositie
WARMOND - Marianne den 
Otter, Zhongnai en Jan van Os 
exposeren tot en met zondag 13 
juni in galerie Het Oude Raadhuis 
van Warmond. De officiële ope-
ning van de expositie is zondag 23 
mei om 16.00 uur.

Het is niet voor het eerst dat Den 
Otter, Zhongnai en Van Os samen 
in één ruimte exposeren. In 2006 
hebben zij in De Koperen Hoogte 
bij Zwolle aan de grote zomerexpo-
sitie meegedaan en twee jaar later 
kwamen zij elkaar weer tegen bij 
ARTevent  De Hamermolen bij 
Apeldoorn.
Marianne den Otter heeft sinds 
1989 lessen bij klassiek opgeleide 
beeldhouwers gevolgd waar zij zich 
de techniek van het beeldhouwen 
meester maakte. In 1995 opende ze 
haar eigen bosatelier in het buiten-
gebied van Beekbergen. Omringd 
door de natuur laat zij zich hier 
inspireren door thema’s als kwets-
baarheid, vergankelijkheid en ver-
wondering, maar vooral ook die 
van levenskracht en liefde. Den 
Otter is tevens eigenaar van kunst-
bedrijf  Art On Tour dat zich ten 
doel stelt om kunst op een toegan-
kelijk manier onder de mensen te 
brengen door middel van kunsteve-
nementen en educatieve kinderpro-
jecten.
Zhongnai en Jan van Os wonen in 
dezelfde straat in Meppel en ken-
nen elkaar al enkele jaren. Zij heb-
ben beiden een kunstacademische 
opleiding gevolgd. In Zhongnai’s 
werk staat vaak de natuur centraal, 
maar behalve landschappelijke 
impressies maakt hij geregeld vrou-
wenfiguren in een romantische set-
ting. De werkstukken zijn met ruim 

verf in stevige streken op het linnen 
gezet en tonen vaak de Aziatische 
achtergrond van de kunstenaar. 
Maar ook is Zhongnai geïnspireerd 
door Europese kunstenaars als 
Egon Schiele.
Het werk van Jan van Os kenmerkt 
zich door een grote verscheiden-
heid aan zowel onderwerpen als 
technieken. De aquarellen hebben 
vaak het landschap als onderwerp, 
terwijl materialen als acryl en mixed 
media meer gebruikt worden om 
vergankelijkheid en menselijk 
ingrijpen in de natuur te laten zien.
De openingstijden van galerie Het 
Oude Raadhuis van Warmond zijn: 
woensdag, donderdag en vrijdag 
van 15.00 tot 17.00 uur; zaterdag 
van 11.00 tot 17.00 uur; en zondag 
van 13.00 tot 17.00 uur.

WARMOND - Tot en met 
woensdag 16 juni is werk van 
vier kunstenaars tentoonge-
steld in galerie De Pomp aan 
de Dorpsstraat 38 in Warmond. 
De opening is op zondag 23 
mei om 15.00 uur. 

De exposanten zullen iets ver-
tellen over de totstandkoming 
van hun werken. Carla Braam-
Pouw exposeert acryl-schilde-
rijen, Joyce van der Stad siera-
den, Petra de Haas keramiek 
en Frans van der Star penteke-
ningen. In de kelderruimte is 
gebruikskeramiek en werk in 
stock te bezichtigen.

Diversiteit 
in De Pomp

SASSENHEIM - Gymver-
eniging Return Sassenheim 
organiseert een spelmiddag in 
Park Rusthoff. Op zaterdag 22 
mei wordt van 13.00 tot 17.00 
uur op het parkeiland een spel-
parcours uitgezet. 
De organisatie verwacht al 
ongeveer tachtig kinderen en 
hoopt dat nog meer kinderen 
meekomen en aansluiten. Ook 
ouders kunnen hun kinderen 
laten meedoen. Er is onder 
andere een airtumblingbaan 
om heerlijk op te springen. 
Ook zal er een demonstratie 
door de leden van Return gege-
ven worden.

Spelmiddag in 
Park Rusthoff

VOORHOUT - Op zaterdag 
29 mei zal er in sporthal De 
Tulp in Voorhout een majoret-
tewedstrijd plaatsvinden. De 
wedstrijd wordt georganiseerd 
door de CBSD in samenwer-
king met Inspiration Voorhout. 
Met ruim 170 optredens 
belooft het een spannende dag 
te worden. Alleen al van 
Inspiration zullen er bijna veer-
tig optredens te zien zijn. De 
jongste groep, de E-groep, zal 
voor het eerst zijn show ‘Do 
you want to be a popstar’ laten 
zien. Ook de A-groep geeft 
deze dag een primeur weg met 
zijn eerste optreden met de 
nieuwe show. Het begint om 
9.00 uur en de prijsuitreiking 
zal rond 17.30 uur plaatsvin-
den. De entree bedraagt voor 
volwassenen € 4,50 en kinde-
ren betalen 2 euro.

Majorettes 
in De Tulp

 

 

High Tea  v.a. 15,50 euro p.p. 

Ontbijtjes op bed v.a. 20,-- euro p.p. (tip voor Vaderdag!) 

Vergader-lunchpakketten (voor het bedrijfsleven) v.a. 5,50 euro p.p. 

 

     
     Nieuw: 
  Maak kennis met ons ambachtelijke Italiaans  
 schepijs, (huisgemaakt door `La Venezia` te Leiden) 
 

  Actie: T/m 31 mei 0,75 cent per bolletje 
 

 

Herenstraat 52 
2215 KJ Voorhout 
T: 0252- 235748 

www.lunchroomonsgenoegen.nl   



Bekijk het WK in HD! Met een geschikte HD-televisie en de  Digitale Televisie Module (CI+). 

Deze plaats je rechtstreeks in het toestel, dus geen extra kastjes, afstandsbedieningen en 

kabels meer. Smartcard in de module en je bent helemaal WK Ready!

Jij ook? Doe de check in de winkel 
en bekijk het WK haarscherp in HD
J

Peursum            BV
AUDIO- ,  V IDEO-  EN HUISHOUDELI JKE  APPARATUUR

Voorstraat 31B - 33   2225 EL Katwijk ZH

Telefoon (071) 401 64 22   www.peursum.nl
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 Volgende week staat de schop bij: Fixet Klusmarkt Schulte

Daniëlle Langeveld en haar vriend Richard Clement hebben onlangs een nieu-
we woning gekocht voor zichzelf, hun zoontje Dave en pasgeboren dochter 
Lindi. De keuze om vervolgens hun eigen woning te verkopen bij Geurts 
Makelaars was simpel. Gewoonweg door hun no-nonsens aanpak en centrale 
ligging in de Herenstraat. Dit zorgde dat hun woning in amper een week tijd 
werd verkocht. Dat de Herenstraat nu een metamorfose ondergaat, zien zij 
als een enorme plus; het zal ervoor zorgen dat zij nog meer, dan zij al deden, 
de Herenstraat voor hun dagelijkse als toekomstige “boodschap” zullen 
gebruiken. Als gewaardeerde klant kregen zij een vrij besteedbare “smikkel” 
cadeaubon van Geurts Makelaars uitgereikt.

Deze week was de schop bij Hotel Café Restaurant Boerhaave te gast.  Na een 
nachtje in ons hotel door gebracht te hebben, besloten wij om de schop samen met 
een fles Prosecco en een dinerbon ter waarde van ”2 pannetjes van Boerhaave” 
aan Willem van der Ploeg te geven. Een Voorhouter en “Boerhaave” gast in hart 
en nieren.  Wie kent Willem niet in Voorhout.  Zijn vader heeft als oud gemeente 
opzichter al menig steen laten plaatsen in de Herenstraat, nog voordat het asfalt 
erin werd gelegd. Vraag Willem waar hij zijn inkopen doet, en je kan niet om de 
Herenstraat heen.  Hij is blij dat de Herenstraat nu een wat vriendelijker en rusti-
gere uitstraling krijgt, en hoopt dat dit met name de veiligheid ten goede zal 
komen.  Reikhalzend kijkt hij uit naar de oplevering,  en wenst alle winkeliers veel 
succes met de nieuwe verbeterde Herenstraat.

Hotel Café Restaurant: Dhr. Van der Ploeg Geurts Makelaars: Mevr. Langeveld

Dhr. Van der Ploeg kreeg een attentie 
van Hotel Café Restaurant Boerhaave

Mevr. Langeveld ontving een attentie 
van Geurts Makelaars

De ‘Herenstraat’ Actief...Voorbereidingen 
voor kinder-
vakantieweek
WARMOND - Met nog twee maanden te gaan, is het 
bestuur van Stichting Kindervakantiewerk Warmond 
(SKW) al druk bezig met de voorbereidingen voor de 
nieuwe kindervakantieweek. Deze week wordt gehou-
den van 9 tot en met 13 augustus. Ook dit jaar is het 
gelukt om een leuk, spannend en sportief  thema te 
bedenken dat zowel voor de kleinere als voor de gro-
tere kinderen genoeg uitdaging biedt. Er zal in ieder 
geval weer genoeg getimmerd, geknutseld en gespeurd 
worden. Het ondertussen beroemde avondspel en het 
nachtje slapen op het eiland Koudehoorn zal ook dit 
jaar niet ontbreken en belooft dit jaar extra spannend 
te worden. Dit jaar is besloten om de programma-
boekjes niet huis-aan-huis te verspreiden, maar deze 
zijn op de basisscholen in Warmond aan de kinderen 
uitgedeeld. Daarnaast zijn deze boekjes te vinden bij 
de VVV en de bibliotheek. De boekjes en inschrijf-
formulieren kunnen ook gedownload worden vanaf 
de website. De sluitingsdatum voor de inschrijving is 
1 juni. Kinderen, ouders en andere belangstellenden 
kunnen de website www.skw.warmond.net in de gaten 
houden. Hierop is veel informatie en de laatste nieuw-
tjes over de kindervakantieweek te lezen. Ook staan 
de foto’s van het afgelopen jaar er nog op.

Kamermuziek in 
Mariëngaerde

WARMOND - Zondag 30 mei vindt om 15.00 uur in 
Mariëngaerde aan de Mgr. Aengenentlaan 3 in 
Warmond een klassiek kamermuziekconcert plaats 
dat in nauwe samenwerking met Stichting Muziek In 
Huis wordt georganiseerd. Het ensemble Trio Papyan, 
bestaande uit Elena Vyaznikova fluit, Steve Kramer 
cello en Nare Papyan piano, zal een gevarieerd klas-
siek programma brengen met werken van onder ande-
ren Haydn, Prokofiev en Tsjaikovski. Het optreden 
vindt plaats in de kapel van Mariëngaerde. De toe-
gang is vrij en de zaal gaat open om 14.30 uur.

FIETS NODIG?

HERENSTRAAT 81 - 2215 KG VOORHOUT
(0252) - 21 20 90

PLUS Van Dijk - Voorhout
Herenstraat 45  T: 0252-216252
 maandag - woensdag 8.00 - 20.00 uur,  donderdag - vrijdag 8.00 - 21.00 uur,  zaterdag 8.00 - 20.00 uur 
www.plusvandijk.nlwww.plusvandijk.nl

GRATIS

Van Dijk
™

™

™

™

™

Er is weer GRASKAAS 
beste kwaliteit

 NU 1000 gram € 7,95

Herenstraat 65
2215 KG
Voorhout
0252-217788

www.neuteboomvoorhout.nl

Littl

5
Bij b

                                                         G

 

 

 
 

De kleine moodstreet 

Little feet & xs feet 
Mt 50 t/m 92 

50% korting 
Bij besteding vanaf 100� 

               Geldig t/m 29 mei 

 

HERENSTRAAT 116- 2215 KK- VOORHOUT-0252534804 

Aanbiedingen geldig t/m
22 mei 2010

Herenstraat 122a
Voorhout 

Mitra’s wegwerkaanbieding!

DUJARDIN
Blue Label Vieux
liter, onze prijs 12.69

27 MEI: WHISKYPROEVERIJ
aanmelden bij Mitra Voorhout

‘Geniet, maar drink met mate’

9.99

Een deel van ons assortiment 
is gecertifi ceerd volgens de 
norm van het MSC.

Herenstraat 43, 2215 KC  Voorhout

We maken het niet leuker dan het is,
wij brengen u uw bestelde vis!

Tijdens de opbreking van de Herenstraat
bezorgen wij desgewenst uw bestelling

(bij bestellingen vanaf € 15,-)

vish
and

el

De Klok
Geheid kwaliteit

Wij zijn ook maatwerkspecialist in 
buitenzonwering!
Loop eens binnen in onze winkel en 
kom de vele mogelijkheden met eigen 
ogen bekijken.

SPECIALIST IN TERRASSCHERMEN, 
SCREENS, MARKIEZEN 
EN ROLLUIKEN.

www.fixet.nlDe Doe-het-zelf zaak met eigen klusdienst en deskundig personeel. 

MONTAGE
door Fixet mogelijk

1 KINDERMENU GRATIS VOOR 
IEDER GEZIN DAT KOMT DINEREN

GELDIG IN MEI 2010
MASSADA VOORHOUT

7 dagen open: 12.00-24.00 uur
www.massada.nl

Jacques van Dijck
juwelier - diamantair

Sterling zilveren armband met 
bezet met flonkerende zirkonia’s

Zolang de voorraad strekt € 129,-
Normaal € 179,-
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www.deteylinger.nl
Oplage 15.565

Uitgave van

Ambachtsweg 7 A
Postbus 3066, 2220 CB Katwijk

telefoon: 071-4022901
fax: 071-4032325

Advertenties
Meriam Mesman

Adres, telefoon en fax: zie boven
b.g.g. 06-46094209

e-mail: advertentie@deteylinger.nl
Sluitingstijd advertenties: 

woensdag 10.00 uur

Redactie
Eindredactie: Piet van der Vooren

Redactieadres: Postbus 71, 
2360 AB Warmond

telefoon/fax: 071-3010118
e-mail: redactie@deteylinger.nl

Aanlevering kopij bij voorkeur per e-mail
Sluitingstijd kopij: dinsdag 15.00 uur

De Teylinger wordt iedere donderdag 
gratis huis-aan-huis bezorgd in 

Sassenheim, Voorhout en Warmond, en 
is bovendien gratis af te halen op de 

volgende adressen:
Sassenheim: Gemeentekantoor, 

Wilhelminalaan 25; 
Bruna, Hoofdstraat 207; Primera 
Van der Lans, Hoofdstraat 208; 

Speciaalzaak Kaldenbach, 
Hoofdstraat 243; Esso Selfservice, 

Oosthoutlaan 2;
Voorhout: Bestuurscentrum, 

Raadhuisplein 1; Plus Van Dijk, 
Herenstraat 45; Hoek Boek & Kantoor, 

Herenstraat 63; 
Primera, Jacoba van Beierenhof 26;

Warmond: Albert Heijn, Dorpsstraat 
2; VVV, Dorpsstraat 88 A; De Nie Toys 

& Stamps, Dorpsstraat 106.

Bezorging
Telefoon 071-4022901 of 

www.deteylinger.nl (onder kopje 
‘Bezorging’). Indien de bezorgklacht 

vóór maandag 12.00 uur wordt 
doorgegeven wordt de krant dezelfde 

dag nabezorgd.

COLOFON

SASSENHEIM - In de An -
kerplaats aan de Narcissenlaan 
in Sassenheim vond tot nu toe 
op donderdag een koffieochtend 
voor ouderen plaats. Omdat 
deze locatie wordt gesloopt, 
keek Stichting Welzijn Tey-
lingen uit naar een andere plek, 
en vond die in de bibliotheek 
van Sassenheim. ‘’Met deze 
verandering hopen we dat meer 
ouderen gebruik zullen maken 
van onze activiteit”, zegt Laura 
Methorst, ouderenwerker van 
de stichting.

Door Hans van Klinken

Voor ouderen is er sinds jaar en dag 
een koffieochtend in de Ankerplaats 
achter de dansschool van Mejan 
aan de Narcissenlaan. Slechts wei-
nig ouderen maken echter gebruik 
van deze faciliteit. Welzijn Teylingen 
merkte dat de animo voor de bij-
eenkomst zelfs tanende is. “Soms is 
er één vrijwilliger op één bezoeker. 
Dat moet beter”, vindt ouderen-
werker Laura Methorst. Die kans 
werd geboden door het feit dat de 
huidige locatie wordt gesloopt en 
men moest omzien naar een andere 
plek. ‘’Uiteindelijk vonden we die 
in de bibliotheek. Hier kan men 
naast een kopje koffie drinken een 
krantje lezen. Ik hoop dat de animo 
voor het samenzijn hierdoor ook 
groter wordt.’’ Ze kan niet verkla-
ren waarom er niet meer gebruik 
wordt gemaakt van de ‘koffieklets’. 
Ze ziet de kans op meer bezoek in 
de bibliotheek wel ontstaan omdat 
er gebruik gemaakt kan worden 
van de aangeboden dagbladen en 
magazines, maar ook omdat er op 
dat moment vlakbij markt is. “Wij 
verwachten dat die combinatie 
meer ouderen zal trekken. Men 
loopt even over de markt voor een 
boodschap en stapt dan misschien 
eerder binnen voor koffie, pakt een 
krantje en maakt een praatje met 
dorpsgenoten.”
Welzijn Teylingen lijkt daarmee iets 
neer te zetten wat door de ouderen-
gemeenschap niet meteen wordt 
omarmd. “Het kan zijn dat het niet 
trekt, omdat de locatie die er nu is 
minder aantrekkelijk is. Van de 
bibliotheek verwachten we dus 
meer.’’ Methorst vindt dat het haar 
taak is om deze leeftijdscategorie 
contactmogelijkheden te bieden. 
‘’Niet iedereen wil naar een café dat 
trouwens in de ochtend niet open 
is. Op dat vroege moment van de 
dag is het juist bijzonder geschikt 
voor ouderen.” Ook al loopt het 
geen storm op de oude locatie, 
Welzijn Teylingen heeft behoorlijk 
wat inspanning verricht om mensen 

naar de Ankerplaats te trekken. 
Flyers werden verspreid en affiches 
opgehangen. Het gewenste resul-
taat bleef echter uit, ook al werd 
het initiatief  verder door de Bond 
van Ouderen ondersteund en in zijn 
orgaan aangeprezen. Onderzoek 
onder ouderen leverde niet op 
waarom het zo is. Methorst wijt het 
aan het feit dat de groep die zich 
met name aangesproken zou moe-
ten voelen (70 jaar en ouder) niet de 
meest actieve groep is om te reage-
ren. Zo kwam er op een verspreide 
enquete geen respons, ook al was 
een reactie kosteloos door het 
gebruik van een gratis antwoord-
nummer.

Zomermaanden
Toch komen ouderen als een onder-
werp voor hen van belang is best 
wel opdagen. Bij de uitleg over de 
OV-chipkaart in samenwerking met 
de Bond voor Ouderen was de zaal 
gevuld met zo’n tweehonderd seni-
oren die er van alles over wilden 
weten. “Wellicht hadden we toen de 
gelegenheid moeten gebruiken om 
de koffieochtend aan de man te 
brengen’’, zo mijmert Methorst. 
Naast deze poging om het alleen 
zijn van veel ouderen te verminde-
ren, zal in de zomer een aantal 
activiteiten worden georganiseerd. 
Zo zal er in de vakantiemaanden 
een quizmiddag worden neergezet, 
komen de Meerhoppers met hun 
volksdansen in klederdracht en 
zang een middag opluisteren, even-
als de lokale schrijfster Anne Gine 
Goemans dat doet met een lezing 
over de Bollenstreek. En natuurlijk 
loopt Welzijn Teylingen zich warm 
voor de 1e oktober die de dag van 
de ouderen in Nederland is. Er is, 
kortom, voldoende te doen voor de 
oudere Teylinger, en dan vooral in 
de zomer waarin veel kinderen van 
ouderen op vakantie zijn en het 

aantal andere activiteiten tot zowat 
nul is gereduceerd. “De verplaat-
sing van de koffieochtend naar het 
leescafé in de bibliotheek zal ook 
de zomeractiviteiten een duwtje in 
de goede richting geven”, is 
Methorsts mening. “We hopen 
althans op een grote opkomst.”

Andere locatie voor ochtend voor ouderen

Koffieochtend wordt leescafé 
in Sassenheimse bibliotheek

De vrijwilligers van Welzijn Teylingen en de bibliotheek heten ouderen op 
donderdagochtend voortaan welkom in de bieb aan de Kerklaan.

Boekverkopers nemen
afscheid van boeken
WARMOND - De ene boekhande-
laar is de andere niet. Dat bleek op 
Hemelvaartsdag weer eens tijdens 
de jaarlijkse boekenmarkt in 
Warmond, waar traditiegetrouw 
rond de plaatselijke dorpspomp 
professionals en liefhebbers hun 
papieren waar aan de man probeer-
den te brengen.

De eerste categorie maalt er over 
het algemeen niet om welke boeken 
men verkoopt, als men ze maar 
verkoopt. De tweede neemt soms 
met pijn in het hart afscheid van de 
lectuur, bijvoorbeeld omdat het 
boek aan de jeugd herinnert, aan 
bijzondere gebeurtenissen of aan 
naasten die hen ontvallen zijn.
De boekenmarkt in Warmond is 
een initiatief  van Vereniging Het 
Oude Raadhuis, althans van twee 
van haar leden: Matthieu Slinger-
land en Camée van Blommestein. 
Zij begonnen in 2002 met pakweg 
een tiental kramen. Donderdag 
stonden er op de drubezochte 
markt wel 55. En volgend jaar, bij 
het tweede lustrum, zullen er waar-
schijnlijk nog meer staan. Forie 
Sepers, binnen het bestuur van de 

vereniging Het Oude Raadhuis, de 
eerstverantwoordelijke voor de 
markten, ziet voorlopig eerst uit 
naar de volgende kunstmarkten dit 
jaar. 

De eerstvolgende is de papiermarkt 
op maandag 24 mei (tweede pink-
sterdag). Deze markt zal qua 
omvang bescheiden zijn, maar 
daarom volgens Forie Sepers niet 
minder interessant en gezellig.

Adest Musica-lid
Zuidhoek goes DCI
SASSENHEIM - Trompettist 
Danny Zuidhoek van drum- en 
showband Adest Musica zal 
komende zomer afreizen naar 
Amerika. Hier zal hij geduren-
de drie maanden instromen bij 
een deelnemer aan het Drum 
Corps International (DCI) 
World Championship. Een 
kampioenschap waarin op een 
ongekend hoog niveau wordt 
gestreden om de eindzege.

Danny Zuidhoek is hiermee het 
eerste lid in de geschiedenis van 
Adest Musica, die zijn geluk zal 
beproeven binnen de Drum Corps-
wereld in de USA. Deze week werd 
zijn exclusieve ‘spot’, de plaats bin-
nen de show, bevestigd vanuit The 
States. Dit alles bij een topper van 
formaat, namelijk The Blue Stars 
Drum & Bugle Corps. Zuidhoek 
vertelt: “Na een auditieronde via 
internet ten aanzien van de blaas- 
en marchingtechnieken was er 
direct een klik met dit korps. Het 
management van The Blue Stars 
was erg enthousiast en de uiteinde-

lijke keuze was dan ook snel 
gemaakt”.

DCI
Elk jaar wordt in de Verenigde 
Staten het wereldkampioenschap 
DCI georganiseerd. Hieraan nemen 
korpsen deel die met een geheel 
nieuwe bezetting en een vers show-
product door middel van een afval-
ronde toewerken naar de DCI 
Finals. In deze laatste finaleronde is 
er plaats voor slechts twaalf deelne-
mers en lopen de uiteindelijke scores 
op tot zo’n 99 van de 100 maximaal 
te behalen punten. Een kampioen-
schap waarvan met recht kan wor-
den gezegd dat er op een ongekend 
hoog niveau wordt gepresteerd. Op 
1 juni zal Danny Zuidhoek vertrek-
ken naar Amerika. Bij aankomst zal 
er weinig tijd zijn tot bijkomen, aan-
gezien er in drie weken tijd een 13 
minuten durende show ingestudeerd 
moet worden. Vervolgens beginnen 
de veertig uitvoeringen van de show, 
waarbij grote stadions worden aan-
gedaan in onder andere Denver, 
Pittsburgh, Minneapolis en 
Houston. Op 15 augustus zal hij, 
een ervaring rijker, terugkeren in 
Nederland en zich weer scharen bin-
nen de Adest-gelederen.

Trompettist Danny Zuidhoek (midden) gaat deze zomer zijn geluk 
beproeven in de USA.

SASSENHEIM - Vrijdagavond wer-
den bij De Blauwband 199 duiven 
ingemand, en zaterdagmorgen werden 
deze duiven samen met 8.800 duiven 
van de Kuststrook om 8.30 uur gelost 
om aan de terugreis te gaan beginnen. 
Om 12.20.58 uur was het bij Willem 
van Harskamp raak. De eerste prijs-
duif was bij hem op de antenne geland. 
Deze duif maakte een snelheid van 
1.365 meter per minuut (ongeveer 82 
km per uur). De vierde prijsduif was 
ook voor deze liefhebber. De tweede 
prijsduif was met op een neuslengte 

verschil (1.364 p/m) voor Theo 
Onderwater die ook nog eens de 
negende prijsduif pakte. Jan 
Hoogenboom was ook weer goed van 
de partij met de derde, zevende en 
tiende prijsduiven. Piet Kruik ging 
voor de vijfde prijsduif, Adrie en Ton 
de Goeij tekenden voor de zesde prijs-
duif en Cees Wolvers maakte de eerste 
tien compleet met de achtste prijsduif. 
De laatste prijsduif landde op de klep 
van Adrie en Ton de Goeij. Komend 
weekend gaan de duiven naar Nantieul, 
een afstand van 364 kilometer.

Van Harskamp is de snelste
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WARMOND - “We hebben het 
drie jaar op de Efteling kunnen 
uithouden. We zijn daar terug-
gevraagd”, vertelt Kees 
Witsenburg. “Er zijn wel meer 
kindercircussen op de Efteling 
geweest, maar die kwamen het 
tweede jaar niet meer terug. 
Die werden niet terugge-
vraagd’’, vervolgt hij met gepas-
te trots. De oprichter van het 
jubilerende jeugdcircus Atleta 
haalt herinneringen op aan een 
van de hoogtepunten, die hij 
met het circus heeft meege-
maakt. Op de tafel in zijn 
appartement heeft de inmiddels 
bejaarde man met evenveel trots 
enkele boekwerken neergelegd 
waarin zijn circus een plekje 
heeft bemachtigd. Ook vijftig 
jaar na de oprichting van Atleta 
praat hij nog met passie over 
het circus en wat daarbij komt 
kijken. “Ik ben gewoon een cir-
cusgek”, verklaart hij de reden 
dat hij ooit met Atleta begon.

Door Mandy van Leeuwen

“Dit was op het voetbalveld bij 
Warmunda”, toont Witsenburg een 
foto uit 1960. Uit de foto blijkt dat 
het in de beginfase roeien was met 
de riemen die hij had. “Dan kun je 
zien dat het primitief  was. Dit was 
gewoon een sterke plank van m’n 
vader”, wijst de oprichter naar een 
van de toenmalige circusattributen. 
Ook een map met eigen foto’s 
behoort tot de collectie van 
Witsenburg. Op enkele foto’s is een 
hondje te zien. “Is dat Toto?” vraagt 
Paula Frese, actief  als leidster van 
de huidige generatie van circus 
Atleta, terwijl ze wijst naar de voor-
malige circushond van Atleta, die 
van Kees Witsenburg zelf  was. 
Naast een hond komt een heuse 
circusbok langs op de foto’s. Dat 
Atleta met dieren werkte, is echter 
niet eens wat het meest opvalt. De 
enorme mensenmassa die de voor-

stellingen bijwoonde, springt direct 
in het oog. ‘’We zouden willen dat 
we nu nog zoveel publiek hadden”, 
laat Frese vallen.
Atleta was een van de weinige 
jeugdcircussen in de buurt en trok 
veel bekijks. Toch praat Kees 
Witsenburg over de oprichting van 
het circus alsof dit heel vanzelfspre-
kend was. “Iemand moest het 
doen”, zegt hij bescheiden. Toen hij 
in 1960 met ongeveer vijftien jon-
gens Atleta begon, had hij niet kun-
nen verwachten dat het circus vijf  
decennia later nog steeds springle-
vend zou zijn. Inmiddels telt het 
circus dertig artiesten - nu jongens 
én meisjes - in de leeftijd van 7 tot 
17 jaar en zijn er tien leiders bij 
betrokken. Er is zelfs al jaren een 
wachtlijst om lid te mogen worden 
bij Atleta. “Dat is wel heel luxe als 
vereniging”, erkent Dirk van Dijk, 
eveneens een van de huidige leiders. 
Veel leden die de leeftijd bereiken 
waarop zij niet meer mogen deelne-
men aan het circus blijven hangen 
als leiding, maar ook dat gaat alleen 
als er een plekje is vrijgekomen. In 
de loop der jaren is het overweldi-

gende animo voor Atleta onver-
minderd blijven bestaan.

Jubileumvoorstellingen
De oprichter kan een dezer dagen 
twee vrijkaartjes in de bus verwach-
ten voor de speciale avondvoorstel-
ling die op 29 mei gegeven zal wor-
den door de acrobaten, clowns en 
jongleurs van nu. Deze avondvoor-
stelling wordt gegeven ter gelegen-
heid van het jubileum en is alleen 
toegankelijk voor oud-leden en 
sponsors. Een reünie is geen com-
pleet nieuw fenomeen bij Atleta. 

Ook bij het dertig- en het veertigja-
rige jubileum werd een reünie geor-
ganiseerd. Desondanks was het nog 
een heel karwei om iedereen op te 
sporen, beaamt Van Dijk. Dat de 
oud-leden zo bij de jubilea betrok-
ken worden, is zowel volgens Frese 
als Van Dijk niet toevallig. “Het is 
allemaal heel knus bij Atleta. Ze 
hebben er zulke goede herinnerin-
gen aan. Het circus is echt een 
familie”, concluderen ze. De twee 
zijn het erover eens dat deze knus-
heid, deze verbondenheid, ook de 

grote kracht van hun jeugdcircus 
vormt.
Wie nooit bij Atleta heeft gezeten, 
wordt echter ook in de gelegenheid 
gesteld om het jubileum mee te vie-
ren. De jubileumvoorstelling wordt 
op 29 mei ook ‘s middags al een 
keer getoond. Deze middagvoor-
stelling is voor iedereen toeganke-
lijk. Zowel ‘s middags als ‘s avonds 
belooft het publiek getrakteerd te 
worden op een bijzondere show. 
“We hebben geprobeerd er iets 
unieks van te maken. Daarom heb-
ben we er bijvoorbeeld een thema 
aan vastgeplakt dat nu nog niet 
bekend is bij de oud-leden”, licht 
Frese alvast een tipje van de sluier 
op. “Daarnaast is met special effect 
gewerkt. Het is de bedoeling om het 
bijzonder te maken.” Aan de kinde-
ren zal het al helemaal niet liggen. 
“Ze zijn heel enthousiast. Ze wer-
ken heel hard en denken heel erg 
mee over hun acts”, spreekt Paula 
Frese lovend. De beide leiders zijn 
het erover eens dat deze betrokken-
heid ook van groot belang is om 
wat moois neer te zetten en de kin-
deren gemotiveerd te houden.

Veranderingen
Het enthousiasme is gebleven, maar 
verder zijn er in de afgelopen vijftig 
jaar toch wel de nodige zaken ver-
anderd. Niet alleen zijn er meer 
deelnemers en maken meisjes nu 
ook deel uit van het circus, ook de 
aankleding van de acts heeft zich 
ontwikkeld. Dieren worden niet 
meer gebruikt, maar de attributen 
zijn inmiddels wel meer dan simpel-
weg ‘een sterke plank’. ‘Roeien met 
de riemen die je hebt’ is op een 
ander niveau gaan gelden. Hoewel 
het circus over animo niet te klagen 
heeft, stellen de beide leiders: 
“Financieel is het altijd wel lastig”. 
Het is dan ook extra te begrijpen 
dat Van Dijk en Frese opgetogen 
vertellen over de nieuwe vrachtwa-
gen die onlangs na jaren sparen is 
aangeschaft. Even dwalen de 
gedachten af naar een circustent 
(‘dat zou echt super zijn’), maar in 
een mum van tijd komt de realiteit 
weer om de hoek kijken. “We moe-
ten nu alvast weer gaan sparen voor 
als de vrachtwagen over jaren 
opnieuw vervangen moet worden.”
Het zijn overwegingen die 
Witsenburg in 1960 niet hoefde te 
maken. Toch kijkt hij nog met ple-
zier naar een repetitie of uitvoe-
ring. “Ik loop weleens binnen en 
dan zitten er jongens en meisjes op 
het podium. Daar heb ik ook wel-
eens de boeken laten zien”, vertelt 
hij. Een tijd geleden was de oprich-
ter ook in het park naar een voor-
stelling komen kijken. Hij beaamt 
dat er veel veranderd is, maar uit 
zich hier positief  over. “Er hangt 
ook veel van de leiding af. Ik vind 
dat ze het wel goed doen.” De jon-
gere generatie neemt de compli-
menten in ontvangst en zal nog een 
weekje extra hard werken om het 
Kees Witsenburg en alle andere 
geïnteresseerden tijdens de jubile-
umvoorstellingen op 29 mei naar 
de zin te maken.

Wie nog geen kaart heeft en wel 
interesse heeft in een van de voor-
stellingen, die worden gegeven in 
Het Rijnlands Lyceum in Sassen-
heim, kan deze bestellen door een 
mail te sturen naar: jubileum@cir-
cusatleta.nl. 
Kaarten voor de middagvoorstel-
ling kosten 10 euro en kaarten voor 
de avondvoorstelling 15 euro.

Atleta viert vijftigjarig bestaan met jubileumvoorstellingen

Kees Witsenburg begon jeugdcircus 
met een sterke plank van zijn vader

Van links naar rechts Dirk van Dijk, Paula Frese en Atleta-oprichter Kees Witsenburg. (Foto: Willem Krol)

In Panorama TulipLand

Ongeluk met tram trekt veel bekijks
VOORHOUT - Alle Bollen strekers 
die zijn geboren tussen 1930 en 
1950 hebben tot eind mei voor de 
helft van de prijs toegang tot 
Panorama TulipLand in Voorhout. 
Deze speciale actie heeft te maken 
met de vervaardiging van het pano-
rama van de Blauwe Tram.

“De Blauwe Tram reed in de jaren 
dertig en veertig door de streek”, 
vertelt PTL-directeur Piet van Vliet. 
“Daarom leek het ons een leuke 
geste om iedereen die in deze peri-
ode is geboren een voordeeltje te 
geven en nog even de sfeer van toen 
te laten proeven. Talloze Bollen-
strekers in de leeftijdscategorie 60 
en 70 hebben in hun jeugd in de 
Blauwe Tram gezeten en daar ook 

nog herinneringen aan. Ze kunnen 
dus even terug in de tijd en wij 
maken het hen aantrekkelijk door 
slechts de helft van de entreeprijs te 
vragen.”
Ook schilder Simon Balyon, die nu 
al twee jaar bezig is met de vervaar-
diging van het panorama van de 
Blauwe Tram, is enthousiast over 
het idee. Hij zegt: “Ik ken de Blauwe 
Tram alleen van horen zeggen, 
omdat ik geboren ben in de jaren 
zestig. Weliswaar heb ik een studie 
gemaakt van het hele traject van 
weleer, maar het zou natuurlijk 
fantastisch zijn als de wat oudere 
Bollenstrekers mij dingen kunnen 
vertellen die ik over het hoofd heb 
gezien. Zo wordt dit panorama nog 
completer’’. Balyon is ook nog op 
zoek naar verhalen die te maken 

hebben met de Blauwe Tram. Hij 
zegt: “Die wil ik noteren en vervol-
gens verder uitwerken. Die verha-
len, eventueel aangevuld met foto’s, 
krijgen dan een plek bij het pano-
rama en gaan zo onderdeel uitma-
ken van het kunstwerk. Ik zie nu al 
uit naar de komst van de oudere 
Bollenstrekers”.
Het door hem geschilderde pano-
rama nadert zijn voltooiing. Hij 
verwacht over ongeveer drie maan-
den met het 120 vierkante meter 
grote schilderij gereed te zijn. 
Balyon zegt: “Ik ben nu vooral 
bezig met het invullen van vele 
details. Het gedeelte van het pano-
rama dat momenteel de meeste 
belangstelling van bezoekers trekt, 
is het tramongeluk dat ik schilder-
de. Er waren hier zelfs bezoekers uit 

Het op het panorama afgebeelde ongeluk met de Blauwe Tram.
Groningen die speciaal naar 
Voorhout waren gereisd om dat 
ongeluk te kunnen bekijken”.
Inmiddels is in Panorama Tulip 

Land ook een speciale puzzel van 
duizend stukjes verkrijgbaar over 
de Blauwe Tram te midden van de 
Hollandse bollenvelden.



• TE HUUR • TE KOOP
• GEVRAAGD • AANGEBODEN

• GEZOCHT • GEVONDEN

• T.K.: origineel HAM-
MOND ORGEL. M.z.v. 
mogelijkheden. Tel. 070-
5117982.

• NIEUWE SCHILDE-
RIJEN. Kijk op www.hen 
nievantilburg.nl.

• Lekker makkelijk voor de 
zomer met HERBALIFE 
nog wat kilo’s kwijt. Tel. 
071-4023790. www.komin 
balans.nu.

• B.Z.A.: HOVENIER 
voor al uw straat- en hek-
werk en div. werkzaamhe-
den. Tel. 06-11360720.

• GEZ.: oude  bruikbare 
SPULLEN voor de rom-
melmarkt. Wij komen ze 
gratis ophalen, ook ontrui-
men wij gratis woningen, 
zolders en kelders. Tel. 
06-33639854. ontruimen@
live.nl.

• T.K.: GARAGEBOX. 
I.g.st., achter Splinterlaan, 
Leiderdorp. Tel. 06- 
21513271.

• T.K.: SAAB 900 Classic 
Cabrio Aut., 1992, blauw, 
nwe. bl.kap, beige leren 
bekl., stoelverw., dealeron-
derh., elektr. bed. radio/cd. 
APK-gek. € 10.500,- Tel. 
070-3868572.

• HANS MEIJER Beveili-
ging & Elektrotechniek. 
Voor al uw elektrotechni-
sche werkzaamheden. Tel. 
06-10755064. Heel veel 
succes met je eigen bedrijf. 
Pa en ma.

• T.K.: ruime 4-pers. 
Chauson CAMPER met 
Fiat Ducato onderbouw, 
i.z.g.st., bwjr. 1998, vakan-
tieklaar, APK: febr. ’11, dis-
tributieriem is vervangen, 
vr.prijs: € 32.500,-. Voor 
inl. tel. 06-10316048.

• T.H.: VAK.BUNG. Exloo 
- Dr. Ontspannen voor een 
aantr. prijs. Tel. 071-
3618676.

• BC SIERBESTRA-
TING, tegelwerk, met 
afvoer, prijsopgave gratis, 
tel. 06-55321682.

KERKDIENSTEN
Kerkdiensten in de gemeente Teylingen van vrijdag 21 
tot en met donderdag 27 mei, inclusief Pinksteren.

Sassenheim
RK-Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): Zondag: 
10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Gemengd Koor 
(tevens Kinderwoorddienst).
Protestantse Gemeente:
- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): Zondag: 10.00 uur 
ds. T. Moll.
- Julianakerk (Julianalaan 6): Zondag: 10.00 uur ds. 
H.R. Betting.
Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 
4): Zondag: 10.00 uur drs. S. Pos; 19.00 uur ds. H. 
van Eeken.

Voorhout 
RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): 
Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. 
jongerenkoor Barth-Westenwind. Zondag: 10.30 
uur Eucharistieviering m.m.v. Parochiekoor. 
Maandag: 10.30 uur Eucharistieviering met samen-
zang. Donderdag: 18.45 uur Eucharistieviering in 
Dagkapel.
Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): 
Zondag: 10.00 uur ds. J.W. van den Berg (tienerkerk).

Warmond
RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): Zaterdag: 
19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Herenkoor. 
Woensdag: 9.00 uur Eucharistieviering.
RK-Kapel Mariëngaerde (Mgr. Aengenentlaan 3): 
Zondag: 10.00 uur. Dinsdag en donderdag: 11.00 
uur.
Protestantse Gemeente (Herenweg 82): Zondag: 
10.00 uur mevr. ds. H.G.T. Kaai.
Baptistengemeente Kaleb (Herenweg 80): Zondag: 
10.30 uur Ramon Schaaf.

Avond-, nacht- en weekenddiensten in de gemeente 
Teylingen.

Alarmnummer
Alarmnummer voor politie, brandweer en ambu-
lance: tel. 112.

Huisarts
Uitsluitend voor spoedeisende huisartsenhulp: 
Doktersdienst Duin- en Bollenstreek, Rijnsburgerweg 
4 B, Voorhout, tel. 0252-240212 (vóór langskomen 
altijd eerst bellen).

Tandarts
Via het telefoonnummer van de eigen tandarts ver-
neemt men welke tandarts de dienst waarneemt.

Apotheek
Uitsluitend voor spoedrecepten buiten openingstij-
den eigen apotheek: Dienstapotheek Bollenstreek, 
Rijnsburgerweg 4 C, Voorhout, tel. 0252-240216.

Dierenarts
Via het telefoonnummer van de Dierenkliniek 
Sassenheim (tel. 0252-232219) en de Dierenkliniek 
Voorhout (tel. 0252-215231) verneemt men welke 
dierenarts de dienst waarneemt.

MEDISCHE DIENSTEN

Plus juicht mee met WK Juichbandjes
VOORHOUT - De Plus-supermarkt in Voorhout 
laat het WK voetbal deze zomer niet zomaar voor-
bijgaan. Men zal onze nationale voetbalhelden 
volop toejuichen. Hiervoor zijn door Plus speciale 
WK Juichbandjes ontwikkeld. Klanten van Plus 
ontvangen een maand lang bij besteding rubberen 
armbandjes met prints in de vlagkleuren van de 32 
deelnemende landen. Kinderen kunnen daarnaast 
meedoen met het WK Juichspel dat Plus samen met 
tv-zender Nickelodeon heeft ontwikkeld.
De aftrap van de actie vindt plaats op donder-
dag 20, vrijdag 21 en zaterdag 22 mei. Op deze 
dagen ontvangen klanten bij besteding van mini-
maal 15 euro een gratis WK Juichbandje en een 
WK-minivouwfolder. Hierin staan afbeeldingen van 
de 32 WK Juichbandjes, een WK-speelschema, een 
invulschema voor de uitslagen en de actievoorwaar-
den. Alle WK juichbandjes zijn verpakt, zodat het 
land niet meteen zichtbaar is. De WK Juichbandjes 
kunnen op twee standen worden gedragen door 
zowel kinderen als volwassenen.

Vanaf dinsdag 25 mei ontvangen klanten vier 
weken lang bij besteding van iedere 15 euro een 
WK Juichbandje. Wanneer klanten actieartikelen 
kopen, ontvangen ze extra WK Juichbandjes. De 
actieartikelen staan in de Plus-weekfolders van 25 
mei tot 20 juni.

Speciaal met Nickelodeon heeft Plus het WK 
Juichspel ontwikkeld. Dit wordt vanaf 29 mei tot 
en met 19 juni iedere zaterdagochtend in SuperNick 
uitgezonden. Centraal in het spel staat het juichen 
van kinderen. In plaats van punten kunnen kin-
deren WK Juichbandjes scoren. Wie aan het eind 
van de uitzendingen de meeste WK Juichbandjes 
heeft gescoord, wint een officieel voetbalshirt 
van het Nederlands elftal. Het WK Juichspel kan 
ook via www.plus.nl of www.nickelodeon.nl wor-
den gespeeld. Via de site kunnen tien officiële 
WK-voetballen worden gewonnen. 

De WK Juichbandjes-actie loopt tot 20 juni.

SASSENHEIM - Op woensdag 2 juni start bridge-
club De Wasbeek de zomeravondcompetitie. Iedere 
woensdag (met uitzondering van 21 juli) in de 
vakantieperiode is men welkom in De Oude Tol in 
Sassenheim. 
De aanvang is 20.00 uur en de kosten bedragen per 
avond 6 euro per paar. Inschrijven is mogelijk tot 
uiterlijk 19.30 uur aan de zaal of telefonisch tot 
woensdagmiddag 16.00 uur. In iedere lijn zijn er 
leuke attenties te winnen, voor zowel de winnaars als 
de niet-winnaars. 
Bovendien plaatsen de winnaars van elke lijn zich, 
mits ze driemaal in dezelfde samenstelling aanwezig 
zijn geweest, voor de finale op 25 augustus. 
Ook spelers die minimaal acht avonden bezocht 
hebben, kunnen aan de finale, waar fraaie prijzen te 
winnen zijn, deelnemen. 

Aanmelden kan via e-mail: vanduivenbooden@
online.nl, of vanaf 31 mei telefonisch: 071-4022012.

Bridge op de zomeravond

Kraamfeest?
Prins Hendrikkade

Zwaaikom 3

2225 HX Katwijk

071 407 8007

www.debeslagkom.nl

Familiefeestje?
Prins Hendrikkade

Zwaaikom 3

2225 HX Katwijk

071 407 8007

www.debeslagkom.nl

Particulieren opgelet!
Uw advertentie verschijnt in de regio:

Advertenties kunnen tegen contante betaling à € 8.00 ingeleverd worden bij:
 KATWIJK

 NOORDWIJK
SASSENHEIM

NOORDWIJKERHOUT
RIJNSBURG

 LEIDERDORP
 LEIDERDORP

OEGSTGEEST

U kunt ook de bon met contant geld in een envelop sturen naar:

Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

INLEVEREN TOT DINSDAG 12.00 UUR!  (plaatsing in de week daarna)
Voorwaarden: 3 regels € 8.00. Per regel € 2.75 meer.

TE HUUR GEVRAAG
AANGEB G GEVONDEN

}€    8.00

€  10.75

€  13.50

€  16.25

€  19.00

Katwi jk

Ins ta l l a t i ebedr i j f Postbus 3059

2220 CB Katwijk

Scheepmakerstraat 34

2222 AC Katwijk

Tel (071) 403 28 18

Fax (071) 403 29 30

Gevraagd:

loodgieter, 1e monteur of een

loodgieter, 2e monteur
voor burgerwerk en nieuwbouw in Katwijk en omgeving.

Wij bieden een prettige werkkring in een klein bedrijf, 

een goede beloning, spaarloonregeling en meer goede 

secundaire arbeidsvoorwaarden.

Informatie en sollicitatie op bovengenoemd adres,

telefonisch: 071-403 28 18

of via e-mail: kuijt.katwijk@technonet.nl 

t.a.v. de heer K.G. Schuitemaker.
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Het Weingut Bicking in Gauersheim 
in der Pfalz staat bekend om haar 
grote diversiteit aan wijnen. De 
opkomst van de Duitse wijnen is de 
laatste tijd veelbesproken. Eckhard 
Bicking en zijn zoon Achim hebben 
vanuit hun liefde voor de wijn al 
jaren geleden gebroken met de leus, 
dat in Duitsland alleen maar goede 
zoete witte wijn gemaakt wordt.  
Van Beerenausleze en Sekt tot 
droog Duits raffinement. En niet 
alleen wit, maar ook prachtige rosé 
en makkelijk of vol rood. Weingut 
Bicking maakt het ambachtelijk 
voor u.
Op de laatste inloopproeverij had-
den de aanwezigen de gelegenheid 
om alvast een aantal wijnen uit 
2009 te proeven. De Muller Thurgau 
Trocken en de Portugieser 
Dornfelder vielen bij velen direct 
goed in de smaak. Eckhard Bicking 
had dus niets teveel gezegd toen hij 
schreef: ¨Der Jahrgang 2009 hat 
eine sehr, sehr hohe Qualität. Viele 

Weine liegen im Bereich einer 
Spätlese. Wir erwarten dadurch 
sehr gute Weine¨. Medio maart zijn 
de Rivaner Trocken 2009 en 
Schwarzriesling Rosé Trocken 2009 
bekroond als Deutscher Prädikats-
wein (QmP). 
Sushi is een Japanse specialiteit die 
zich gemakkelijk laat eten met een 
goede wijn. Een Sushi bestaat voor-
namelijk uit rijst welke wordt 
gecombineerd met rauwe vis 
(Sashimi) en een vegetarische aan-
kleding. Tijdens deze proeverij kunt 
u kennis maken met diverse sushi’s 
die door 2 sushichef’s op de oude 
ambachtelijke Japanse wijze vers 
voor u worden bereid.
Deze combinatie is uniek en zal 
garant staan voor een heerlijk en 
leuk avondje uit. De kosten voor 
deze compleet verzorgde avond 
bedragen slechts € 22,50. 
Aanmelden kan via Hoek´s Vis-
handel, Heilige Geestweg 4 te 
Noordwijk of via info@bicking.nl

Wijn- & Sushi avond
Hoek´s Vis lekker eten uit Noordwijk en Bicking.NL organiseren op 
donderdag 3 juni a.s. een wijn- en sushi avond in De Opkamer, Hooge 
Krocht 203 te Noordwijk (manege industrieterrein Klei Oost). Frans 
Hoek en Dick van Delft zijn al enige tijd bezig om het sushiproduct in de 
regio te promoten. ¨Wij doen dat met workshops op locatie en verkoop 
in de viswinkel van Frans Hoek in Noordwijk-Binnen, aldus Dick. Na 
een succesvolle reeks workshops zijn wij in contact gekomen met Gerard 
van der Plas van De Opkamer en daarbij werd de combinatie met een 
wijnproeverij snel gevonden. Een unieke kans om op een verrassende 
manier kennis te maken met diverse bijzondere Bicking wijnen en 
ambachtelijk gemaakte Sushi.

Oude Ambacht voor KiKa
Tijdens de historische markt op 
zaterdag 22 mei a.s. in en rond de 
Kerkstraat in Noordwijk-Binnen 
zal er een ‘Rook-demonstratie’ 
worden georgani-
seerd door Hoek’s 
Vis i.s.m. HSV De 
Sportvisser. Er zullen 
ter plaatse verse 
makrelen worden 
gerookt, welke u voor 
slechts € 2,50 kunt 
kopen. 
De opbrengst zal geheel worden 
geschonken aan KiKa. Deze 
‘Oude Ambacht’ kunt u vinden 
aan de Heilige Geestweg 4. Alle 

winkeliers en ‘Oude Ambachten’ 
zullen hun best doen om er een 
gezellig evenement van te maken. 
Wilt u als bedrijf  of particulier 

dit goede doel 
sponsoren door een 
bestelling te doen, 
dan kunt u contact 
opnemen met (071) 
36 179 18. 
Deze ‘Rook-de-
mon stratie’  wordt 
mede mogelijk 

gemaakt door: Hoek’s Vis, 
Haasnoot Vis BV, Top Flowers, 
Rewi Flowers, Dutch Quality 
Flowers en E&R Blumen.

FliereFluiters winnen
publieksprijs Groenlo
SASSENHEIM - Dweilorkest 
De FliereFluiters uit Sassenheim 
heeft tijdens het Open 
Achterhoeks Dweilorkesten 
Kampioenschap in Groenlo de 
Publieksprijs gewonnen. Op 
Hemelvaartsdag werd het 
orkest door het publiek het 
meest gewaardeerd.

Het festival in Groenlo is een van 
de meest prestigieuze van 
Nederland, en staat bekend om het 
hoge muzikale niveau van de dertig 
deelnemende orkesten. Dit jaar, het 
derde lustrum van het festival, was 
de top van de Nederlandse dweilor-

kestenwereld naar het stadje in de 
Achterhoek afgereisd om deel te 
nemen. Naast De FliereFluiters 
waren de Bierleppen uit Sassenheim 
en zo’n veertig meegereisde fans 
aanwezig.

De Publieksprijs, de meest eervolle 
prijs, bestaat uit een volledig ver-
zorgd weekend weg voor het hele 
orkest op een vakantiepark in 
Groenlo. De prijs wordt uitgereikt 
aan het orkest dat het publiek het 
beste vermaakt en kan zowel in de 
wedstrijdklasse (achttien deelne-
mers) als in de zogenoemde leut-
klasse (twaalf  deelnemers) vallen. 
Dat de FliereFluiters er met deze 
prijs vandoor gaan, is een kroon op 
het werk van de elf  muzikanten. 

De FliereFluiters werden in Groenlo het meest gewaardeerd door het publiek.

Overigens waren de FliereFluiters 
dit jaar weer de kleinste formatie 
die aan het kampioenschap deel-
nam. Ook hier blijkt maar weer dat 
de kwaliteit van de muziek en het 
entertainment niet afhankelijk is 
van de kwantiteit.
Waar het orkest vorig jaar nog 
vierde werd in de eindrangschik-
king, moest dit jaar genoegen wor-
den genomen met een zevende 
plaats in de wedstrijdklasse. 

Gezien het sterke deelnemersveld 
dit jaar is dit een goede prestatie. 
“De FliereFluiters zijn erg blij met 
de gewonnen prijzen, en hier mogen 
we binnenkort een weekend van 
gaan genieten”, aldus Ewout 
Claassen, manager van het orkest.

VOORHOUT - Barends Sport in Voorhout had in de meivakantie twee extra activiteiten. Zo mochten op 
dinsdag 4 mei alle kleuter-judoka’s hun vader of moeder meenemen de mat op. Er was zelfs een sportieve opa 
meegekomen. Zo’n twintig koppels waren aan het stoeien en rollebollen. De bezwete hoofden aan het eind van 
de les logen er niet om. Gelukkig was er toen koffie en limonade. Op Hemelvaartsdag was er een Dauwtrap-
trip. Veertig sportievelingen meldden zich even voor 6.00 uur in de sportschool aan de Herenstraat. Om ieder-
een goed wakker te maken, de energie goed te laten stromen en de weergoden gunstig te stemmen, werd eerst 
een Zonnegroet uitgevoerd (zie foto). Daarna een fikse wandeling van een kilometer of tien, gevolgd door een 
heerlijk ontbijtje met elkaar op de judomat. Een prima begin van een lekkere lange dag.

Barends Sport in de meivakantie

VOORHOUT - Oude tijden herleefden het afgelopen weekend op de 
Ruïne van Teylingen. Wie gegrepen is door alles wat met ridders, toer-
nooien en het leven in een middeleeuws tentenkamp te maken heeft, 
kon zijn hart ophalen op de ruïne. Het toernooiveld was daar namelijk 
vrijgemaakt voor de Wapenpas van Sint Joris. Tijdens dit toernooi kon 
het publiek genieten van in volledige harnassen gepantserde ridders uit 
Nederland, België, Engeland en Italië, die elkaar op ridderlijke wijze te 
lijf gingen. Er werd dapper gevochten met het zwaard (zie foto), maar de 
ridders mochten ook naar hun dolken, strijdhamers en -bijlen grijpen, en 
juist dat maakte de gevechten voor de toekijkers extra spannend. (Foto: 
Willem Krol)

Riddertoernooi op
Ruïne van Teylingen



Zeilers
Zeilclub “Aan de Balgerij” 
heeft 8 mooie polyvalken 

op de KAAG.
Altijd zeilen, maar niet de 
zorg voor een eigen boot. 

Kom langs en zeil een 
stukje mee op de 

INLOOPOCHTEND 
22 mei

www.balgerij.nl

(t/m zaterdag 22 mei ‘10)
Groot assortiment tuinplanten 

uit eigen kwekerij. 

Van der Hoeven
Maandagsewetering 168

Noordwijkerhout, Tel. 0252-373051

    50 m. vanaf zwembad ”De Schelft”

PINKSTERAANBIEDING!
HOLLANDSE AARDBEIEN  

1 DOOS  500 gram € 199

Strakker 
in je vel!

Ontdek LIPOSAGE, de manier 
om snel een slankere taille/
buik te krijgen. 
Al na 5 behandelingen zicht-
bare resultaten.

Per behandeling 

 € 27,-
Behandelingen worden 

gegeven in 
Katwijk door een vrouw. 

Alléén voor dames.

06 10 81 70 27

ZONWERINGWEKEN

SMEDERIJ 2 T (0252) 37 09 49 INTERIEUR

SMEDERIJ 12 T (0252) 21 36 80 SLAPEN

2211 SM NOORDWIJKERHOUT 
WWW.TURK-ROOF.NL   INFO@TURK-ROOF.NL

Elegante eenvoud voor grote ramen

Gordijnjaloezieën

 

          AUTOCENTRUM
      V A N  E G M O N D

AUDI A4 1.6 ................................................GROEN MET. 1997  4.950,-
VW PASSAT CC 1.8 TSI AUT-DSG ...............LICHT BLAUW  2009 45.000,-
VW TOURAN 1.6 .........................................ZWART MET. 2005 14.950,-
VW TOURAN 1.6 16V FSI ............................BORDEAUX MET. 2003 12.950,-
VW BORA 1.6 16V .......................................GROEN MET. 2003 8.950,-
VW BORA 1.6 16V .......................................BORDEAUX MET. 2003 8.500,-
VW GOLF VI 1.6  .........................................GRIJS MET. 2009 19.950,-
VW GOLF V 1.4 FSI .....................................BLAUW MET. 2006 12.950,-
VW GOLF 1.6 16V OCEAN ...........................ZWART MET. 2003   9.950,-
VW GOLF 1.4 16V OCEAN ...........................BLAUW MET. 2002  7.950,-
VW GOLF VARIANT 1.6 16V ........................BLAUW 2002   6.950,-
VW GOLF 2.3 V5 HIGHLINE ........................GROEN MET. 1999   5.950,-
VW GOLF 1.8 CABRIO .................................ZWART MET. 1999   7.950,-
VW GOLF 1.8 20V .......................................GROEN MET. 1999   4.950,-
VW GOLF 1.4 16V .......................................ZILVER MET. 1998   4.500,-
VW GOLF 1.6 ATLANTA ...............................ROOD 1996   2.950,-
VW GOLF 1.6 ATLANTA ...............................ZWART MET. 1996              2.950,-
VW GOLF CABRIO  ......................................ZWART MET. 1988   2.950,-
VW GOLF GTI SPEC. UITVOERING ..............ZWART 1987   5.950,-
VW POLO 1.4 16V TURIJN ..........................ZILVER MET. 2006 10.250,- 
VW POLO 1.2 ..............................................ZILVER MET. 2005 7.950,-
VW POLO 1.4  .............................................BLAUW MET. 2002 6.950,-
VW POLO 1.4 ..............................................ZILVER MET. 2001   6.250,-
VW POLO 1.4 ..............................................GROEN MET. 1997   1.950,-
VW FOX 1.2 TRENDLINE .............................BLAUW MET. 2008   8.950,-
VW FOX 1.2 TRENDLINE .............................ROOD 2006   6.950,-
VW LUPO 1.4 COMFORTLINE .....................ZWART 2004   6.950,- 
VW KEVER 1200 43.000 KM!! ....................ZWART 1954 12.500,-
SEAT LEON 1.8 20V AUT. ............................BLAUW MET. 2001              8.500,-
SEAT CORDOBA VARIO 1.4 16V..................BLAUW MET. 2001   4.950,-
DAEWOO EVANDA 2.0 AUT. ........................BEIGE MET. 2004   9.950,-
SKODA FABIA 1.4 4 DEUREN ......................ROOD 2001    4.950,-
SKODA FABIA COMBI 1.4 ............................BLAUW MET. 2003   7.950,-
PEUGEOT 206 2.0 GTI .................................BLAUW MET. 2000   3.950,-
RENAULT TWINGO 1.2 16V ........................ZILVER MET. 2001   4.950,-
RENAULT MEGANE BREAK 1.6 ...................ZILVER MET. 1999              4.500,-
ALFA ROMEO 145 1.6 .................................BLAUW MET. 1999   2.950,-
OPEL ASTRA 1.6 STATION ..........................BEIGE MET. 1996    1.250,-

Ook voor uw nieuwe VW, AUDI en SEAT!!!
Showroom: 
Werkplaats: 

AL ONZE AUTO’S BOVEN € 4.500,- ZIJN MIN. 6 MND. APK-GEKEURD
KRIJGEN EEN AFLEVERBEURT EN 3 MAANDEN GARANTIE

Internet: www.acvanegmond.nl

NU ACTIEPRIJZEN!!!



20 MEI 2010 pagina 21

VOORHOUT - Meimaand is 
fietsmaand, en omdat het jaar 
2010 is uitgeroepen tot het 
fietsjaar met de maand mei als 
fietsmaand, heeft de Oranje 
Vereniging Voorhout de Avond 
Fiets-3-daagse in Voorhout ver-
plaatst naar volgende week.

De Avond Fiets-3-Daagse in 
Voorhout wordt nu gehouden van 
25 tot en met 27 mei. De start is 
elke avond om 19.00 uur vanaf het 
scoutingclubgebouw aan de 
Sportlaan in Voorhout. De routes 
zijn alle drie de avonden tussen 25 
en 28 kilometer lang, waardoor 
groot en klein eraan kan meedoen.
Het inschrijfgeld bedraagt in de 
voorverkoop 2 euro. Bij de start op 
de eerste avond is dat € 2,50.

Alle deelnemers ontvangen een her-
innering. Een avondje meefietsen is 
ook mogelijk met een dagkaart 
voor 1 euro, en de kinderen ontvan-
gen dan een fietsdiploma.

Voorverkoop vindt plaats tot en 
met 24 mei bij Hoek Boek en 
Kantoor aan de Herenstraat 63 en 
bij Sport & Fitness Thea 
Hoogervorst aan de Nijverheidsweg 
2, allebei in Voorhout.

Voorverkoop is al gestart

Voorhout massaal op de fiets 
tijdens Avond Fiets-3-Daagse

Voorhout stapt weer massaal op de fiets tijdens de Avond Fiets-3-Daagse van de Oranje Vereniging Voorhout. 
(Archieffoto: FBPS/Peter Schipper)

Dankzij St. Cecilia

Muziek verbroedert
in Voorhoutse kerk
VOORHOUT - De eucharis-
tieviering in de Bartholo-
meuskerk in Voorhout stond 
afgelopen zondag in het teken 
van de muziek. Ter gelegenheid 
van het 90-jarige bestaan van 
muziekvereniging St. Cecilia 
werd een dienst gehouden onder 
het thema ‘Muziek verbroe-
dert’. Uiteraard was ook het 
harmonieorkest aanwezig om 
die viering muzikaal op te luis-
teren.

Muziekvereniging St. Cecilia werd 
op 7 juli 1919 opgericht en zit dus 
nu in haar negentigste jaar. Met de 
speciale eucharistieviering werd dit 

als afsluiting gevierd. St. Cecilia 
(voluit: ‘r.k. muziekvereniging St. 
Cecilia’) heeft een roomse ont-
staansgeschiedenis. Desondanks 
zijn tegenwoordig zeker niet alle 
leden meer rooms-katholiek of 
gaan regelmatig naar de kerk. In de 
viering werd daarmee rekening 
gehouden en werd ook gericht op 
de overeenkomsten tussen muziek 
en het geloof.
Het harmonieorkest had een pas-
sende, muzikale bijdrage aan het 
geheel, onder andere het ‘Halleluja’ 
van Händel, ‘Panis Angelicus’ en 
‘Hommage a St. Cecile’ waren in de 
viering opgenomen. Dankzij het 
mooie weer konden de muzikanten 
na afloop buiten nog een kopje kof-
fie drinken. Zij konden daarnaast 
luisteren naar een aubade van de 
drumfanfare van St. Cecilia.

Het harmonieorkest van St. Cecilia was in de Bartholomeuskerk aanwe-
zig om de viering muzikaal op te luisteren.

Warmunda sluit mooi
af tegen GOL Sport
WARMOND - Zondag 16 mei 
stond voor Warmunda de uit-
wedstrijd tegen het Leidse GOL 
Sport op het programma. Voor 
Warmunda de laatste competi-
tiewedstrijd van een lastig sei-
zoen waarin het elfde zal wor-
den. GOL Sport stond het hele 
seizoen al stijf onderaan en zal 
het seizoen ook als laatste ein-
digen. Van de 4 punten die 
GOL Sport heeft, zijn er 3 
tegen Warmunda behaald, want 
GOL Sport won uit bij 
Warmunda met 1-3.

In Leiden werd om half  drie afge-
trapt. Warmunda, dat een slechte 
periode had gehad, wilde het sei-
zoen mooi afsluiten tegen GOL 
Sport. De Warmonders kozen 
direct de aanval en Warmunda 
kreeg kans na kans. Na iets minder 
dan een halfuur spelen, bezweek 
GOL Sport onder de druk van 
Warmunda. In de 28e minuut was 
het Niels van der Meij die op aan-
geven van Michael Wijsman de 0-1 
binnenschoot. In de 30e minuut 
werd het al 0-2. Een schot van 
Jeroen van Noort belandde mooi in 
het doel. GOL Sport deed voor rust 
nog wat terug. Een lange bal werd 

door de spits van GOL Sport bin-
nengeschoten. Voor rust maakte 
Warmunda het verschil weer met 2 
doelpunten, want Ruud Pont schoot 
van 20 meter de 1-3 binnen.
Na de rust was het Warmunda dat 
snel scoorde. In de 47e minuut was 
het Barry van Rijn die van dichtbij 
binnenschoot. In de 63e minuut 
werd het 1-5, het was opnieuw 
Barry van Rijn die van dichtbij bin-
nenschoot. Warmunda was de hele 
wedstrijd de bovenliggende ploeg 
en kwam ook op 1-6. Ruud Pont 
schoot voor de tweede keer raak. 
Deze voorsprong leek Warmunda 
wel goed te vinden en het liet direct 
een gaatje vallen in de verdediging. 
Zo kon GOL Sport terugkomen tot 
2-6. Het was Warmunda dat het 
laatste doelpunt van de wedstrijd 
maakte. Tristan Robers schoot van 
dichtbij de 2-7 binnen. De grootste 
overwinning van Warmunda dit 
seizoen dat op de laatste speeldag 
mooi afsluit.
Warmunda sluit de competitie af  
op de elfde plek. GOL Sport, dat 
laatste wordt, kan niet degraderen 
en zal Warmunda volgend seizoen 
mogelijk opnieuw treffen.

Sassenheim zwemt
naar drie medailles
SASSENHEIM - Afgelopen 
weekend werd de eerste helft van 
de kringkampioenschappen in 
Katwijk gezwommen. De snelste 
zwemmers van de Kring Gouwe 
Rijnstreek mochten hier aan 
meedoen, onder wie ook een 
aantal Sassemse zwemmers.

In een voor de Sassemse zwemmers 
redelijk onbekend zwembad werd 
er hard aan getrokken om bij de 
besten van de leeftijd te horen. De 
dames mochten op zaterdag het 
spits afbijten met de 200 meter rug-
crawl, waarna de dames mochten 
doorgaan op de 100 meter vlinder-
slag. Aangezien een 50 meterbad, 
wat het zwembad in Katwijk is, wat 
langzamer is dan een 25 meterbad, 
werden de inschrijftijden, in een 25 
meterbad gezwommen, door de 

dames niet gehaald. Wel konden zij 
tevreden zijn met de tijden, met wat 
persoonlijke records, in een 50 
meterbad. Na de dames waren de 
heren aan de beurt op de 100 meter 
vrije slag. Niek van Gent kwam 
zaterdag thuis met een zilveren 
medaille op deze afstand. Ook ver-
beterden Niek van Gent, Max 
Hoogeveen, Frank van Ruiten en 
Wesley van der Luit hun inschrijf-
tijd.
Op zondag werd door de heren met 
de 200 meter schoolslag geopend, 
waar Patrick Vonk zijn persoonlijk 
record met 10 seconden verbeterde. 
Daaropvolgend behaalde Max 
Hoogeveen op de 100 meter rug-
crawl een bronzen medaille. In een 
andere leeftijdscategorie behaalde 
ook Rens Geurds op de 100 meter 
rugcrawl een bronzen medaille. Zij 
mochten allebei het podium op om 
hun medaille in ontvangst te 
nemen.

Derde klasse is te sterk voor tennissers
VOORHOUT - De Gemengd 
Landelijk derde klasse blijkt toch te 
hoog gegrepen te zijn voor de ten-
nissers van SVV. Twee competitie-
wedstrijden moesten worden ge -
speeld de afgelopen week. Op He -
melvaartsdag moest worden inge-
haald uit tegen Hartel in Spijkenisse, 

en zondag moesten de Voorhouters 
uit tegen DASH in Dordrecht.
Zondag 2 mei was het verregend, 
waardoor op Hemelvaartsdag inge-
haald moest worden. De club uit 
Spijkenisse was met 1-7 te sterk 
voor Voorhout 1. De enige partij 
die werd gewonnen, was de eerste 

herensingle door Raymond 
Manuputty. De dames van DASH 
waren te sterk. De tweede gemengd 
dubbel moest opgegeven worden 
door een blessure van Matthew 
Tamaëla.
Zondag 16 mei begon al met een 
0-3-achterstand. Speler Matthew 
Tamaëla was geblesseerd en moet 
rust houden. “Helaas kon er geen 
invaller geregeld worden”, aldus 
captain Nathalie Tamaëla. Ook 
deze dag werd afgesloten met 
1-7-verlies. Het puntje werd behaald 
door Petra van den Akker. “Ze 
heeft goed gespeeld en zat er lekker 
in”, volgens captain Nathalie 
Tamaëla. Er konden echter niet 
meer punten binnengehaald wor-
den. Voorhout liet een punt liggen 
in de tweede damessingle. Nin 
Wattimena had 2 matchpoints, 
maar heeft ze niet kunnen benut-
ten. DASH is nog in de race voor 
het kampioenschap.
Op zondag 30 mei is de laatste 
competitiedag tegen Leimonias uit 
Den Haag. Het zal niet veel meer 
uitmaken, aangezien Voorhout 1 
op degraderen staat.



 
 

 

 

  
  
  

     
  

 

     

 
 

VEILINGHUIS 
ONDER DE BOOMPJES

Nieuwstraat 38 - 2312 KC Leiden - tel. 071-5145832
Gevraagd: 

kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed. 
Geopend op afspraak: 

ma.-vrij. van 10.00-17.00 uur.
Op afspraak kan aan huis getaxeerd worden.

www.onderdeboompjes.nl
Tevens inkoop van (sloop) goud tegen directe contante betaling!

P. Schoneveld
Bloemengross. 

Duitsland
Zoekt:

CHAUFFEUR/ 
INPAKKER 

voor 3 ritten per 14 dagen

± 25 jaar 

i.b.v. rijbewijs B.C.E. + chauffeurs-diploma

Voor inlichtingen: 

06-534973 28

Voor onze commerciële afdeling zoeken wij een:

MANAGER COMMERCIËLE 
BINNENDIENST m/v (28-32 uur)

Als Manager Commerciële Binnendienst ben je samen met het team, bestaande uit 
twee collega’s de rechterhand voor onze communicatieadviseurs. Je bent 
verantwoordelijk voor het correct in (laten) boeken van alle binnenkomende 
advertenties, het versturen van offertes en de correcte afhandeling van klachten 
welke jij als kansen beschouwt. Daarnaast communiceer je met onze klanten over 
het tijdig aanleveren van het advertentiemateriaal.    
Je communiceert dagelijks met de communicatie adviseurs en je rapporteert aan de 
verkoopleider. Je stuurt op het behalen van maximale resultaten. Je werkt aan de 
professionalisering van de afdeling waarbij je het als een uitdaging ziet om de afdeling 
te reorganiseren.

 
Je hebt leidinggevende ervaring op een administratieve afdeling. Je kunt goed plannen 
en organiseren. Je bent accuraat, adequaat en klant- en servicegericht. Je bent 
communicatief zeer vaardig, zowel mondeling als schriftelijk. Je hebt ervaring in het 
opstellen van offertes. Uiteraard ben je vertrouwd met de bekende software 
programma’s. Je hebt een HBO werk- en denkniveau en kunt hoofd- en bijzaken goed 
onderscheiden. Een commerciële instelling is noodzakelijk om je collega’s en onze 
klanten goed te kunnen bedienen. Salarisindicatie ± € 2.000,- bij een 32-urige werkweek.

Enthousiast geworden?

Stuur dan je sollicitatie vandaag nog naar 
d.bouman@uitgeverijverhagen.nl. 

Wil je meer informatie?

Neem dan contact op met Uitgeverij Verhagen, 
071 402 29 01 en vraag naar Dirk Bouman. 

Functie-eisen: 

Functie omschrijving: 

VLOOIENMARKT KATWIJK
24 MEI   2e Pinksterdag

V/h Vliegbasis Valkenburg 
(1e Mientlaan) 

Open: 9-16.30 uur.  GRATIS PARKEREN. 
Standpl. v.a. € 28,- (4m)

DE WIT EVENEMENTEN  0251 - 31 90 90

• Gehele of gedeeltelijke 
inboedels, tevens 2e hands 
kle ding en grammofoonpla-
ten,  gashaarden, ijskasten, 
tel. 070-3805670.

• EERHART Sierbestra-
ting.   Voor al uw bestratin-
gen en tuinwensen. Bel voor 
vrijblijvende prijsopgave 
070-3211006.

• Dak herstellen? Bou ma/
Grundeken bellen! 
5114674-5118394. Uw dak-
specialist!

• Vwo-, havo, mavo- 
vmbo-leerlingen: huis-
werkbegeleiding/bijles aan-
geboden door ervaren A/B 
student. Tel. 071-5616768.

• T.K.: LOOPBAND 
Power Peak. z.g.a.n., weinig 
gebruikt. Tel. 06-33051195.

• Speciaal voor uw KLEI-
NE KLUS belt u de Van 
Beelenbus, C. van Beelen, 
Elektrotechniek,  tel. 06- 
54620333.

• Lekker TOERFIETSEN 
vanuit Wassenaar?   Kijk op 
www.tcdekampioen.nl.

• STEUNZOLEN. Erkend 
leverancier, lid Stichting 
LOOP, vergoeding via zorg-
verzekeraar. Een afspraak 
kunt u maken in Oegstgeest, 
Leiden, Leiderdorp en Alp-
hen met Wim van Zijp, 
tel. 071-5768563 of 06- 
12028319.

• SCHILDERSBEDRIJF 
Jaap v.d. Oever voor bin-
nen- en buitenschilderwerk. 
Tel. 071-4035280.

• GLAS-IN-LOOD nieuw. 
Ook isolatieglas. Reparatie 
tel. 06-24629233.

• SCHOUWEN voor u die 
het beste wenst. Marble 
stijlschouwen Noordwijk. 
www.marblestyle.nl. Tel. 
071-3620758.

• OPEN HAARD OM-
BOUWEN naar een prach-
tig gashoutvuur? Uw vak-
man: Marble Noordwijk. 
www.marblestyle.nl. Tel. 
071-3620758.

• T.K.: 2 SPARTA ION’S 
v.a. € 745,- p.st. Kees 
Droogh Tweewielers, tel. 
071-4021324.

• T.K.: 2e hands kinder-
fietsen v.a. € 35,-. Kees 
Droogh Tweewielers, tel. 
071-4021324.

• T.H.: GARAGEBOX 
centrum Rijnsburg. € 161,- 
p.mnd. Tel. 071-4021324.

• STRAATMAKER. 30 
jaar in het vak voor uw tuin 
of oprit. Ook voor de kleine 
reparaties. Tevens plaatsen 
wij schuttingen en leveren 
zand en zwarte grond tegen 
zeer scherpe prijzen. Tel. 
06-12291585.

• ZEILER zonder de zor-
gen van een eigen boot. 
Word nu lid van www.bal-
gerij.nl met 8 Valken op de 
Kaag! Open Huis 22 mei.

• T.H. in Spanje: Costa 
Blanca BUNGALOW MET 
ZWEMBAD. Tel. 071-
4073193 / 06-51407403.

• STUCADOOR-, schil-
der-, tegelwerk en renovatie 
totaal. Tel. 06-14785439.

• Staat uw baan OP DE 
TOCHT? Laat uw vaardig-
heden testen. Ook outplace-
ment, reïntegratie, coaching. 
www.sca_coaching.nl.

• Naai- of lockmachine 
defect? ROOIJACKERS 
repareert elk merk snel en 
perfect. Halen - brengen is 
gratis. Zwaaikom 12, Kat-
wijk, 071-4015844.

• Vuil tapijt? Laat het   
vakkundig reinigen of huur 
Mr. Steam. Gratis thuisbe-
zorgd. Tol Steam Interieur-
verzorging, tel. 070-
5116612.
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Jeugd geniet bij Teylingen

SASSENHEIM - De belangstelling voor de Voetbal Promotiedag, die voetbalvereniging Teylingen op 16 mei 
organiseerde, was bijzonder groot. De jeugd genoot zichtbaar van de vele voetbalfaciliteiten die Voetbal City 
had gecreëerd. Boardingvoetbal, levend tafelvoetbal, snelheid schieten en een echte voetbalclinic van voet-
balschool De Clomplete Techniek, er was teveel om op te noemen. Maar ook de aanwezigheid van niemand 
minder dan Feyenoord-keeper Rob van Dijk sprak de vele voetballiefhebbers erg aan (zie foto). Een zeer 
geslaagde activiteit, zo aan het einde van het voetbalseizoen. De animo voor voetballen bij Teylingen is onder 
de jeugd, maar zeker ook onder de ouders, in ieder geval erg groot. (Foto: Willem Krol)

Bij Foreholte

Familiedag succes
VOORHOUT - Een koud 
begin van de dag tot een voor-
zichtig zonnetje aan het eind. 
Daartussen zat alles om de 
tweede familiedag van Foreholte 
als een succes neer te zetten. 
Reden te meer deze voorzichtig 
ingezette traditie vol te houden. 
Een manier om de vele vrijwil-
ligers te bedanken voor hun 
inzet het afgelopen seizoen en 
de familie rond de speler gele-
genheid te geven om de echte 
Foreholte-sfeer te proeven.

Om half  één begon de dag met het 
binnendruppelen van de voetbal-
lers die hadden aangegeven te wil-
len meedoen aan het 7-tegen-7-
toernooi. Onder de bezielende lei-
ding van Paul Jochemsz speelden 
zij een competitie tegen elkaar. De 
liefhebbers werden getrakteerd op 
vele technische hoogstandjes, maar 
konden ook al kijken naar spelers 
die volgend seizoen Foreholte 
komen versterken. 
Bastiaan Bon, Mohammed Ait el 
Houssi en Matthijs Guyt gaven hun 
visitekaartje af. Tijdens dit toer-
nooi konden de vele kinderen al 
spelen op de luchtkussens en deel-

nemen aan de door scoutinggroep 
Boerhaave georganiseerde spelle-
tjes. Mochten ze even willen uitrus-
ten, dan kon dat met een versbe-
reide pannenkoek en een glaasje 
limonade op het horecaplein waar 
partytenten stonden opgesteld. De 
hele middag stonden Eric Dijkstra 
en Willem Vogels de pannenkoeken 
te bakken. 
Na afloop van het toernooi ver-
plaatste het hele gezelschap, inclu-
sief  de partytenten, zich naar de 
kantine waar men kon genieten van 
een barbecue waarbij wederom 
gebakken werd door Eric Dijkstra 
en Willem Vogels, en de muziek van 
dansorkest Date 7-2-7. Dit orkest, 
met een gemiddelde leeftijd van de 
leden, waarop menig ander denkt 
te moeten gaan genieten van een 
welverdiend pensioen, speelde vol 
overgave een stukje muziek waar 
menige aanwezige van genoot. 
Nadat het muziekgedeelte was 
overgenomen door dj Wouter, 
werkte de avond zich toe naar de 
grandioze apotheose: een optreden 
van Foreholtes eigen Toppers. Zij 
wisten het publiek op te zwepen 
met hun muziek en tekst. Menige 
polonaise volgde. Aan alles komt 
een eind, maar Foreholte, onder de 
bezielende leiding van organisator 
Jan Regeer, heeft hiermee aangege-
ven één grote familie te zijn.

Tijdens het toernooi konden de kinderen spelen op de luchtkussens.

Bij Van Velzen van de Water

Joop Zoetemelk is eregast tijdens Giro
WARMOND - Van Velzen van de 
Water accountants en belastingad-
viseurs is al sinds de oprichting 
betrokken bij sport in het alge-
meen en wielrennen in het bijzon-
der. Veel medewerkers fietsen 
regelmatig, en bovendien sponsort 
het bedrijf een wielerclub door 
middel van het beschikbaar stellen 
van wielrenkleding. Gezien de lig-
ging van Van Velzen van de Water 
aan de Wasbeeklaan, in de lange 
bocht van Sassenheim naar 
Warmond, werd besloten dat dit de 
ideale plek was om met gasten de 
Giro-karavaan voorbij te zien 
razen.

Op maandag 10 mei maakte Van 
Velzen van de Water in Warmond 
dan ook een bijzondere gebeurtenis 
van het voorbijkomen van de Giro 
d’Italia. Relaties en klanten waren 

uitgenodigd om dit te komen mee-
beleven. Om 9.30 uur werden rond 
de 250 gasten voorzien van koffie 
en Italiaanse lekkernijen. Hierna 
werd de gast van de dag, oud-win-
naar van de Tour de France Joop 
Zoetemelk, welkom geheten. 
Zoetemelk had een uitnodiging van 
de Giro d’Italia afgeslagen, zodat 
hij deze ‘Girodag’ bij Van Velzen 
van de Water kon meemaken. Na 
zijn introductie werden de gasten in 
de gelegenheid gesteld vragen te 
stellen. De antwoorden op de vra-
gen van zeer verschillende aard 
toonden aan dat deze ex-wielrenner 
middenin het leven staat en nog 
steeds op en top sportman is. Vorig 
jaar liep hij bijvoorbeeld de mara-
thon in Parijs. Na het beantwoor-
den van vele vragen was het tijd 
voor de onthulling van de nieuwe 
wielrenkleding van het Van Velzen 
van de Water Cycling Team. 
Speciaal voor deze gelegenheid was 

Joop Zoetemelk presenteert het nieuwe wielertenue. Links Rob Batenburg 
van Van Velzen van de Water.

een introductiefilm geproduceerd. 
De eer was aan Joop Zoetemelk om 
de kleding te onthullen. Daarna 
was er tijd om samen met Zoetemelk 
op de foto te gaan. Ook de bij de 
Giro-karavaan aangeschafte kledij 
en andere roze artikelen werden op 
verzoek door Zoetemelk van een 
handtekening voorzien. Zo tegen 
de klok van 12 uur begaf iedereen 
zich naar de weg voor het beste 
plekje met het mooiste zicht. Drie 
koplopers kwamen met een gewel-
dige snelheid door de bocht en 8 
minuten later volgde de rest van het 
peloton. 194 mannen reden in 
ongeveer 6 seconden langs het 
wachtende publiek, op weg naar 
Zeeland. Na het aanschouwen van 
dit voorbijrazende circus werd de 
genodigden een Italiaanse lunch 
aangeboden.

Open dag van Tjarda
SASSENHEIM - Wie tussen 5 
en 16 jaar is, is op zaterdag 29 
mei welkom in het clubhuis van 
scoutinggroep Tjarda Sassen-
heim-Warmond aan de Kager-
weide 30 in Sassenheim. Daar 
houdt men tussen 10.00 en 
15.00 uur een open dag, zodat 
iedereen kan zien wat men pre-
cies doet bij Tjarda. Men kan 
op deze dag knutselen, leuke 
spellen doen of lekker het water 
op.

Op zaterdagochtend leuke spellen 
doen met leeftijdsgenoten, lekker 
knutselen in Huize Hotsjietonia of 
de hele zaterdagmiddag het water 

op om lekker te zeilen. Het hoort 
allemaal bij Tjarda Sassenheim-
Warmond. 

De Bevers (5-7 jaar) en Welpen 
(7-10 jaar) hebben op zaterdagoch-
tend van 10.00 tot 12.00 uur 
opkomst. Tijdens deze opkomst 
doen ze leuke spellen en beleven ze 
grote avonturen. 
De Welpen gaan in de zomer ook 
een paar keer met de boten het 
water op. Ook wordt er voor zowel 
de Bevers als de Welpen elke zomer-
vakantie een zomerkamp gehou-
den. Dan gaat men met alle kinde-
ren van de groep een paar dagen, of 
bij de Welpen zelfs een week, op 
kamp. Dan slaapt men ergens in 
een clubhuis van een andere scou-
tinggroep uit het land. 
De Junioren (10-12 jaar) draaien 

hun opkomsten bij het clubhuis op 
het eiland Koudenhoorn in 
Warmond. In de zomer leren de 
junioren met hulp van de leiding 
wat de basisbeginselen van het zei-
len zijn. En in de winter moet aan 
de boten gewerkt worden.
De Zeeverkenners (12-16 jaar) zei-
len in de zomer elke zaterdagmid-
dag op de Kaag. Samenwerking en 
gezelligheid zijn belangrijke aspec-
ten die bij de verkenners horen. Als 
men nog niet kan zeilen, is dat geen 
probleem, dat leert men vanzelf  
van de andere verkenners. In de 
winter moet aan het onderhoud 
van de boten gewerkt worden. Om 
de zeilkennis in de winter ook op 
peil te houden, geeft de leiding the-
orieles, zodat men eventueel ook 
een zeildiploma (CWO 3) kan 
halen.



Royal 
Gala appels 
Nieuwe oogst
Per kilo
50% korting

0.99
1.99__ Rauwkost-

salade
Alle smaken
Bak 200 gram
50% korting 0.99

1.99__

Geldig van donderdag 20 t/m zaterdag 22 mei

Geldig van maandag 17 t/m zaterdag 22 mei

www.plus.nl

Witte champignons
Bak 400 gram 
50% korting

0.74
_1.49_voordeel-

verpakking
Vastkokende aardappelen 
Nieuwe oogst
Zak 2,5 kilo 50% korting

1.74
3.49__

Hollandse aardbeien
Bak 500 gram

1.99
2.99__

Dubbelfrisss
Alle smaken 
2.34-3.27 
3 pakken à 
1-1,5 liter 
naar keuze
Bij 3 pakken 
een gratis 
toootie OP=OP

1.99
3 VOOR

Fluitende pakken Dubbelfrisss
Schroef jouw Toootie op het pak en
knijp voor een oorverdovend geluid.

2e
HALVE
 PRIJS

Verschillende 
combinaties mogelijk. 
Per combinatie kan 
de prijs verschillen, 
U krijgt 25% korting 
op de totaalprijs.

Alle PLUS 
koffi e naar keuze  
Bijv. Pak 250 gram 
caffeïnevrij gemalen 
+ pak 500 gram 
Bonen aroma rood
4.92  3.69
2 stuks

Barbecueschotel Basis
Bestaande uit worstjes, saté, 
hamburgers en speklapjes

  Per 500 gram  

4.99

3.49 Goudse kaas 
Jong of jong belegen
Bijv. Jong belegen

Kilostuk

6.90

3.99

DroogDDDDD

DroogDDDDD

KruidigKKKKK

Wij verkopen geen alcohol aan klanten 
jonger dan 16. Nog geen 20 jaar? 
Laat je legitimatie zien!

Duc de 
Meynan
Saint Mont 
Blanc, rosé 
of rouge

3 fl essen 
à 75 cl 
naar keuze

13.47

9.99
3 VOOR

20/10 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS?
Meld u dan nu aan via www.plus.nl.


