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Van der Sar 
heeft ‘n eigen

speelveldje

Van Velzen
na 34 jaar weg
als voorzitter

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

Deze week bij u als 
folder in de bus:

I N T E R PA R K E T
ALLEEN VOORHOUT

KORTEBAANDRAVERIJ
ALLEEN SASSENHEIM

V E R S C H O O R  & 
J A N S E N

TEYLINGEN - De gemeente 
Teylingen heeft de andere gemeen-
ten in de Duin- en Bollenstreek 
voorgesteld om te onderzoeken of 
het overlaadstation van het 
Vuilafvoerbedrijf Bollenstreek 
(VAB) verkocht kan worden. 
Teylingen is samen met Hillegom, 
Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout 
en Katwijk eigenaar van het over-
laadstation, waar het afval uit deze 
gemeenten wordt overgeslagen om 
per trein vervoerd te worden naar 
een afvalverwerkingsbedrijf voor 
verdere verwerking.

Door Piet van der Vooren

Twee jaar geleden heeft de gemeente 
Teylingen al voorgesteld om het 

overlaadstation, dat ligt langs het 
spoor aan de ‘s Gravendamseweg in 
Voorhout, te verkopen. Volgens wet-
houder Leo van der Zon kan dit de 
gemeenten een financiële besparing 
opleveren, terwijl het college van 
burgemeester en wethouders van de 
gemeente Teylingen van mening is 
dat het aanhouden van het over-
laadstation eigenlijk geen gemeente-
lijke kerntaak meer is. Om tot ver-
koop van het overlaadstation over te 
kunnen gaan dient tweederde van 
het aantal stemmen in het algemeen 
bestuur van het VAB hiermee in te 
stemmen. De gemeente Katwijk was 
tot op heden echter geen voorstan-
der van een verkoop, terwijl de 
gemeente Hillegom twijfelde. 
Hierdoor was er eerder geen twee-
derde meerderheid voor een eventu-
ele verkoop van het overlaadstation. 
“Nu we onlangs verkiezingen voor 
de gemeenteraden hebben gehad en 

de politieke samenstelling van de 
raden en de colleges veranderd is, 
lijkt het ons een goed moment om 
dit nogmaals aan te kaarten bij de 
andere ge  meenten in de Duin- en 
Bollen streek”, verklaart Van der 
Zon de hernieuwde poging van 
Teylingen om een verkoop van het 
overlaadstation te onderzoeken. 
Daarnaast zou de huidige exploi-
tant van het overlaadstation geïnte-
resseerd zijn om het gehele station 
over te nemen. Vorig jaar besloot de 
gemeente Teylingen al om de inza-
meling van het huisvuil uit te beste-
den aan een particulier bedrijf. Het 
Vuilafvoerbedrijf  Bollenstreek 
(VAB) is indertijd opgericht door de 
gemeenten Hillegom, Lisse, 
Voorhout, Noordwijk, Noordwij-
ker hout, Katwijk, Rijnsburg en 
Valkenburg. Vanuit deze gemeenten 
werd hier het opgehaalde afval aan-
gevoerd en vervolgens overgeslagen 

Gemeente voorstander van
verkoop overlaadstation VAB

Sloop aanleunwoningen Jan van Brabantweg

om per trein naar de voormalige 
VAM in Wijster vervoerd te worden 
voor verdere verwerking. De 
gemeenten Sassenheim en War  mond 
maakten geen gebruik van het over-
laadstation in Voorhout, maar 
waren aangesloten bij de Gevulei 
die het afval uit de Leidse regio ver-
werkte. Die situatie duurt tot op 
heden voort. De gemeente Teylingen 
heeft echter eerder besloten om over 
een paar jaar alle afval uit Teylingen 
naar het VAB in Voorhout te laten 
afvoeren en om uit de Gevulei te 

stappen. Dat betekent dat ook het 
huisvuil uit Sas senheim en Warmond 
voortaan naar het overlaadstation 
in Voor hout vervoerd zal worden.

SASSENHEIM - Woonstichting 
Vooruitgang is gestart met de sloop 
van de aanleunwoningen aan de Jan 
van Brabantweg in Sassenheim. De 
gedateerde aanleunwoningen moe-
ten plaatsmaken voor de  bouw van 
de twee Urban Villa’s van het plan 
Teylingervaart. Hierin komen twee 
keer twintig koopappartementen 
terug. Eind april vertrok de laatste 
vaste bewoner naar andere huisves-
ting en begin mei waren ook alle tij-
delijke huurders uit het pand ver-
dwenen. Voor de  sloop kon begin-
nen moest er een uitgebreide milieu-
rapportage worden gemaakt. Hierbij 
worden eventueel aanwezige schade-
lijke stoffen in kaart gebracht zodat 
ze voor de sloop verwijderd kunnen 
worden. Door een sloopbedrijf  
zijn daarna alle keukens en bad-
kamers ontmanteld en daar-
na kon het grote werk be -
ginnen. Met een kraan 
wordt laag voor laag 
afgebroken. Eind 
deze week zal 
het hele ge  -
bouw ver-
dwenen 
zijn. 

Met de voorbereidingen voor de 
bouw van Teylin gervaart is inmid-
dels ook begonnen. Om fluctuaties 
in de grondwaterstand zoveel moge-
lijk te voorkomen is al een dam-
wand op het bouwkavel aange-
bracht. Op 15 juni wordt de 
eerste paal geslagen. 
Hiermee zal de eerste 
fase van 
het 
project 
Sassem-
Bourg 
een feit 
zijn.

 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
www.denhaanrijnsburg.nl
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gemeenteberichten
Teylingen week 23 / 2010

Gedurende 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. 

Ard van der Steur (VVD) weet wat hij wil

Ard van der Steur is fractievoorzitter van de VVD, de grootste 

partij in de Gemeente Teylingen.  Hij is 40 jaar en getrouwd. 

Naast zijn politieke activiteiten is hij ondernemer en advocaat. 

Zijn hobby’s variëren van koken, lezen en wandelen tot aan het 

kennis opdoen en het proeven van wijn. “Werken in de politiek 

is een drukke bezigheid, lezen is de hobby die helaas daarvoor 

opgeofferd is”, zegt Van der Steur. 

Het woord ‘stoppen’ komt niet voor in het woordenboek van de 

familie Van der Steur. Zijn grootvader heeft altijd gewerkt en 

ook zijn vader, die inmiddels 72 jaar is, werkt nog steeds. “Ik zal 

doorgaan met wat ik leuk vind”.

Ard was van jongs af aan al lid van de Jongeren Organisatie 

Vrijheid en Democratie 

(JOVD). Daar is zijn 

interesse voor de politiek 

begonnen. Hij is actief 

geworden toen de 

toekomst van Warmond 

op het spel stond. De 

koers vond hij niet goed 

en hij dacht: “dat ga ik 

veranderen.” Tot op de 

dag van vandaag doet 

Ard van der Steur zijn 

werk met plezier en heeft 

hij geen spijt van zijn 

keuze.

De VVD staat voor 

degelijk financieel 

beleid. “De VVD zal 

eerst alle mogelijke 

inkomstenbronnen raadplegen voordat de inwoners als 

inkomstenbron voor de gemeente gaan dienen”. Een belangrijk 

punt in de bezuinigingen is dat de gemeente meer wil gaan 

regisseren in plaats van organiseren. 

“In de gemeente Teylingen gaat er veel goed. Maar zoals met 

alles valt er altijd wel iets te verbeteren. Er gaan kleine dingen 

mis, zoals zwerfafval en stoeptegels die los zitten, maar ook 

grote en lastige dingen, zoals bestemmingsplannen”. Deze 

punten ziet de fractievoorzitter als taak voor de VVD om op 

te lossen. Op de vraag waar het dan aan ligt, antwoordt hij als 

volgt: “De hele kleine en hele grote dingen worden bijna nooit 

gedaan, waardoor de expertise er niet is, of er wordt minder 

aandacht aan besteed. Inwoners ergeren zich mateloos aan die 

kleine dingen.”

“De grootste uitdaging voor gemeenten in de komende jaren is 

het verbeteren van de communicatie met de inwoners. De VVD 

wil daar scherp op sturen.” 

Interview met ………

Recreatie-eiland Koudenhoorn in Warmond wordt heringericht. 

Hiervoor zijn drie schetsen gemaakt, die u tijdens de 

inloopbijeenkomst op 2 juni kon bekijken. De drie schetsen 

staan ook op www.herinrichtingkoudenhoorn.nl in de rubriek 

‘Recreatie-eiland Koudenhoorn’. 

Was u niet aanwezig bij de inloopbijeenkomst en wilt u 

toch nog reageren? Stuur dan voor 21 juni een reactie naar 

herinrichtingkoudenhoorn@teylingen.nl. 

Het project

Bij het opstellen van de drie schetsen voor Koudenhoorn 

konden inwoners hun mening geven op het forum van de 

website www.herinrichtingkoudenhoorn.nl. Daarnaast was er 

op 27 maart een actorenbijeenkomst waar direct betrokkenen 

van het eiland voor uitgenodigd waren. Alle reacties zijn 

verzameld en zo goed mogelijk verwerkt in drie verschillende 

schetsen voor Koudenhoorn.

De drie schetsen worden na de zomervakantie voorgelegd 

aan de gemeenteraad. Zij zal in september een definitieve 

keuze maken voor een schetsontwerp. Vervolgens komt er een 

definitief ontwerp en wordt in 2011 gestart met de herinrichting 

van Koudenhoorn.

Geef uw reactie op de schets-
ontwerpen voor Koudenhoorn

Op maandag 14 juni starten wij met de herbestrating van de 

Zandslootkade in Sassenheim. Er wordt begonnen aan de kant 

van de stenen brug. De werkzaamheden nemen ongeveer 7 

werkweken in beslag. Dit betekent dat de werkzaamheden niet 

voor de bouwvak afgerond zijn. Tijdens de bouwvak worden 

noodvoorzieningen aangebracht, waardoor doorgaand verkeer 

in die periode wel mogelijk is. 

Werkzaamheden

De Zandslootkade moet door de bouwactiviteiten in de 

Oranjebuurt opnieuw bestraat worden. De werkzaamheden 

bestaan uit het opnieuw bestraten van de weg, de 

parkeerplaatsen en het trottoir, het verwijderen van de 

betonnen platen en het terugbrengen van de plateaus 

ter hoogte van de zijstraten. De werkzaamheden worden 

uitgevoerd door aannemingsbedrijf KWS. 

Afgesloten voor doorgaand verkeer

Tijdens de werkzaamheden is doorgaand verkeer van en naar 

Voorhout niet mogelijk. Ook zijn de woningen ter hoogte van 

de werkzaamheden minder goed bereikbaar. Waar mogelijk 

wordt het verkeer omgeleid via de Prins Clausstraat, van 

Heemstrastraat, Tijloosstraat en de Hein Baderstraat. Fietsers 

van en naar Voorhout kunnen gebruikmaken van het fietspad 

aan de overkant van het water.

Parkeren

Tijdens de uitvoering kunt u niet parkeren binnen de delen 

waar op dat moment gewerkt wordt. Wij realiseren ons dat dit 

ongemak meebrengt, maar vragen u hiermee toch rekening te 

houden door uw auto ergens anders te parkeren.

Herbestrating Zandslootkade

Gemeentekantoor 
extra open 
De balies van burgerzaken in het gemeentekantoor zijn in 

de maand juni extra open. Naast de standaard donderdag 

zijn wij ook op dinsdag onafgebroken open van 8.30 

tot 20.00 uur. U kunt op deze extra avond terecht voor 

uw reisdocument/rijbewijs en andere zaken die u kunt 

aanvragen.

I.v.m. de jaarlijkse uitgaansdag 
zijn wij op 11 juni gesloten.

De milieustraten in Voorhout en 
Sassenheim zijn wel geopend.

Locaties ondergrondse 
huisvuilcontainers 
De definitieve locaties van de ondergrondse containers 

zijn bekend. U kunt de locatietekeningen inzien bij het 

gemeentekantoor of kijken op www.teylingen.nl, in de 

rubriek Wonen - Bouwen en Wonen -  Afval - Ondergrondse 

huisvuilcontainers. Bel voor vragen naar 0252 – 783 300.

Gemeenteberichten is een 

uitgave van het college van 

burgemeester en wethouders 

van de gemeente Teylingen. 
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Vergaderingen
De vergaderingen van de raadscommissies vinden plaats in de 

raadzaal van het bestuurscentrum, Raadhuisplein 1 in Voorhout. 

U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. U kunt de 

vergaderingen thuis ‘live’ volgen via www.teylingen.tv.

De stukken vindt u via het vergaderschema op 

www.teylingen.nl/ris. Deze liggen ook ter inzage bij de receptie 

in het gemeentekantoor.

Voor zover op de agenda tijdstippen zijn aangegeven voor de 

behandeling van agendapunten: dit zijn richttijden, het kan dus 

zijn dat de commissie eerder begint met een agendapunt of later.

Commissie Welzijn
vergadert op maandag 14 juni om 20.00 uur

Commissiegriffier: Herman Hoeijmans, 0252 - 783 591

Beantwoording brief over tijdelijke huisvesting bewoners 

De Schutse (20.15 uur)

Op 19 april heeft de gemeenteraad een brief ontvangen van 

een zoon van een bewoner van De Schutse over de tijdelijke 

huisvesting van bewoners van de Schutse. Het college heeft 

een conceptantwoord voor de gemeenteraad voorbereid. Op 

verzoek van ChristenUnie en Trilokaal is dit op de agenda van de 

commissie geplaatst om te bespreken.

Beleid Lokale Omroep Teylingen (21.00 uur)

De gemeente heeft op dit moment nog geen mediabeleid, 

waarin is vastgelegd wat de maatschappelijke rol is van de 

gemeente om communicatie in de gemeenschap te bevorderen 

en te faciliteren. Vanaf 2010 heeft de gemeente een zorgplicht 

voor de bekostiging van de lokale publieke media-instelling.

Maatregelenverordening Ioaw/Ioaz ISD Bollenstreek 2010 

(21.30 uur)

Door de Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening 

aan gemeenten (Wet Buig) wordt het aantal landelijke 

regels sterk teruggedrongen. In de plaats daarvan komt een 

grotere beleidsruimte voor de gemeente. De gemeente dient 

dan ook op een aantal punten zelf beleid te ontwikkelen. 

De voorgestelde verordening voorziet daarbij in het 

maatregelenbeleid voor de Ioaw en de Ioaz. 

Begrotingen en jaarrekeningen gemeenschappelijke 

regelingen (21.50 uur)

Voordat de Algemeen Besturen van de gemeenschappelijke 

regelingen de begrotingen vaststellen hebben de deelnemende 

gemeenten de mogelijkheid om van hun gevoelens blijk te geven.

Presentatie RDOG 

Vragen die aan de orde komen: Wat is de RDOG? Welke 

afdelingen heeft de GGD / welke taken voert de GGD uit? 

Hoe ziet de gemeenschappelijke regeling er uit? Voor welke 

uitdagingen staat de RDOG/GGD de komende tijd? Hoe gaat de 

discussie rondom de taakstelling worden vormgegeven? door 

Sjaak de Gouw (RDOG)

Verder staan op de agenda:

vertegenwoordigingen

Commissie Ruimte
vergadert op dinsdag 15 juni om 20.00 uur

Commissiegriffier: Herman Hoeijmans, 0252 - 783 591

Achtervangovereenkomst Stichting Waarborgfonds Sociale 

Woningbouw (20.55 uur)

Voorgesteld wordt om met de Stichting Waarborgfonds 

Sociale Woningbouw tot wederopzegging een 

achtervangovereenkomst aan te gaan voor alle in de gemeente 

werkzame corporaties onder intrekking van de huidige 

overeenkomst per lening per corporatie. Doel is om niet voor 

elke afzonderlijke lening toestemming te hoeven vragen. 

Begrotingen Gemeenschappelijke Regelingen 2011 (21.10 uur) 

Voordat de Algemeen Besturen van de Gemeenschappelijke 

Regelingen de begrotingen vaststellen hebben de 

deelnemende gemeenten de mogelijkheid om van hun 

gevoelens blijk te geven.

West-Holland 

Bollenstreek’ 

(Gevulei) 

Verder staan op de agenda:

vertegenwoordigingen

Commissie Bestuur, 
Financiën en 
Toerisme
vergadert op woensdag 16 juni om 20.00 uur

Commissiegriffier: Robert van Dijk, 0252 - 783 590

Barometer Integrale Veiligheid 1e kwartaal 2010 (20.20 uur)

De Barometer geeft per kwartaal inzicht in de zaken die 

spelen op het gebied van de integrale veiligheid. Tevens is de 

vandalismemeter over het 1e kwartaal bijgevoegd.

Begrotingen en jaarrekeningen gemeenschappelijke 

regelingen (20.55 uur)

Voordat de Algemeen Besturen van de gemeenschappelijke 

regelingen de begrotingen vaststellen hebben de deelnemende 

gemeenten de mogelijkheid om van hun gevoelens blijk te 

geven.

(Veiligheidsregio Hollands Midden) 

 

Jaarrekening 2009 en accountantsverslag 2009 (21.20 uur)

Met de jaarrekening en de programmaverantwoording wordt 

het financiële jaar 2009 afgesloten. De jaarrekening en het 

jaarverslag zijn voor de gemeenteraad het instrument om de 

controlerende taak uit te voeren. De jaarrekening sluit met een 

voordelig saldo van € 1,7 miljoen. In het accountantsverslag 

treft u de bevindingen aan van de controle van de jaarrekening 

2009 door de accountant. De controle heeft tot doel het 

uitbrengen van een onafhankelijk oordeel over de getrouwheid 

en rechtmatigheid van de posten in de jaarrekening, alsmede 

over het verenigbaar zijn van het jaarverslag en de overige 

gegevens met deze jaarrekening.

Verder staan op de agenda:

Bezwaarschriften en Klachten 

vertegenwoordigingen

Uw mening geven?
Ook u kunt gebruik maken van het spreekrecht. Dit is een 

mogelijkheid om de gemeenteraad of commissie toe te 

spreken. Iedereen kan het woord voeren, ook over onderwerpen 

die niet op de agenda staan. U geeft zich op bij de griffie.

Ook kunt u gewoon een raadslid bellen of e-mailen. Raadsleden 

vertegenwoordigen de bevolking. Zij staan open voor uw 

ideeën. Gegevens van de raadsleden vindt u op de website 

www.teylingen.nl. 

 

Plaats uw onderwerp op de agenda! 

Denkt u wel eens “daar zou de politiek iets aan moeten doen”? 

Met een burgerinitiatief plaatst u zelf iets op de agenda van de 

gemeenteraad en zo beïnvloedt u de gang van zaken in onze 

gemeente. In Teylingen is één handtekening al genoeg om 

een burgerinitiatief in te dienen. De griffie bekijkt graag met 

u of uw onderwerp geschikt is en kan u helpen bij het maken 

van de tekst. Enthousiast? Neem dan contact op met de griffie, 

gemeenteraad@teylingen.nl of 0252 – 783 590.

Geen aparte zakken voor 
plastic 
In december 2009 heeft u een 

informatiepakket ontvangen over de 

inzameling van plastic verpakkingsafval. 

In dit pakket zaten een aantal plastic 

zakken waarin u het verzamelde plastic 

kunt aanbieden. Op deze zakken 

staat wat wel en niet mag worden 

aangeboden. 

Zijn deze zakken inmiddels op? Dan kunt u het plastic 

verpakkingsafval aanbieden in gewone plastic vuilniszakken. 

De speciale afvalzakken kunt u niet kopen of bijbestellen. 

Sommige gemeenten werken wel met de speciale plastic 

zakken, maar daaraan zitten kosten verbonden. Wij streven 

naar een laagdrempelig systeem van afvalscheiding, tegen 

zo laag mogelijke kosten. Om die reden halen wij het plastic 

verpakkingsafval op in gewone vuilniszakken. Het maakt daarbij 

niet uit hoeveel zakken u aanbiedt. De inzameling van plastic 

kost u niets extra.

Volgende week plastic verpakkingsafval aanbieden 

Volgende week kunt u weer uw plastic verpakkingsafval 

aanbieden. Doet u dit vóór 7.30 uur. Heeft u uw plastic 

verpakkingsafval per ongeluk in de verkeerde week buiten 

gezet, wilt u dit dan alstublieft weer binnen halen. Dit om 

wegwaaien te voorkomen. 

De ophaaldag voor plastic verpakkingsafval verschilt van de 

ophaaldag van het overige huisvuil. U vindt de ophaaldagen 

voor het plastic op de afvalkalender en op www.teylingen.nl in 

de rubriek ‘Wonen – Afval – Plastic verpakkingen’. Voor vragen 

kunt u ook bellen naar 0252 - 783 300.

Harddraverij Sassenheim: 
wijk Overteylingen afgesloten
Op de Teylingerlaan in Sassenheim wordt een harddraverij 

georganiseerd. De wijk Overteylingen wordt afgesloten op 

vrijdag 18 juni tussen 08.00 en 21.00 uur. Om de wijk te 

kunnen bereiken dient het doorgaande verkeer gebruik 

te maken van de ontsluitingsroute via de brug naar de 

Teylingerlaan.

MEE wijst de weg en helpt!

Heeft u een beperking of kent u iemand met een 

beperking? MEE wijst de weg en helpt.

Ons land kent een grote verscheidenheid in regelingen 

en voorzieningen voor mensen met een beperking. Het is 

voor hen of voor partners, familie of andere betrokkenen 

niet altijd eenvoudig om hierin wegwijs te worden. 

MEE biedt informatie, advies en ondersteuning aan alle 

mensen met een beperking: mensen met een lichamelijke, 

zintuiglijke of verstandelijke beperking, een chronische 

ziekte, autisme of een achterstand in de ontwikkeling.

Gericht advies

Professionele consulenten zorgen ervoor dat mensen met 

een beperking de hulp krijgen die zij nodig hebben om als 

volwaardig persoon in de samenleving te functioneren. 

Alle levensterreinen

MEE Zuid-Holland Noord biedt ondersteuning aan mensen 

met een beperking op alle terreinen (zoals opvoeding, 

onderwijs, vriendschap en relaties, arbeid, wet- en 

regelgeving). MEE biedt daarnaast nog verschillende 

diensten, zoals het organiseren van cursussen, trainingen 

en ontmoetingsgroepen voor mensen met een beperking 

of juist voor de ouders of ander betrokkenen. MEE is ook 

betrokken bij integrale vroeghulp (bij twijfels over de 

ontwikkeling van uw kind) en heeft speciale projecten 

voor jongeren met een WIA- of Wajonguitkering. Verder 

bemiddelt de afdeling Praktische Thuishulp bij het 

regelen van vrijwillige oppas of logeeradressen. Aan deze 

dienstverlening zijn geen kosten verbonden.

MEE Zuid-Holland Noord is voor mensen die in Teylingen 

telefoonnummer 071 – 573 14 44. Het bezoekadres is 

vindt u op de website www.meezhn.nl. U kunt natuurlijk 

ook altijd naar het Zorgloket in het gemeentekantoor in 

Sassenheim.

Zorgloket

Geactualiseerd register 
Kinderopvang Teylingen
Vanaf 15 mei is het ‘register Kinderopvang Teylingen’ 

geactualiseerd. Deze kunt u bekijken op www.teylingen.nl

onder ‘Digitale balie – Producten – Kinderopvang en 

peuterspeelzaalwerk’.



Verwijderde objecten 
De afgelopen periode heeft de Buitengewoon 

Opsporingsambtenaar diverse objecten verwijderd van de 

openbare weg. Het gaat om de volgende objecten:

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 

contact met u op.  

U krijgt uw eigendom terug door:

De objecten worden tot en met 8 september 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 1 september 

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. 

Collectes

Er is van 13 tot en met 19 juni een collectevergunning verleend 

Algemene plaatselijke verordening 

Ontheffing/vergunning/toestemming is verleend aan:

het jubileum oefencross op 13 juni 2010 van 08.00 tot 19.00 

uur (02-06-10)

Rabobank Verenigingenfietsdag op zaterdag 5 juni 2010  

(03-06-10)

nemen van 18,24 m2 openbare grond voor het plaatsen van 

een afvalcontainer, schaftkeet en toiletcabine ten behoeve 

van bouwwerkzaamheden aan de Venusstraat/Marsstraat in 

Sassenheim van 31 mei tot en met 16 juli 2010 (03-06-10)

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

Op grond van artikel 87 is ontheffing verleend aan:

op het Voorhavenkwartier in Sassenheim (02-06-10)

Charbonlaan/Jacoba van Beierenlaan in Sassenheim  

(02-06-10)

Beleidsnota archeologie ‘Onder de grond’ vastgesteld

Sinds 1 september 2007 is er sprake van een gewijzigde 

Monumentenwet 1988. Deze bepaalt een landelijke plicht tot 

het meewegen van archeologische waarden en verwachtingen 

binnen bestemmingsplannen. De gemeente Teylingen stelde 

haar eigen archeologiebeleid op om zelf zorg te dragen voor de 

bewaking van archeologische waarden op haar grondgebied. 

Het doel van dit beleid is het archeologisch erfgoed van 

Teylingen te behouden en te beschermen.

Het archeologiebeleid van Teylingen is verwoord in de nota 

‘Onder de grond – Beleid voor archeologie in Teylingen’. Als 

uitgangspunt voor deze nota dienden de archeologische 

verwachtings- en beleidsadvieskaart. Deze zijn gemaakt door 

kaarten hoort een uitleg in de vorm van een rapport.

Vastgesteld 

Op 20 mei is de nota ‘Onder de grond – Beleid voor 

archeologie in Teylingen’ van 1 maart 2010 vastgesteld 

door de gemeenteraad. De bijbehorende stukken zijn een 

verwachtingskaart, een beleidskaart en een rapport. De 

beleidsnota kunt u downloaden via www.teylingen.nl

onder ‘Bestuur en organisatie – Regelgeving en beleid – 

Verordeningen en beleidsregels’.

Informatie

Voor meer informatie over de beleidsnota kunt u contact 

opnemen met Carol Bekker via 0252 – 783 300, e-mail 

c.bekker@teylingen.nl. 

Ontwerp Nota Wervelender ter visie gelegd 

De ontwerp Nota Wervelender ligt tot en 

met 20 juli 2010 ter visie. Met de ontwerp 

Nota Wervelender geeft de Provincie 

Zuid-Holland aan hoe ze het beleid rond 

windenergie vorm wil geven.

Waar kunt u het ontwerp inzien?

De ontwerp Nota Wervelender ligt ter inzage bij het 

klantencentrum informatiediensten (bibliotheek) van het 

provinciehuis en de gemeenten in Zuid-Holland.

Hoe dient u uw zienswijze in?

U kunt uw zienswijze op de ontwerp Nota Wervelender 

schriftelijk en/of mondeling indienen tot en met 20 juli 2010. 

Via www.zuidholland.nl/windenergie kunt u een formulier 

downloaden. U kunt dit ingevuld uitprinten en ondertekend 

opsturen naar provincie Zuid-Holland, afdeling Milieu, Postbus 

Voor informatie over de wijze waarop u mondeling uw 

zienswijze kunt indienen kunt u bellen naar 070 – 441 83 41. 

Gegevens vermelden

Het is belangrijk dat uw zienswijze zo concreet mogelijk is. 

Vermeld in elk geval uw naam, adres en contactgegevens, 

de datum en onderdeel van het ontwerp waar uw zienswijze 

betrekking op heeft en wat uw motivering is. Als het over een 

specifieke locatie voor windturbines gaat, noem dan ook de 

naam hiervan. 

Vervolg

Ieder die een zienswijze heeft ingediend, ontvangt de nota 

van beantwoording met alle zienswijzen, voorzien van een 

reactie. De zienswijzen kunnen leiden tot aanpassing van het 

ontwerp. Mocht u vinden dat er onvoldoende aan uw zienswijze 

tegemoet is gekomen, dan kunt u uw zienswijze nog mondeling 

toelichten bij Provinciale Staten. Provinciale Staten stellen 

uiteindelijk de ontwerp Nota Wervelender vast. 

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij de afdeling 

Milieu van de provincie Zuid-Holland, telefoon 070 - 441 83 41 

of een e-mail sturen naar windenergie@pzh.nl of kijk op 

www.zuidholland.nl/windenergie. 

Binnengekomen monumentenaanvraag

woonruimte (02-06-10)

Binnengekomen bouwaanvragen

gevelopeningen (06-05-10)

veeschuur (28-05-10)

achterzijde (28-05-10)

(31-05-10)

zeecontainers en prikkeldraadversperring (31-05-10)

appartementen met stallingsgarage (03-06-10)

Verleende bouwvergunningen met ontheffing

(alleen beroep mogelijk)

achtergevel / art. 3.23 Wro (28-05-10)

art. 3.6.1c Wro (01-06-10)

3.23 Wro (01-06-10)

woning door uitbouw met entree, verdieping en garage/ 

art. 3.6.1c (02-06-10)

Verleende bouwvergunningen

(mogelijkheid tot bezwaar en beroep)

 

(31-05-10)

dakkapel, vernieuwen schoorsteen en veranderen gevel  

(27-05-10)

twee schuren (28-05-10)

(02-06-10)

Verleende sloopvergunningen

(mogelijkheid tot bezwaar en beroep)

 

(27-05-10)

Verleende aanlegvergunning

(mogelijkheid tot bezwaar en beroep)

geschikt maken van land voor bollenteelt (27-05-10)

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 14 juni 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:

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:

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.

Kennisgeving afsluiten 
anterieure grondexploitatie-
overeenkomst inzake locatie 
Hortusplein/Suikerbakkersteeg 
in Sassenheim
In het kader van artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening 

maken burgemeester en wethouders bekend dat op 19 mei 

2010 een grondexploitatieovereenkomst is afgesloten tussen de 

gemeente Teylingen en S.M. Kiebert Holding BV & C.J.P. Kiebert 

Holding BV. De overeenkomst heeft betrekking op de bouw 

van een appartementengebouw op de locatie Hortusplein/

Suikerbakkersteeg in Sassenheim. 

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ron van der 

Geest via 0252  - 783 300.

Voor meer informatie over uw gemeente
surft u naar www.teylingen.nl
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SASSENHEIM/VOORHOUT - De bewo-
ners van de vernieuwde Oranjebuurt in 
Sassenheim zijn uitermate tevreden over hun 
wijk. Mensen vinden het er rustig en veilig en 
zijn blij met sociale cohesie. Dat blijkt uit de 
resultaten van een canvasactie die de Partij 
van de Arbeid Teylingen op zaterdag 29 mei 
heeft gehouden.

In 2006 is na veel discussie een begin gemaakt met 
de sloop van oude woningen in de Sassenheimse 
Oranjebuurt. De bouw van nieuwe huur- en koop-
woningen heeft tot in 2010 geduurd, bijna twee jaar 
langer dan de bedoeling was. Maar het resultaat telt 
en de bewoners van onder meer de Zandslootkade, 
Van Heemstrastraat, Tijloosstraat en Beatrixstraat 
zijn er bijzonder positief  over. Ze hebben dat aange-
geven tegenover mensen van de Partij van de Arbeid 
die op zaterdag 29 mei langs de deuren zijn gegaan 
om de mensen te vragen naar hun opvattingen over 
de buurt en over de landelijke politiek. Tijdens dit 
canvassen zijn ook rozen uitgedeeld en verkiezings-
kranten verspreid.
Van de bewoners gaf 36 procent aan als grootste 
pluspunt de rustige woonomgeving te zien. Op de 
tweede plek komt met 20 procent de veiligheid. 
Hierna volgt met 11 procent de sociale cohesie. 
Bovendien geven de mensen aan dat ze erg tevreden 
zijn over het uiterlijk van hun wijk.
Negatieve punten zijn er nauwelijks: meer dan een 
kwart van de mensen ziet geen enkel minpunt in de 
omgeving. Tweederde van de ondervraagden ziet 
dan ook geen reden voor veranderingen door de 
gemeente. Wel vindt men het belangrijk dat speel-
tuin Beatrix snel weer open gaat, iets waarvoor 
onder de vorige wethouder van Ruimtelijke Ordening 
Gerrit van der Meer ook het startschot is gegeven. 
Verder zijn er wat klachten over het tempo waarin de 
vernieuwing wordt afgemaakt en de verkeersveilig-
heid, met name het soms ontbreken van verkeers-
drempels.
De resultaten van de enquêtes tijdens het canvassen 
door de PvdA in het hele land worden opgeslagen in 
een database. Uit die gegevens kunnen conclusies 
worden getrokken over de wensen die er leven in een 
groot aantal wijken en buurten in Nederland en over 
wat er van het lokale politieke bestuur wordt ver-
wacht.

Voorhout
Eenzelfde canvasactie een week eerder in de 
Voorhoutse Oranjebuurt gaf aan dat mensen op dit 
moment wel veel last hebben van sluipverkeer door 
hun buurt als gevolg van de opgebroken Herenstraat. 
In het algemeen is men ook hier wel tevreden over de 
buurt en de manier waarop mensen er met elkaar 
omgaan, wat als fatsoenlijk en vriendelijk wordt 

‘Het is er rustig en veilig’

Bewoners zijn tevreden over
de vernieuwde Oranjebuurt

Twee jaar geleden werden de eerste nieuwe huizen in de Sassenheimse 
Oranjebuurt door de bewoners betrokken (zie foto). Men blijkt nu 
uitermate tevreden te zijn over de buurt (Archieffoto: FBPS/Peter 
Schipper).

gekenschetst. Wel zijn er duidelijke klachten over te wei-
nig onderhoud aan het openbaar groen en aan de straten 
en over onvoldoende speelvoorzieningen voor kinderen. 
Toch noemt een derde van de bewoners van onder meer 
de Julianalaan, Irenestraat en Prins Bernardstraat geen 
enkel minpunt in hun buurt.
De Voorhouters hebben in grote meerderheid een voor-
keur voor het verbeteren van de gezondheidszorg als hen 
wordt gevraagd wat de belangrijkste taak voor een 
nieuwe regering is. Maar ook bezuinigen is een voor-
naam punt. Sociaal-economische thema’s komen op de 
derde plaats. Zestig procent van de ondervraagden is 
neutraal over de staat waarin Nederland verkeert, 20 
procent is positief  en 20 procent is negatief.

VOORHOUT - Zoals ‘De Teylinger’ al eerder wist 
te melden heeft de politie dinsdag 25 mei een hen-
nepkwekerij ontmanteld in Voorhout. In de kwekerij 
in een woning aan de Prinsenweg trof de politie in 
totaal 160 planten aan. Het vermoeden bestaat dat 
de plantjes in de kwekerij meerdere malen zijn 
geoogst. Naast de hennepplantjes trof de politie in 
de woning ook harddrugs aan. De bewoner, een 
38-jarige Voorhouter, is aangehouden en door de 
politie verhoord. 

De politie kwam de kwekerij op het spoor na een tip. 
De kwekerij kon worden ontmanteld nadat het 
onderzoek van de politie in de woning was afgerond. 
Wim Geel, verantwoordelijk binnen het politiedis-
trict voor de hennepaanpak, schrok toen hij de 
kwekerij zag. 
“De hennepkwekerij was niet zonder risico’s opge-
zet. De elektriciteit zat verraderlijk dicht bij de 
watervoorziening. Er had gemakkelijk brand kun-
nen uitbreken, met alle gevolgen van dien”. De 
recherche zet het onderzoek naar de verdachte 
voort. Zo zal er onderzocht worden of dure spullen 
die met het verdiende geld van de hennepkwekerij 
zijn gekocht in beslag kunnen worden genomen. In 
dit onderzoek wordt nauw samengewerkt met de 
officier van justitie.

Hennepkwekerij 
was gevaarlijk

HEDEN START DE UITVERKOOP

KORTING 
TOT 70% 

Belluna - Betty Barclay - Basler - Brax
Frank Walder - Freya - Fuchs Schmitt - Lucia

Michele - Roberto Sarto - Sommerman
Claudia Sträter - Taifun - Gerry Weber etc. etc.

Beslis niet te laat want... OP=OP
W.C. Lange Voort - Oegstgeest - tel. (071) 517 38 26

Openingstijden:
maandag v.a. 13.00 uur - di. t/m vr. 9.00-18.00 uur

zaterdag 9.00-17.00 uur.
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WARMOND - Hoe zou het 
eiland Koudenhoorn kunnen 
worden heringericht? Moet het 
flink worden opgepept met een 
topbeleving in vrijetijdsver-
maak? Of een balans tussen 
natuur en recreatie? Of moet 
de natuur niet alle voorrang 
gegund worden? Nadat drie 
werkgroepen met de afzonder-
lijke mogelijkheden voor een 
herinrichting aan de slag waren 
geweest kon vorige week de rest 
van de bevolking zich een 
mening vormen over de drie 
scenario’s voor de herinrichting 
en hierover commentaar afge-
ven. In Het Trefpunt werd een 
inloopavond gehouden over de 
schetsen. Maar niet iedereen 
bleek daar gelukkig met über-
haupt een verandering.

Door Nico Kuyt

Nadat in het verleden al enkele 
vruchteloze pogingen zijn gepleegd 
om aan Koudenhoorn ook maar 
iets te veranderen, heeft de gemeen-
te nu gekozen voor een aanpak van 
onderop door de gebruikers, 
belanghebbenden en belangstellen-
den voorstellen te laten doen. Drie 
werkgroepen van elk zeven perso-
nen werden door B&W met pen en 
papier op het eiland gezet om aan 
de slag te gaan met allerlei gedach-
ten, wensen en ideeën over welke 
functies het eiland zou kunnen heb-
ben. En dit heeft de drie scenario’s 
opgeleverd.

Natuur
Bij het eerste scenario zijn de aan-
passingen minimaal. Het stiltege-
bied blijft onaangeroerd, maar de 
kiosk uitgebreid tot een paviljoen 
met een terras aan de Joppe-zijde 
en met een schuin dak wat kan die-
nen als podium. Ook een natuur-
speeltuin voor de kinderen met 
boomstammen en blokken hout is 
mogelijk. De meest kenmerkende 
verandering is evenwel de aanleg 
van een waterdoorgang tussen de 
kop en het middengedeelte van het 
eiland. Door de opstuwing van het 

water ontstaat in de zomer veel 
blauwalg in de bocht naar ‘t Joppe. 
Met de doorwatering ontstaat er 
stroming en wordt dit mogelijk 
voorkomen. De kans ontstaat dan 
dat het strand langer gebruikt kan 
worden. Er ontstaat een lagune met 
eilandjes en doorwaadbaar water. 
Daarnaast een verbreed strand. In 
de lagune kunnen de kinderen dan 
spelen. De kop wordt het honden-
uitlaatgebied. Nu is dit op het hele 
eiland mogelijk. Ook komen daar 
poelen voor rugstreeppadden. 
Zeilvereniging De Balgerij krijgt 
een plek naast het scoutinggebouw 
en de boten van de scouting gaan 
naar de verlengde steigers aan ‘t 
Joppe. Dan hoeven ze niet steeds 
om het eiland heen te wrikken om 
in ‘t Joppe te gaan zeilen. Bij de 
brug sneuvelt het bosje om zo de 
bezoeker een blik over het eiland te 
gunnen. Daar is ook plaats voor de 
kinderboerderij. Bij de volkstuin-
tjes verdwijnen de hoge hagen voor 
beter zicht. De passantenplaatsen 
bij de brug krijgen een uitbreiding 
en de noodzakelijke sanitaire voor-
ziening. 

Balans
Het tweede scenario is een wat 
drukker plan. Ook hier de water-
doorgang, maar met een forse land-
tong die in ‘t Joppe uitsteekt. Dit 
om een strand richting zuiden te 
scheppen, zodat de hele dag van de 
zon genoten kan worden. Aan de 
andere kant komt een rietoever. 
Aan de andere zijde van de kop kan 
een klein historisch werfje komen 
voor maximaal drie boten. Eerder 
was dit in de Zwanburgerpolder 
gepland. De kop wordt ook in dit 
scenario de hondenuitlaatplaats en 
de leefplek voor de padden. Het 
paviljoen krijgt rondom een groot 
terras en meer uitstraling, zodat het 
mogelijk als trouwlocatie kan die-
nen. Erbij steekt een extra vlonder 
in ‘t Joppe als een uitbreiding van 
passantenplaatsen. Het openlucht-
theater komt aan de andere zijde en 
tegen het stiltegebied aan. In dit 
gebied komt een vogelspotplaats.

Recreatie
Bij het derde scenario gaan de 
recreatieve remmen uitbundig los. 
Buiten het stiltegebied om komen 
er overal recreatieve voorzieningen. 
Zoals meerdere speelplekken, waar-
onder een pioniersbos voor de 
scouting. En een steiger volledig 
langs ´t Joppe. Een tribune bij het 
begin van de landtong, zodat ook 
op vlonders en boten op de plas 
geluisterd kan worden. Het pavil-

joen is wat steviger aangezet en 
voorzien van een kunstgalerie. 
Paden komen er door de moestui-
nen om van vlinders te kunnen 
genieten. Ook met dit scenario in 
de kop het historisch werfje en de 
loslopende honden. Maar de rug-
streeppad moet verhuizen. Aan de 
zijde van ´t Joppe komt nog een 
seizoenspaviljoen tussen het riet. 
Als het grote paviljoen een bruiloft 
heeft, kan hier frites of een ijsje 
worden gekocht.

Parkeren
Tijdens de inloopavond kwamen 
vooral de oude bezwaren naar 
boven, zoals hoeveel geluidsover-
last het poppodium geeft en wat 
voor effect dit geluid heeft op het 
stiltegebied. En waar gaan al die 
bezoekers nu eigenlijk parkeren. 
“Het is absoluut niet de bedoeling 
dat auto’s op het eiland komen”, 
geeft wethouder Kees van Velzen 
aan. “Het eiland is niet voor recre-
atie met grote toestanden aan 
auto’s. Maar via het water, lopend 
of met de fiets”.

De gemeente kiest niet geen variant 
en kan leven met alledrie. Als uit de 
reacties een heel duidelijke keuze 
komt gaat dit voorstel naar de raad. 
Maar als het erg onduidelijk is 
moet er nog een slag worden 
gemaakt. “Het is nu of nooit”, ver-
klaart de wethouder. “Als het er nu 
niet van komt, dan kan het de 
komende jaren niet meer. Over twee 
jaar heeft de gemeente minder geld. 
Er wacht ons een hele bezuinigings-
operatie”. Hij hoopt dit jaar geld 
voor de herinrichting in de begro-
ting te kunnen reserveren en het 
geheel eind 2012 af te ronden. 

Naar ruwe schatting gaat het tus-
sen de 750.000 en 2 miljoen euro 
kosten. De financiering van de 
ophaalbrug is in ieder geval al in de 
knel gekomen. “Het zou zonde zijn 
als de ophaalbrug er niet zou 
komen, maar in mijn collegeperio-
de zal er wel een nieuwe brug zijn”, 
verzekert de wethouder.

Overigens kan de vraag worden 
gesteld of de door de aanwezigen 
tijdens de inloopavond ingevulde 
formulieren wel een representatief  
beeld op zullen leveren van de wen-
sen van de bezoekers. 

Voorstanders van één van de vari-
anten maakten namelijk van de 
gelegenheid gebruik om zoveel 
mogelijk formulieren met hun eigen 
voorkeur in te vullen.

Inloopavond druk bezocht

Nu of nooit voor herinrichting
recreatie-eiland Koudenhoorn

Enkele omwonenden van Koudenhoorn bekijken de scenario’s tijdens de 
inloopavond in Het Trefpunt (Foto: Nico Kuyt).

Adest Musica speelt
in een volle Kuip
SASSENHEIM - De selectie 
van het Nederlands elftal is aan 
het aftellen richting de officiële 
aftrap van het WK in Zuid-
Afrika. 

Vorige week dinsdag werd in De 
Kuip in Rotterdam, die was gevuld 
met zo’n 45.000 enthousiaste 
Oranjefans, met 4-1 gewonnen van 
Ghana. Drum- en showband Adest 
Musica speelde voorafgaand aan 
de wedstrijd de beide volksliederen. 
Zo’n twee jaar geleden nam de 
KNVB het initiatief  om een oude 
traditie in ere te herstellen, name-
lijk de muzikale ondersteuning van 
de volksliederen tijdens de vriend-
schappelijke interlands van het 
Nederlands elftal door drum- en 
showbands. In 2009 werden de eer-
ste contacten tussen Adest Musica 
en de KNVB reeds gelegd. Uit-
eindelijk resulteerde dit in een uit-
nodiging om de volksliederen te 
spelen bij de wedstrijd Nederland-
Ghana. Vorige week dinsdag ver-
trok de groep muzikanten halver-
wege de dag per touringcar richting 
Rotterdam. Na het melden bij het 
naastgelegen Topsportcentrum 
Rotterdam vond in het stadion de 
soundcheck plaats. Zowel de 
KNVB als Adest Musica zijn pro-
fessionele partijen, dus er wordt 
veel waarde gehecht aan de klank-
kleur die de toeschouwers in het 
stadion ten gehore krijgen. 
Aansluitend werd een avondmaal-
tijd genuttigd, waarna het wachten 
was op de aftrap. Rond de klok van 
20.15 uur marcheerde het orkest 
het veld op. Zowel het ‘God Bless 

Our Homeland Ghana’ als het 
‘Wilhelmus’ werden uitstekend 
neer  gezet. Op SBS6, waar de wed-
strijd werd uitgezonden, kon tussen 
de spelers van beide elftallen door 
een korte glimp worden opgevan-
gen van de Sassemse muzikanten. 
Vanuit de KNVB was er alleen 
maar lof  voor het orkest. “De 
KNVB was op de hoogte van het 
feit dat Adest Musica een toporkest 
is”, meldt de korpsbegeleider van 
de KNVB. Hij vervolgt: “Com-
plimenten voor de discipline, het 
strakke marcheerwerk, de unifor-
mering en de muzikale prestatie”. 
Adest Musica heeft dus een prima 
indruk achtergelaten bij de KNVB.

Adest Musica speelt de volksliederen voorafgaand aan de interland 
Nederland-Ghana.

SASSENHEIM - De gemeente 
Teylingen heeft van het ministerie 
van Buitenlandse Zaken de defini-
tieve bevestiging gekregen dat vier 
inwoners van Sassenheim op 12 
mei zijn omgekomen bij de vlieg-
ramp in Tripoli. Het gaat, zoals al 
eerder gemeld, om Bert en Lydia 
Kamp en om Klaas en Judith 
Helmus. Op de dagen van de uit-
vaarten van de slachtoffers, op 
donderdag 10 en zaterdag 12 juni, 
zal de gemeente op verzoek van de 
families de vlag halfstok hangen op 
het Gemeentekantoor in Sassenheim 
en het Bestuurscentrum in Voor-
hout. Namens het gemeentebestuur 
zal burgemeester Schelberg bij 
beide uitvaarten aanwezig zijn.

Vlaggen
gemeente halfstok
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KERKDIENSTEN
Kerkdiensten in de gemeente 
Teylingen van vrijdag 11 tot en met 
donderdag 17 juni.

Sassenheim
RK-Sint Pancratiuskerk (Hoofd-
straat 186): Zondag: 10.00 uur 
Eucharistieviering m.m.v. Heren-
koor.
Protestantse Gemeente:
- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): 
Zondag: 10.00 uur ds. H.R. Bet-
ting.
- Julianakerk (Julianalaan 6): 
Zondag: 10.00 uur ds. T. Moll 
(Avond  maal).
Christelijke Gereformeerde Haven-
kerk (Bijweglaan 4): Geen dienst in 
Sassenheim.

Voorhout 
RK-Sint Bartholomeuskerk (Heren-
straat 47): Zaterdag: 17.00 uur 
Eucharistieviering m.m.v. Midden-
koor. Zondag: 10.00 uur Eucha -
ristieviering m.m.v. Hoorns Byzan-
tijns Mannenkoor. Donderdag: 
18.45 uur Eucharistieviering in 
Dagkapel.
Protestantse Gemeente (Dr. Aletta 
Jacobslaan 9): Zondag: 10.00 uur 
ds. H.E. Schouten, Leiden.

Warmond
RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 
76): Zaterdag: 19.00 uur Eucha-
ristieviering m.m.v. Iriskoor.
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 (zomerdienst).
Baptistengemeente Kaleb (Herenweg 
80): Zondag: 10.30 uur Kinderdienst 
met spreker Roel Colijn.

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

Alarmnummer
Alarmnummer voor politie, brand-
weer en ambulance: tel. 112.

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

Tandarts
Via het telefoonnummer van de 
eigen tandarts verneemt men welke 
tandarts de dienst waarneemt.

Apotheek
Uitsluitend voor spoedrecepten 
buiten openingstijden eigen apo-
theek: 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) ver-
neemt men welke dierenarts de 
dienst waarneemt.

MEDISCHE DIENSTEN

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, 
Ambachtsweg 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 Nwww.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

Komende week

Voorhout gaat vier
avonden wandelen
VOORHOUT - Onder het motto 
‘Voorhout in beweging’ organiseert de 
Oranjevereniging Voorhout een avond-
wandelvierdaagse. De vierdaagse is van 
14 tot en met 17 juni. Men kan kiezen 
uit twee afstanden: vijf of tien kilome-
ter. Iedereen kan deelnemen, tot en met 
12 jaar echter onder begeleiding van 
een ouder persoon.

Als men meeloopt steunt men het Ellen’s 
Children Fund. De deelnemers van de wan-
delvierdaagse betalen 50 cent extra voor het 
goede doel. Het door de deelnemers bijeen-
gebrachte bedrag zal door Plus-supermarkt 
Van Dijk worden verdubbeld.
Op de laatste avond, donderdag 17 juni, 
verkoopt Ladies’ Circle Voorhout op het 
Raadhuisplein bloemen om de wandelaars 
te huldigen. De opbrengst van de bloemen-
verkoop gaat eveneens naar Ellen’s Children 
Fund.
De start en finish van de avondwandelvier-
daagse zijn bij het scoutinggebouw aan de 
Sportlaan. De start is elke avond tussen 
19.00 en 19.15 uur. Bij de startplaats is 
volop gelegenheid om de fiets te stallen of 
de auto te parkeren, maar wel hoopt de 
organisatie dat mensen zoveel mogelijk 

lopend of op de fiets naar de start komen.
De verkoop van de startkaarten is tot en 
met 14 juni bij Hoek Boek & Kantoor aan 
de Herenstraat 63 en bij sponsor Plus-
supermarkt Van Dijk aan de Herenstraat 
45. In de voorverkoop kosten de kaarten € 
2,50. Inschrijven kan ook aan de start op 14 
juni vanaf 18.15 uur. Dan kosten de kaarten 
echter 3 euro. Na het volbrengen krijgen alle 
deelnemers een herinneringsmedaille. Dit 
jaar is ook de mogelijkheid voor de kleintjes 
om één avond de vijf  kilometer mee te 
lopen. Zij krijgen op het eind een wandeldi-
ploma. De deelname hiervoor bedraagt 1 
euro.

Op de laatste avond verzamelen de deelne-
mers aan de 5 en 10 kilometer zich op het 
Raadhuisplein. Vandaar gaat men in optocht 
onder muzikale begeleiding van de drum-
fanfare van St. Cecilia naar het scoutingge-
bouw aan de Sportlaan.

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

PIANOLERAAR
GEEFT PRIVÉLESSEN BIJ U THUIS

Voor informatie:
T - 071-3414776
M - 06-55751306

of bezoek de website

www.pianolesbijuthuis.nl

Bij het vliegtuigongeluk in Tripoli zijn wij
onze bevlogen theatervrijwilligers en

oud-bestuurslid verloren

KLAAS EN JUDITH HELMUS
     en

BERT EN LYDIA KAMP

Ondanks het verdriet zijn wij heel trots op onze 
sterren.

juni 2010

Bestuur en vrijwilligers van theater `t Onderdak
J. P. Gouverneurlaan 40a
2171 ER Sassenheim

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen 
van het overlijden van

JUDITH EN KLAAS HELMUS-DE FUIJK

Judith was al geruime tijd werkzaam binnen 
onze organisatie als woonzorgbegeleider waar-
van de laatste twee jaar op de locatie Gerto te 
Voorhout.
We hebben Judith leren kennen als een zeer 
betrokken collega met hart voor de zorg van 
onze bewoners.

Wij wensen de familie veel sterkte toe bij het 
verwerken van dit grote verlies.

 Raad van Bestuur en medewerkers 
 Mariënstaete

Warmond, juni 2010.
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Teylingen start actie

Sleutelhangers voor
hondenbezitters
TEYLINGEN - Maandag 14 juni 
om 12.30 uur geeft wethouder Kees 
van Velzen op recreatie-eiland 
Koudenhoorn in Warmond de 
aftrap voor de handhavingsactie 
van het hondenbeleid. Met deze 
actie wijzen de Buitengewoon Op -
sporingsambtenaren de hondenbe-
zitters op het hondenbeleid van de 
gemeente Teylingen. De actie loopt 
van 14 tot en met 30 juni. Tijdens 
de actie delen de BOA’s sleutelhan-
gers uit met plastic zakjes voor het 
oprapen van hondenpoep. Vanaf 1 
juli worden inwoners die het hon-
denbeleid overtreden direct be -
keurd. Maandag 14 juni start de 
handhavingsactie in het kader van 
het hondenbeleid. De actie bestaat 
uit twee delen. Tot 1 juli delen de 
Buitengewoon Opsporingsambte-
naren (BOA’s) sleutelhangers uit 
aan hondenbezitters en geven infor-
matie over het beleid van de 
gemeente. Vanaf 1 juli wordt streng 
gehandhaafd op de aanlijnplicht en 
de algemene opruimplicht die voor 
de hele gemeente Teylingen geldt. 
Bij een overtreding krijgen inwo-

ners geen waarschuwing meer, maar 
wordt onmiddellijk een proces-ver-
baal opgemaakt. De sleutelhangers 
die door de BOA’s worden uitge-
deeld zijn gemaakt van milieuvrien-
delijk plastic en bevatten drie plas-
tic zakjes. De sleutelhangers kun-
nen makkelijk worden gevuld met 
nieuwe zakjes. Door deze sleutel-
hanger aan de hondenriem te han-
gen heeft men altijd voldoende zak-
jes bij zich om de hondenpoep op te 
ruimen. 

De boetes voor overtredingen van 
het hondenbeleid zijn hoog. Voor 
het niet opruimen van hondenpoep 
wordt een boete opgelegd van 90 
euro. Dit bedrag geldt ook voor 
honden die aanwezig zijn op plaat-
sen waar dit niet is toegestaan, bij-
voorbeeld een kinderspeelplaats of 
het stiltegebied op Koudenhoorn. 
De boete voor het los laten lopen 
van een hond binnen de bebouwde 
kom is 60 euro. Ook de boete voor 
het niet bij zich hebben van een 
goed middel om hondenpoep op te 
ruimen is 60 euro.

WARMOND - Dreigende 
onweerswolken doemen op aan 
de horizon. Zou de protestbij-
eenkomst tegen een jachthaven 
in de Broek- en Simontjespolder 
het droog houden? Maar de 
stortregens blijven de aanwezi-
gen in de polder afgelopen zon-
dag bespaard. Echter, initia-
tiefnemer Jan-Willem Versluijs 
van jachthaven Lockhorst ziet 
met grote waarschijnlijkheid 
zijn nieuwe haven in het water 
vallen, want ruim 70 procent 
van de Provinciale Statenleden 
wil hier geen haven.

Door Nico Kuyt

Om even na elf  uur zondagochtend 
stroomt de massa op het weiland 
van boer Theo Warmerdam naast 
de molen in de Broek- en 
Simontjespolder in Warmond bin-
nen. ‘Wij willen veilig fietsen’ hangt 
om de nek van een dapper stap-
pend jongetje. Een ander zwaait 
met een banier: ‘Jachthaven in de 
polder, je reinste kolder’. Een paar 
meisjes torsen een enorm spandoek 
met zich mee met daarop: 
‘Jachthaven weg ermee, spoel het 
plan maar door de plee’. ‘Onze 
koeien willen niet roeien’ komt er 
direct achteraan. Ook de viervoe-
ters protesteren vrolijk mee. ‘Sjors 
is boos’ staat op een doek dat om 
de rug van een hond is gespannen. 
En door de lucht klinkt zo nu en 
dan het afkeurende geluid van een 
voetbaltoeter. De Leidse Merenwijk 
laat haar onvrede over het jachtha-
venplan luid en duidelijk blijken. 
Kinderen van de leden van het 
actiecomité StopJachthaven tellen 
het aantal bezoekers. Als de samen-
komst begint hebben zij er 1.600 
langs zien komen. Voornamelijk 
Merenwijkers en slechts een hand-

vol Warmonders. Maar ook daarna 
stromen er nog mensen richting het 
weiland. En op het fietspad ernaast 
kijkt een aantal passanten toe. De 
Teylingse en provinciale politici zijn 
op een andere manier gekomen. De 
organisatoren hebben hen in een 
oud schip overgebracht.

Natuurwaarden
De bijeenkomst mag van de politie 
maar een half  uur duren. Het 
tempo wordt er dan ook ingezet. 
Allereerst steekt Albert Salman van 
de vereniging Betrokken Teylingers 
van wal. “Met de jachthaven wor-
den alle mooie fietspaden hier auto-
wegen”, houdt hij de verzamelde 
menigte een schrikbeeld voor. Een 
luid boe-geroep welt op. Salman 
wijst erop dat in de polder boer 
Warmerdam als één van de weini-
gen nog blaarkopvee houdt. De 
blaarkop is een oer-Nederlands 
runderras dat maar ternauwernood 
behouden is gebleven voor de melk-
veehouderij. De polder kent ook 
grote natuurwaarden. “Wij vinden 

Provinciale Staten wellicht tegen

Doek lijkt bijna gevallen
voor jachthaven in polder

De manifestatie op Warmonds grondgebied werd druk bezocht, met 
name door bewoners van de Leidse Merenwijk (Foto: Nico Kuyt).

het een slechte plek voor een nieu-
we jachthaven. De polder op deze 
plaats is onvervangbaar voor de 
duizenden mensen die er van genie-
ten. Waarom zou dit publieke 
domein moeten worden geprivati-
seerd voor enkele honderden boten-
bezitters?” Terwijl in de horizon de 
onweerswolken zich opstapelen 
klinkt een donderend applaus over 
het weiland.

Ommetjes
“Ruim baan voor de wandelaar”, 
roept op haar beurt Hansje Huson, 
woordvoerster van het actiecomité, 
uit. “Zelfs op de allerguurste febru-
arizondag van dit jaar telden we 
niet minder dan 554 bezoekers. 
Deze polder is een schoolvoorbeeld 
van een geslaagd ommetjesgebied. 
Voor ons is de Boterhuispolder 
geen alternatief. Die is grotendeels 
onbereikbaar voor onze ommetjes 
in dit rustige oer-Hollandse land-
schap”. Zij doet een oproep aan de 
Teylingse politici om de stekker 
voor een jachthaven er permanent 
uit te trekken. “Wij willen omme-
tjes”, scandeert het publiek. Om dit 
nog eens te onderstrepen onthullen 
twee jonge meisjes uit de Merenwijk 
een bord dat de polder tot ‘officieel’ 
erkend ommetjesgebied verklaart.
De donderslag op de bijeenkomst 
komt echter van Ron Hillebrand, 
fractievoorzitter van de PvdA-
statenfractie. “Uw onrust is niet 
onopgemerkt gebleven in Provin-
ciale Staten”, klinkt het door de 
versterker. “Met diverse fracties is 
heel veel overlegd. En ik heb goed 
nieuws voor u. Heel wat fracties 
zeggen: ‘Wij zijn best wel voor 
jachthavens en wij zijn best wel 
voor meer pleziervaart op de Kaag, 
maar wij zijn tegen een jachthaven 
op deze plek’”. Hij kondigde aan 
dat de statenfracties van PvdA, 
VVD, CU/SGP, SP, D66 en 
GroenLinks gaan voorstellen om 
de provinciale structuurvisie, die de 
staten eind deze maand gaat vast-
stellen zo te wijzigen dat een jacht-
haven op deze plek niet gevestigd 
kan worden. En deze fracties heb-
ben met 70 procent een ruime meer-
derheid. De overige fracties hebben 
zich nog niet uitgesproken en kun-
nen er dus nog bij komen. Als de 
structuurvisie is vastgesteld moeten 
gemeenten binnen een bepaalde 
termijn hun bestemmingsplannen 
hierop aanpassen. Sombere wolken 
doemen dus op voor het plan voor 
de jachthaven. Maar de manifesta-
tie hield het afgelopen zondag 
droog.

Vandalisme Elsgeest
is niet afgenomen
VOORHOUT - De geleide-
hekken die op het Voorhoutse 
sportpark Elsgeest zijn ge -
plaatst om de doorgang te 
bemoeilijken voor vandalen 
heb     ben niet geleid tot het ver-
minderen van de overlast op het 
park. Dit blijkt uit een evalua-
tie die een jaar na de plaatsing 
is uitgevoerd.

Door Nico Kuyt

De afgelopen jaren is er met grote 
regelmaat sprake van overlast in 
het openbare park. Dit loopt uiteen 
van rondhangen tot vernielingen en 
diefstal. Naar verwachting zijn de 
daders vooral te vinden onder jeugd 
uit omliggende plaatsen die op weg 
is naar uitgaansgelegenheden in 
Noordwijk. Eind 2008 heeft de 
gemeente als maatregel geleidehek-
ken geplaatst. Maar uit een evalu-
atie blijkt dat het aantal aangiften 
van vandalisme daardoor niet is 
afgenomen. In de periode van 
november 2008 tot en met decem-
ber 2009 zijn er dertien aangiften 
en een tweetal meldingen gedaan 
bij de politie. Het jaar ervoor waren 
er negen aangiften. De cijfers zijn 
waarschijnlijk maar een deel van de 
werkelijke overlast, want niet ieder-

een meldt het bij de politie of de 
gemeente.

Onoverzichtelijk
De politie beschikt niet over de 
menskracht om het park afdoende 
te controleren. Het sportpark heeft 
enige omvang, is erg onoverzichte-
lijk en kent vele in- en uitgangen. 
Daardoor is het ook ondoenlijk om 
met cameratoezicht te gaan werken 
of het plaatsen van een ultrasoon 
geluidssysteem. Het afsluiten van 
het park door hekwerken en poor-
ten is weer erg duur. De verenigin-
gen willen zo’n afsluiting, maar 
B&W niet. Want dit zal tevens zor-
gen dat het probleem zich op en 
rondom het park gaat verplaatsen. 
Jongeren zullen zich dan in afgele-
gen hoekjes of in de omgeving van 
het park gaan ophouden. Het uit-
diepen en verbreden van sloten, in 
combinatie met bepaalde bosscha-
ges, kan voor een afscheiding zor-
gen, maar dan moet het park deels 
worden heringericht om daarvoor 
ruimte te scheppen. In de niet ver-
zekerde schade die zij lijden door 
vandalisme komt de gemeente de 
verenigingen tegemoet. 
Zo is in het afgelopen jaar voor 
bijna 3.000 euro aan schade ver-
goed. Deze regeling loopt tot 2014, 
daarna zal het opnieuw worden 
bekeken.

Toeteren en trommelen

St. Matthias geeft
weer familieconcert
WARMOND - Zondag 13 juni 
zal het jaarlijkse familieconcert 
van muziek- en toneelvereni-
ging St. Matthias plaatsvinden 
in ‘t Trefpunt in Warmond. In 
Warmond is er op muzikaal 
gebied op allerlei manieren veel 
te beleven. Tijdens het familie-
concert wil Matthias een ieder 
hier een stukje van laten proe-
ven.

De luisteraar staat een gevarieerd 
programma te wachten. Het har-
monieorkest zal stukken ten gehore 
brengen die speciaal geschikt zijn 
voor jonge luisteraars. Drumband 
Drumfire geeft acte de présence en 
de kinderen die lessen algemene 
muzikale vorming (AMV) volgen 
zullen zelf  optreden. In de pauze 
krijgen de kinderen een glaasje 
limonade en aan het einde van het 
concert zijn de kinderen vrij om 

vragen te stellen en vooral ook om 
de instrumenten die de harmonie 
en Drumfire hier speciaal voor 
beschikbaar stellen te proberen. Ze 
mogen zelf  proberen om er geluid 
uit te krijgen. Op deze manier ont-
dekken zij wellicht dat ze zelf  ook 
wel in het orkest of bij de drum-
band willen leren spelen.
Niet alleen voor de jonge luisteraar 
is dit concert geschikt. Voor een 
ieder is het een amusante muzikale 
middag. De aanvang van het con-
cert is 15.00 uur in de grote zaal 
van ‘t Trefpunt in Warmond en de 
toegang is gratis.

Zondag 13 juni zal het jaarlijkse familieconcert van muziek- en toneel-
vereniging St. Matthias plaatsvinden.
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Kom naar de Nespresso demonstratie bij Roest op vrijdag 11 juni 12.00-20.00 in beide winkels, 
zaterdag 12 juni 10.00-17.00 in Oegstgeest en vrijdag 18 juni 12.00-20.00 in beide winkels!

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



Gieterij 27-29 - Noordwijkerhout - Tel. 0252-371675

Uw fiets een geheel nieuwe look
en een zeer harde laklaag?

Arbeidsrecht                              
Ondernemersrecht
Burenrecht
Milieurecht
Bestuursrecht

Personenrecht
Strafrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Huurrecht
Beslagrecht

Familierecht
Bemiddeling
Incasso’s
Andere juridische zaken

Inloopspreekuur
(zonder afspraak)
Elke maandagavond
van 19.00 tot 20.30 uur
Eerste halfuur gratis juridisch advies

VELE MERKEN EN MATEN LEVERBAAR.
TEVENS OPSLAG VAN 

ZOMER- EN WINTERBANDEN
AIRCO ONDERHOUD

Voorschoterweg 23a - Valkenburg - Tel. 071-4014299
www.vanzelstautos.nl

BANDEN EN AIRCO SERVICE

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

13 maanden 
fi tness, slechts

10 maanden betalen
Géén inschrijfgeld

bij jaarbetaling
Geldig t/m 15 juni

Nijverheidsweg 2 - Voorhout - www.theahoogervorst.nl - tel. 0252 232 657

Speciale aanbieding
Wat doe jij met je vakantiegeld?

Het sportcentrum waar iedereen zich thuisvoelt!
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In verband met het ontbreken van een huurderbelangenvereniging bij de 
Woning stichting Warmunda stelt haar Raad van Toezicht, met het oog op 
het daaromtrent bepaalde in de statuten van de woningstichting, langs deze 
weg de huurders van woningen van de woningstichting in de gelegenheid 
een voordracht te doen voor de benoeming van een

Lid van de Raad van Toezicht

De voordracht dient schriftelijk te worden gedaan en gesteund te worden 
door minimaal 25 huurders van een woning van de woningstichting.
U kunt deze richten aan:
Raad van Toezicht Woningstichting Warmunda,
p/a De Geestlaan 26, 2361 XX Warmond.

De voordracht dient uiterlijk 30 juni 2010 te zijn ontvangen.

Kandidaten dienen te voldoen aan de profielschets die voor leden van de 
raad van toezicht is opgesteld. Deze profielschets en informatie over de 
woningstichting is te vinden op de website van Woningstichting Warmunda 
(www.warmunda.nl).
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VOORHOUT - Met één knip 
bevrijdt Edwin van der Sar de 
tientallen ballonnen uit het net. 
De groene, blauwe en witte bal-
lonnen gaan recht omhoog, ter-
wijl op het hernieuwde speelveld 
een grote ‘middenstip’ zicht-
baar wordt. De aandacht gaat 
van de middenstip, waarop 
bevestigd staat dat de speel-
plaats naar Van der Sar is 
genoemd, naar de ballonnen die 
tegen de helderblauwe hemel de 
kleuren van de gemeente 
Teylingen tot in de verre omtrek 
zichtbaar maken. De speel-
plaats aan de Spoorlaan/
Beukenrode in Voorhout is sinds 
zaterdag 5 juni officieel weer 
geopend en draagt de naam van 
de internationaal bekende maar 
in Voorhout geboren en getogen 
voetballer Edwin van der Sar.

Door Mandy van Leeuwen

Het komt uitstekend uit dat het 
nieuwe trapveldje niet alleen een 
degelijke kunstondergrond en 
mooie nieuwe doelen heeft, maar 
tevens omheind is met een laag 
hekwerk. Slechts een paar extra 
hekken zijn nodig om een ‘backsta-
ge’-ruimte te creëren op de 
Voorhoutse speelplaats. Een heuse 
tent is binnen deze ruimte gezet. 
Op het afgezette deel van de speel-
plaats zijn onder meer medewerkers 
te vinden van de gemeente Teylingen 
en leden van de zogeheten klank-
bordgroep. Dat zijn buurtbewoners 
die hebben geholpen met het uit-
werken van de ideeën voor de speel-
plaats. Toch zijn de blikken van de 
vele toeschouwers achter de hekken 
maar op één persoon gericht: ex-
voetbalinternational Edwin van der 
Sar. De recordinternational is de 
bezienswaardigheid van de dag. Uit 
de hele buurt zijn mensen toege-
sneld met de grootste camera’s die 
ze konden vinden. De kinderen 
hebben voetbalshirts aan, natuur-
lijk in de hoop dat daarop aan het 
eind van de ochtend een handteke-
ning van hun voetbalheld staat. Bij 
het begin van de bijeenkomst wordt 
echter aangekondigd dat Van der 
Sar helaas niet zoveel tijd heeft. 
Het is al erg bijzonder dat de top-
voetballer de tijd heeft kunnen vin-
den om überhaupt bij de opening 
van de speelplaats te zijn. Enkele 
uren na de opening zal Van der Sar, 
voorafgaand aan de oefeninterland 
Nederland-Hongarije in de 
Amsterdam Arena, namelijk gehul-
digd worden voor zijn verdiensten 
bij het Nederlands elftal.
Dat de bekende keeper toch op 
zaterdagmorgen eerst nog even in 
Voorhout een speelplaats wil ope-
nen zou zomaar met zijn ‘wortels’ 
te maken kunnen hebben. De van 
oorsprong Voorhoutse Van der Sar 
vertelt dat hij als kleine jongen zelf  
heeft gevoetbald op het trapveldje 
dat nu een metamorfose heeft 
ondergaan. “Het is wel speciaal. 
Dit is tenslotte het veldje waar ik 
zelf  op heb gespeeld. Ik heb hier 
pas ook nog gebasketbald met mijn 
kinderen”. Toch is zijn affiniteit 
met de speelplaats zeker niet de 
enige reden dat de keeper het initia-
tief  een warm hart toedraagt: “Ik 

denk dat deze plaats belangrijk is, 
omdat kinderen steeds minder plek 
hebben om te sporten en te bewe-
gen. Twee dagen geleden heb ik ook 
een ontbijt gehad in Amsterdam, in 
het Olympisch stadion, met mensen 
van NOC*NSF en toen heb ik het 
ook gehad over het minder wor-
dende bewegingsonderwijs in 
Nederland en bezuinigingen op 
subsidies voor sportverenigingen”, 
beargumenteert Van der Sar waar-
om hij het belangrijk vindt dat er 
plekken overblijven voor kinderen 
en jongeren om ongedwongen te 
kunnen bewegen.
Hans Al, bestuurder van wooncor-
poratie Stek, verbindt dit aspect 
eveneens aan de nieuwe speelplaats: 
“En er wordt wel gezegd dat jonge-
ren niet meer bewegen, niet genoeg 
buitenspelen?”. Namens de woon-
corporatie overhandigt Al een 
cheque van 15.000 euro aan wet-
houder Kees van Velzen. “Dankzij 
de bijdrage van Stek kon bijvoor-
beeld nog een kabelbaan aan het 
plan worden toegevoegd”. Naast 
het splinternieuwe trapveldje en de 
kabelbaan stonden op de speel-
plaats al meerdere soorten schom-
mels, klimrekken, een glijbaan en 
nog talloze speeltoestellen.
Wethouder Van Velzen geeft aan 
dat hij hoopt dat het meedenken 
van buurtbewoners in een klank-
bordgroep ertoe zal leiden dat de 
buurtbewoners zich meer en meer 
betrokken zullen voelen bij de 
speelplaats. “Wij geloven dat als dit 
wordt aangelegd met medewerking 
van de buurt, dat het ook een 
stukje van de buurt is. We verwach-
ten dan ook dat er in de buurt meer 
toezicht is”. Van Velzen laat in zijn 
toespraak al blijken toch wel enige 
vrees te hebben voor vernielingen 
bij een nieuwe speelplaats: “Laten 
we eraan werken dat deze speel-
plaats te zijner tijd vanwege slijtage 
en niet vanwege vandalisme ver-
vangen moet worden”.
Dat talloze buurtbewoners zich 
betrokken voelen bij de speelplaats 
is door de klankbordgroep direct 
duidelijk geworden. “Er maakten 
acht mensen deel uit van de klank-
bordgroep. Eerst hadden zelfs elf  
mensen zich opgegeven, maar van-
uit de gemeente werd ook gezegd 
dat dat er teveel zouden zijn. Toen 
heeft een aantal personen tegen 
iemand gezegd: ‘Beslis jij maar 
voor mij’”, meldt Joost Koomen, 
lid van de klankbordgroep. Ook 
Ryanne Dijkstra zat bij de klank-
bordgroep. Enthousiast vertelt ze: 
“We hebben een heleboel inbreng 
gehad. Er werd gevraagd of wij 
tekeningen konden maken van wat 

we zouden willen. Uiteindelijk zijn 
onze tekeningen voor een groot 
deel overgenomen”.

Penalty’s, foto’s en handtekeningen
Hoewel de gemeente en wooncor-
poratie Stek de speelplaats financi-
eel mogelijk hebben gemaakt en de 
klankbordgroep veel denkwerk 
heeft verricht, blijft de meeste aan-
dacht tijdens de opening uitgaan 
naar Edwin van der Sar. Zelfs tij-
dens de speeches van de andere 
partijen houdt men in de ooghoe-
ken in de gaten wat de ex-interna-
tional uitvoert. De keeper wordt 
ook nog in de watten gelegd met 
een aantal cadeautjes. “Een paar 
shirts, voor jou en je kinderen”, 
zegt de wethouder onder meer, 
waarna hij grapt: “Misschien dat je 
ze vanmiddag kunt dragen”.
Als een buis met lootjes het veldje 
op wordt gedragen zal voor enkele 
kinderen een droom in vervulling 
gaan. Zij mogen in het bijzonder 
kennismaken met Van der Sar en 
zelfs een penalty nemen terwijl hij 
in het doel staat. Rowan van Boven, 
Tom van Buur, Peter Jansen, Martin 
Walter en Jari Haasnoot zijn de 
gelukkigen. Naast het nemen van 
de penalty mogen deze kinderen 
ook op de reusachtige middenstip 
op de foto met Van der Sar en krij-
gen zij een bal of t-shirt met hand-
tekening mee. Ook de andere kin-
deren komen niets tekort tijdens de 
feestelijke opening. Hoewel Van 
der Sar eigenlijk weinig tijd heeft 
-hij heeft aangekondigd uiterlijk 
een uur, tot elf  uur, te kunnen blij-
ven- zorgt hij dat iedereen die dat 
wil een handtekening krijgt. De 
keeper maakt totaal geen haast. Hij 
beantwoordt vragen, gaat op de 
foto met fans en signeert alles wat 
los en vast zit. “Het is wel lastig, 
want er zijn natuurlijk veel kinde-
ren die aandacht willen”, zegt hij 
hierover.
Gelukkig voor de Voorhoutse kin-
deren doet Van der Sar iets meer 
moeite dan normaal, zoals hij 
beaamt: “Ja, een beetje meer dan 
normaal. In je eigen dorp wil je 
altijd een beetje goed voor de dag 
komen natuurlijk”. Het is dan ook 
over elven als de recordinternational 
vertrekt om naar de Arena te gaan. 
In een oranjegekleurde Arena neemt 
hij rond twee uur afscheid van zijn 
carrière als international, logischer-
wijze niet in zijn nieuwe shirt maar 
strak in het pak. Hierbij wordt Van 
der Sar benoemd tot Officier in de 
Orde van Oranje-Nassau. Wat maar 
weinigen weten is dat er die dag ook 
nog een speelplaats naar de oud-
international is vernoemd.

‘Ik heb zelf nog op het veldje gespeeld’

Edwin van der Sar opent zijn
eigen speelplaats in Voorhout

Edwin van der Sar tussen wethouder Kees van Velzen (rechts) en Stek-
directeur Hans Al op de middenstip van het speelveldje (Foto: FBPS/
Peter Schipper).

Vanavond in raadzaal

Klassen klaar voor
Kindergemeenteraad
TEYLINGEN - Van 1 tot en 
met 7 juni debatteerden vijf 
basisschoolklassen in de raad-
zaal van de gemeente Teylingen. 
Raadsleden en wethouders tra-
den daarbij op als coach. 
Donderdag 10 juni om 19.00 
uur is het slotdebat van de 
Kindergemeenteraad met verte-
genwoordigers van alle scholen. 
Dan valt het definitieve besluit 
welk voorstel ter waarde van 
2.000 euro wordt uitgevoerd.

De Kindergemeenteraad gaat kie-
zen uit vier projecten die door ver-
enigingen en organisaties zijn inge-
diend. Voetbalvereniging Foreholte 
vraagt geld voor de aanleg van een 
pannaveldje, een klein voetbalveldje 
met een hek er omheen. De 
Warmondse IJsclub wil partyten-
ten voor de jaarlijkse poldercross 
en andere evenementen. Speel-
tuinvereniging Beatrix heeft stoelen 
nodig voor in het gebouw bij de 
nieuwe speeltuin. En Mariënhaven 
wil het geld graag besteden aan 
bezoek van de Faria Clowns aan de 

bewoners van Mariënhaven. In 
totaal mag de Kindergemeenteraad 
2.000 euro uitgeven. Vijf  kinderen 
vertegenwoordigen hun schoolklas 
tijdens het slotdebat op 10 juni. In 
totaal zijn er 25 kinderraadsleden 
en kinderwethouders tijdens het 
slotdebat. Het project Kinderge-
meen  teraad bestaat uit drie delen. 
Eerst waren er gastlessen op school. 
Daarna was het debat in de raad-
zaal met de hele klas, de Kin-
dercommissievergadering genaamd. 
Tot slot is de vergadering van de 
Kindergemeenteraad, waarin vijf  
vertegenwoordigers per schoolklas 
zitten. De slotvergadering vindt 
plaats op 10 juni om 19.00 uur in de 
raadzaal in het Bestuurscentrum in 
Voorhout. Via www.teylingen.tv 
kan men het slotdebat van de 
Kindergemeenteraad live volgen op 
internet.

- Advertorial -

BERICHTEN VAN HET 
NOTARISKANTOOR TE VOORHOUT

MOET IK NU WEL OF GEEN

TESTAMENT MAKEN?

Na de televisie-uitzending van 
Radar enkele weken 
geleden en mijn 
stukje in
deze            
krant direct daarna is het op 
kantoor druk geweest en ik denk niet 
alleen op mijn kantoor; collega’s spraken daar 
ook over. Veel mensen hebben een nieuw testament gemaakt, maar 
tijdens diverse besprekingen bleek toch dat het wenselijk was om een 
zg. STENEN TESTAMENT te maken, of dat men er toch voor koos om 
het bestaande langstlevende testament te handhaven ondanks het feit 
dat dit een aanslag voor het recht van successie zou betekenen.
In het AD van zaterdag 20 maart las ik een antwoord van de redacteur 
financiën op de vraag of er nu altijd een speciaal testament nodig is; het 
antwoord was dat bij een vermogen van – bijvoorbeeld – twee ton bij 
een echtpaar dat gehuwd is in gemeenschap van goederen het niet nodig 
is omdat maar ’een paar honderd euro successierecht betaald behoeft te 
worden’. Wellicht is dat zo, maar ik vind het antwoord te kort door de 
bocht; bedoelde redacteur geeft wel aan dat u het beste om advies naar 
de notaris kunt gaan. U zult begrijpen dat ik dat onderschrijf, want de 
vraag is bijvoorbeeld hoeveel kinderen er zijn (vele varkens maken de 
spoeling dun). Daarnaast willen ouders ook heel vaak de ‘koude kant’ 
uitsluiten; dat betekent dat als de kinderen geërfd hebben en zij gaan 
scheiden dat de schoonkinderen niet meedelen.
Ook kan de wens leven om iemand tot executeur te benoemen. Als dat 
zo is, zal er toch een testament gemaakt moeten worden.
Bij ouders met jonge kinderen kan een voogdijregeling over de 
minderjarige kinderen (met daarbij een bewindregeling) van belang zijn 
om toch een testament op te maken, waarmee u voorkomt dat iemand 
uw kinderen zal opvoeden waarvan u nu zegt: liever niet. Dit alles zult u 
toch bij testament moeten regelen.
Kortom: reden genoeg om een keer advies te vragen, waarbij het om 
de vraag gaat: wat gebeurt er als u nu komt te overlijden: blijft uw 
echtgenoot verzorgd achter, of heb ik alles voor mijn kinderen geregeld. 
Ik vind dat u daar over moet nadenken.

Mocht u over het bovenstaande van gedachten willen wisselen: bel eens 
voor een afspraak of loop eens binnen; het verplicht u tot niets en een 
eerste gesprek kost u ook niets. Het tel.nr. is en blijft : 0252-215573.

mr J.A. Mendelts, notaris te Voorhout



STRAKKE BUIK!
Door infrarood dieptewarmte

50 personen gezocht die 4 weken
willen meewerken aan dit

revolutionaire afslanksysteem.

100% meer vetverbranding
in de probleemzones.

Geef je snel op!
vol=vol

Nijverheidsweg 2 - Voorhout - www.theahoogervorst.nl - tel. 0252 232 657

1 - 2 Kledingmaten
minder in 4 weken

Gegarandeerd 
en snel resultaat

Strakke buik door de
infrarood slimmingbelt

Slim met ‘Better Belly’ en
‘Sport & Fitness Thea Hoogervorst’

Het sportcentrum waar iedereen zich thuisvoelt!

Hoorneslaan 201-203
Katwijk aan Zee (Noord)

Telefoon (071) 402 40 85

SPECIAAL KEUZE-AFHAALMENU

Stel zelf uw menu samen en maak drie 
verschillende keuzes uit onderstaande gerechten:

 1. Babi Pangang 7. Foe Young Hai
 2. Tjap Tjoi met kip 8. Kou-Lou-Kai
 3. Ajam Ketjap 9. Gon-Pau-Kai
 4. Thaise kip 10. Ajam Pangang (met kip)
 5. 4 stokjes saté 11. Gebakken vis met Chilisaus
 6. Ti Pan Kai 12. 2 soorten rundvlees
  (kippenvlees met  (kerrie en sambal)
  speciale Chinese saus)

+ 4 mini loempia’s
en 2 x nasi of bami  19,50

Ook menumaaltijden
7 dagen per week geopend

Iedere vrijdag en zaterdag v.a. 18.00 uur:

Chinees, Indisch en 
Thais lopend buffet  17,00 p.p. 

kinderen tot 10 jaar halve prijs

Familiefeestje?
Prins Hendrikkade

Zwaaikom 3
2225 HX Katwijk

071 407 8007
www.debeslagkom.nl

SUMMER PRESALE

Dinsdag,woensdag en 
donderdag:

AANHOUDENDE
CRISIS

3-gangenmenu

€ 16,50
Reserveer tijdig 071-4078288

Kijk op: www.neefies.nl
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 Volgende week staat de schop bij: Warmerdam Fietsspecialist en Raethuys opticiën

Bart Griekspoor uit Noordwijkerhout ontvangt uit handen van 
Jeroen Schulte een Bison Lijm Kadodoos. Bart komt speciaal 
uit Noordwijkerhout naar de Herenstraat fietsen, omdat hij in 
Voorhout wél deskundig advies krijgt. Zo bestelde hij vandaag 
een nieuwe hordeur, die Jeroen volgende week bij hem komt mon-
teren. Ook tijdens de opbreking blijft Bart de kwaliteit trouw.

Mevrouw Vavier met dochtertje Luna blijft de Etos trouw, 
gewoon, omdat het er zo gemoedelijk aan toe gaat, “het is er 
zo leuk”. Zij ontving een verzorgingspakket uit handen van een 
Etos-medewerker.

Etos: Mevr. Vavier en dochter Luna Fixet: Bart Griekspoor

Mevr. Vavier en dochter Luna kregen een 
attentie van Etos

Bart Griekspoor kreeg een attentie 
van Fixet

De ‘Herenstraat’ Actief...

WARMOND - Afgelopen weekend is Pieter Kruit uit 
Warmond Nederlands jeugdkampioen roeien gewor-
den. Zaterdag was dat in de vier- en zondag ook in de 
achtmansboot. Een dubbel succes dus voor de 18-jari-
ge scholier die zijn wedstrijden roeide op de Bosbaan 
in Amsterdam. Na maandenlang trainen op het water 
van roeivereniging Die Leythe in Leiden, op de roei-
machine en krachttraining ziet Kruit zijn inspannin-
gen nu beloond met twee gouden medailles. Na deel-
name aan de Europese jeugdkampioenschappen in 
Frankrijk vorige zomer worden nu de wereldkampi-
oenschappen junioren zijn doel. Deze worden begin 
augustus in Tsjechië verroeid.

Warmonder roeit ‘t beste

VOORHOUT - GGZ Duin- en Bollenstreek biedt 
mensen op dinsdagavond 22 juni en maandagavond 
13 september de mogelijkheid om zonder afspraak 
binnen te lopen en een gesprek te hebben over psy-
chische gezondheid. Soms maken mensen zich zor-
gen omdat zij te maken hebben met iemand die 
somber, kribbig, angstig of gestresst is. Anderen 
voelen zich niet prettig in gezelschap of hebben een 
gewoonte waar zij vanaf willen. Weer anderen lazen 
een artikel over een therapie waar zij wel eens wat 
meer van zouden willen weten. Bij dit soort zaken 
kan het prettig zijn om van gedachten te wisselen 
met medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg 
zonder dat er meteen een officiële afspraak aan vast-
zit. De afdeling Preventie van GGZ Duin- en 
Bollenstreek geeft iedereen met grote en kleine vra-
gen over psychische gezondheid de mogelijkheid om 
langs te komen. Dit kan op dinsdag 22 juni en maan-
dag 13 september tussen 17.00 uur en 19.00 uur in de 
vestiging Voorhout aan de Componistenlaan 248.

Open spreekuur 
bij de GGZ

Zomerbridge 
Sassem Troef
SASSENHEIM - Ook dit jaar organiseert Sassem 
Troef weer een zomerbridge op donderdagavond 
tot en met 26 augustus met een feestelijke finale 
op zaterdag 28 augustus. Elke donderdagavond 
vanaf 20.00 uur speelt men een parencompetitie 
met een speciale beginnerslijn. Er is elke speel-
avond wijn als prijs en plaatsingspunten voor de 
finale op zaterdag 28 augustus, aanvang 13.00 
uur. 

Plaatsing voor de finale door het behalen van 
punten in de voorronden. Spelers die zeven keer 
aanwezig zijn geweest plaatsen zich altijd voor de 
finale. Men speelt in De Oude Tol aan de 
Hoofdstraat 147 in Sassenheim. 
Inschrijven kan telefonisch bij Ida en Hans Heyl 
(tel. 0252-213182), bij Marianne en Hans Hiel 
(tel. 0252-226628), via internet op www.Sas-
semTroef.nl, per e-mail aan Zomerbridge@kpn-
mail.nl of aan de zaal. Het inschrijfgeld bedraagt 
6 euro per paar per avond.

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

Dit WK kun je laten zien voor wie je juicht. Met de speciale WK Juichbandjes. Deze zijn van 
25 mei tot en met 19 juni alleen verkrijgbaar bij PLUS. Elk deelnemend land heeft zijn eigen 
kleurrijke bandje. Van Spanje tot Griekenland, van Brazilie tot Argentinie. En van Ghana tot 
Oranje natuurlijk. Je krijgt zo’n WK Juichbandje GRATIS bij elke €15,- aan boodschappen*. 
Maar ook bij speciale actiepakkers. Maar wees er snel bij, want OP=OP!

*Met uitzondering van wettelijke niet toegestane artikelen.

FIETS NODIG?

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

HAAL DE ZOMER IN HUIS!

GRATIS OPMETEN
HORREN VAN FIXET

Met horren van Fixet houdt u de insecten 

buiten en komt de frisse lucht naar binnen. 

Of het nu een kiepraam, openslaande tuin-

deur of dakraam is, Fixet heeft overal een 

oplossing voor. Onze medewerkers 

informeren u graag. De meeste horren zijn 

zelf te installeren of vraag het onze 

klussendienst. Wij monteren ze graag voor 

u, onze klussendienst komt dan gratis bij 

u opmeten. Dus: houd de insecten buiten

en haal de zomer in huis!

www.fi xet.nl

NUTCOOKIES de enige echte
Calorie-arme knabbel bij de voetbal

Nu emmer à 400 gram  € 3,99

 Herenstraat 65
 2215 KG
 Voorhout
 0252-217788

www.neuteboomvoorhout.nl
HERENSTRAAT 116 - 2215 KK - VOORHOUT - 0252534804 

Litt

5
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BODEMPRIJZEN
ZOEK UIT

5€ - 10€ - 15€ - 20€
(GESELECTEERDE ITEMS)

DRIE GANGEN MENU
voor € 21,00

MASSADA VOORHOUT

Aanbiedingen geldig t/m
19 juni 2010

Herenstraat 122a
Voorhout 

Er is weer nieuwe haring!!!

BOLS
Corenwyn
liter
onze prijs 20.49

Mitra, hèt adres 
voor uw vaderdagcadeaus! ‘Geniet, maar drink met mate’

17.99

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

D 10% KORTING lk b h d l (19 / 19 iDaarom 10% KORTING op elke behandeling (19 mei t/mm 19 jni

Daarom

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

BlinQ
Bestaat 1 jaar

Kapsalon

Jacques van Dijck
juwelier - diamantair

Moderne zilveren creolen bezet met zirkonia’s

normaal € 39,-
Deze maand 

slechts: 

€ 29,-
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Hup Holland Hup

WK-schminkochtend bij Albert Heijn Sassenheim
SASSENHEIM - Jeugdige Oranje-
supporters kunnen zich op zaterdag 
19 juni bij Albert Heijn aan het 
Voorhavenkwartier in Sassenheim 
laten uitdossen voor de wedstrijd 
die het Nederlands elftal ‘s middags 
om 14.00 uur speelt tegen Japan. 
Tijdens een speciale ochtend kun-
nen de allerjongste Oranje-fans 
zich tussen 9.00 en 12.00 uur laten 
versieren met Beesie-plaktattoos.

Speciaal voor het WK geeft Albert 
Heijn Beesie, de superenthousiaste 
Oranje-supporter, cadeau bij elke 
15 euro aan boodschappen. In 
totaal worden 31 miljoen Beesies 

voor en tijdens het WK verspreid in 
de kleuren oranje, rood, wit en 
blauw. Beesie is de grootste suppor-
ter van Nederland en duikt tijdens 
het WK overal op. Beesie is aai-
baar, wendbaar en superenthousi-
ast. De ultieme mascotte kan overal 
opgeplakt worden, maar men kan 
hem ook buigen en ergens omheen 
draaien. De mogelijkheden zijn ein-
deloos. Supermarktmanager Marc 
Beltman van Albert Heijn Sassen-
heim is er trots op dat Nederlands 
grootste Oranje-supporter ook in 
zijn winkel zijn opwachting maakt: 
“Met Beesie kunnen onze klanten 
laten zien dat zij helemaal achter 

het Nederlands elftal staan”, zegt 
hij. “Natuurlijk hebben we ook aan 
de jongste Oranje-fans gedacht. Zij 
kunnen zich op zaterdag 19 juni 
helemaal laten uitdossen als voor-
bereiding op Nederland-Japan. Zo 
laten we zien dat iedereen, van jong 
tot oud, het Nederlands elftal door 
dik en dun steunt”. De kinderactivi-
teit is voor kinderen vanaf 3 jaar.
Tot 28 juni kunnen klanten van 
Albert Heijn Sassenheim ook nog 
meedoen aan een ludieke raadactie. 
Alle klanten die een Bobotie-
maaltijdpakket met een Zuid-
Afrikaanse maaltijd aanschaffen, 
mogen meedoen met het raadspel. 

Op 28 juni, net voor de start van de 
eerste series van finalewedstrijden, 
wordt de prijswinnaar getrokken. 

Deze winnaar wint een bolderkar 
vol met WK-Oranje-Zuid-Afri-
kaan    se artikelen. Volgens Marc 
Beltman het ideale pakket om thuis 
het Oranje-team aan te moedigen.

Oranje-helden
Speciaal voor het WK spelen kop-
stukken uit het Nederlands elftal de 
hoofdrol in de nieuwe Beesie-
commercial. In de commercial wor-
den spelers van Oranje, zoals Robin 
van Persie, Nigel de Jong en Maar-

ten Stekelenburg, tijdens het bood-
schappen doen verrast door enthou-
siaste Beesies die compleet uit hun 
dak gaan bij het zien van hun voet-
balhelden. 

In de commercial is de nummer 
1-hit ‘Schouder aan Schouder’ te 
horen. Het nummer wordt gezon-
gen door Guus Meeuwis en Marco 
Borsato. 
Fans van Guus Meeuwis kunnen 
bovendien bij Albert Heijn in Sas-
senheim terecht voor kaarten voor 
de speciale voetbalconcerten op 14 
en 19 juni in het Philips Stadion in 
Eindhoven.

VOORHOUT - Zondag 13 juni zal de eucharistie-
viering in de Bartholomeuskerk opgeluisterd wor-
den door het Hoorns Byzantijns Mannenkoor. Dit 
koor is eind 1985 opgericht en heeft onlangs een 
concertreis naar Engeland gemaakt. Vanaf het 
begin heeft het koor zich gepresenteerd als een koor 
dat zich ten doel stelt de Slavisch-Byzantijnse gezan-
gen zo authentiek mogelijk te vertolken. De nadruk 
ligt vooral op het liturgische repertoire van de 
Russisch-orthodoxe kerk. De gezangen brengen de 
kerkgangers in een gewijde sfeer, waardoor men de 
mystiek van de liturgie nog beter kan ervaren. De H. 
Mis begint om 10.00 uur en pastoor Van Vliet is de 
voorganger.

Byzantijns koor in mis

SASSENHEIM - Voor een nieuw op te starten gos-
pelkoor zijn de initiatiefnemers op zoek naar nieuwe 
leden. Op 17 en 24 juni zullen de eerste twee repeti-
ties plaatsvinden. De repetitieruimte is de Havenkerk 
aan de Bijweglaan 4 in Sassenheim. Men start om 
20.00 uur en de repetities duren tot 22.00 uur, inclu-
sief  een kwartier pauze. Na de twee repetities gaat 
men bepalen of men na de zomer doorgaat en op 
welke manier dat gaat gebeuren. Wie mee wil doen 
kan mailen naar bvg_30@hotmail.com, maar men 
kan ook de sfeer komen proeven op de twee repeti-
ties.

Gospelkoor zoekt leden

WARMOND - Annie de Vroomen exposeert met 
handwerktechnieken in Bibliotheek Warmond. De 
Vroomen heeft van jongs af aan veel aan handwer-
ken gedaan. Thuis was er altijd naald en draad 
voorhanden. Via breien, haken, naaien en weven is 
ze uiteindelijk bij speciale handwerktechnieken 
beland. In de vitrine van de bibliotheek in Warmond 
is een selectie van de laatste tien jaar te zien. Via vele 
cursussen is ze met allerlei borduurtechnieken in 
aanraking gekomen. En met veel plezier is er altijd 
nog veel te leren. De expositie is te bewonderen tot 
13 juli tijdens de openingstijden van de Bibliotheek 
Warmond aan de Herenweg 80.

Handwerk in bibliotheek

SASSENHEIM - Tot 30 juni exposeert de Stichting 
Oud Sassenheim in de vestiging Sassenheim van 
Bibliotheek Bollenstreek. Op deze expositie, 
genaamd ‘Wonen en werken in vroegere tijd’, zullen 
onder andere foto’s van huizen, winkels en objecten 
uit het verleden worden getoond, naast foto’s van 
het huidige Sassenheim. Ook de geschiedenis van de 
bewoners van een aantal particuliere huizen komt 
aan bod en er worden huishoudelijke gebruiksvoor-
werpen uit vroeger tijden tentoongesteld. Bovendien 
wordt er op de tentoonstelling uitleg gegeven over 
verschillende oude ambachten die in de oude win-
kelpanden werden uitgeoefend. Enkele stuks gereed-
schap waarmee die ambachten werden uitgeoefend 
zullen ook getoond worden. Een en ander geeft een 
goed beeld van de veranderingen die er in de loop 
der tijd hebben plaatsgevonden in Sassenheim. De 
expositie is te bezoeken tijdens de openingstijden 
van de bibliotheek en de toegang is gratis.

Expositie over 
oud Sassenheim

GIGANTISCHE

LOODS
VERKOOP
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Rooseveltstraat 52 Leiden 
071 - 54 14 300

zondag

13
juni

12 tot 5 uur

zaterdag

12
juni

9 tot 5 uur

vrijdag

11
juni

9 tot 9 uur

donderdag

10
juni

9 tot 9 uur

KWALITEITSMEUBELEN TEGEN BODEMPRIJZEN
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Loten Zonnebloem
ook in Sassenheim
SASSENHEIM - Ook dit jaar 
zullen de vrijwilligers van de 
Zonnebloem afdeling Sassen-
heim op pad gaan om zoveel 
mogelijk loten voor de Zonne -
bloemloterij, die 2 euro per stuk 
kosten, te verkopen. Met de 
verkoop van deze loten wordt 
het werk van de Zonnebloem 
voor langdurig zieken, lichame-
lijk gehandicapten en hulpbe-
hoevende ouderen gesteund.

De lotenverkoop in Sassenheim 
maakt deel uit van de Nationale 
Zon   nebloemloterij. De Nationale 
Zonnebloemloterij is een belangrij-
ke inkomstenbron. Jaarlijks levert 
de actie ongeveer 2,5 miljoen euro 
op voor het goede doel. Dat geld is 
hard nodig om ook in de toekomst 
aan de toenemende vraag naar 
huisbezoek, evenementen en aan-
gepaste vakanties te voldoen. 
Mensen uit Sassenheim die één of 

meerdere Zonnebloemloten kopen 
steunen daarmee niet alleen de lan-
delijke activiteiten van de Zonne-
bloem. Een groot deel van de op -
brengst gaat naar de afdeling Sas -
senheim. Wie een lot koopt helpt 
het landelijke en plaatselijke Zon-
nebloemwerk mogelijk te maken. 
De huisbezoeken en uitstapjes van 
de Zonnebloem bieden soelaas voor 
zieken en gehandicapten die drei-
gen te vereenzamen. Mede door de 
opbrengst van het verkopen van lo -
ten worden tal van plaatselijke acti-
viteiten gefinancierd, zoals de jaar-
lijkse boottocht, de kerstviering, 
een bloemetje tijdens de ziekendag 
en vele andere uitstapjes en activi-
teiten. De trekking vindt plaats op 
15 november. In de prijzenpot zit-
ten 5.020 geldprijzen, waaronder 
een hoofdprijs van 15.000 euro. 
Zonnebloemloten zijn te koop via 
vrijwilligers aan de deur. 

Meer informatie over de plaatselij-
ke lotenverkoop in Sassenheim kan 
men krijgen bij mevrouw A. Ruij-
grok, tel. 0252-214105.

De visgeheimen van 
Katwijk en omstreken

Vissersego

Vis zit in de lift. Dat is een mooie 
opsteker voor een evenement als 
VisCulinair dat Katwijk neerzet 
als eigentijds visdorp. Nederlan-
ders aten in 2009 3,6 kg vis per 
persoon. Vier procent meer dan 
het jaar ervoor. Ter vergelijking, 
we aten in dat jaar ook: 3,7 kg 
chocolade, ruim 17 kg kaas en, 
schrik niet, ruim 86 kg vlees.
Er kan wat mij betreft dus nog 
wel een schepje bovenop de vis-
consumptie en als de crisis aan-
houdt zit dat er ook wel in. Want 
de crisis is één van de redenen dat 
(voordelige) vis vaker op ons 
bord ligt. Noem het vissersego, 
maar VisCulinair zou met een 
Europese ‘dip’ in het vooruitzicht 
nog wel eens een goudmijntje 
kunnen worden voor Katwijk. 
Ik heb met deze gegevens in mijn 
achterhoofd enkele Katwijkers 
gevraagd naar hun vis-eetge-
woonten. Dat leverde een nóg 
positiever scenario op. Katwijkers 
genieten minimaal twee keer per 
week van vis. Tilapia werd veel 
genoemd evenals zalm en een 
vispannetje. Maar dát is waar het 
evenement VisCulinair een ande-
re weg in slaat! Kapitein Iglo is 
niet uitgenodigd, maar wel de 
topkoks van Katwijk en omstre-
ken. Zij gaan u verrassen met 
heerlijke visgerechten die u, als u 
een beetje oplet, zelf  misschien 
thuis ook wel kunt maken. Er 
worden namelijk veel kookde-
monstraties gegeven. En wie wil 
er nu niet thuis net zo eten als bij 
VisCulinair deelnemers Het 

Strand, KW 106, De Zwaan, Cor 
Jansen, Passione Italia, Huys te 
Britten, ‘t Crabbetje uit Leiden 
of  het Noordwijkse Tapas la 
Musica?
Al met al verwachten we een 
gezellige drukte op vrijdag 25 en 
zaterdag 26 juni a.s. in de 
Zwaaikom. Over het programma 
leest u in deze krant binnenkort 
meer maar naast het live koken 
en de wijnproeverijen is er in 
ieder geval een veelzijdig muzi-
kaal programma met optredens 
van shantykoor ‘Voor de mast’, 
de Katwijkse band ‘Los Zand’ en 
op vrijdag lekker loungen met 
Trio Gideon Hamburger. Geef 
ook uw ogen de kost: de Katwijkse 
kunstvereniging exposeert vis-
schilderijen en twee kunstenaars 
schilderen tijdens het festival ‘en 
plein air’.  Het evenement is gra-
tis toegankelijk. Maar met een 
VisVariakaart neemt u echt deel 
aan het culinair festijn. 
VisVariakaarten à € 35,- zijn te 
koop bij Boekhandel Van den 
Berg in Katwijk aan den Rijn en 
bij het VVV-kantoor in Katwijk 
aan Zee. Leuk voor uzelf, maar 
ook leuk om cadeau te doen. Met 
de VisVariakaart stelt u bij de 
diverse culinaire paviljoens zelf  
een menu samen. Kortom, kom 
met uw vrienden, familie of gezin 
genieten van de beste vis van 
Katwijk en omstreken. Tot ziens 
op 25 en 26 juni a.s! Meer infor-
matie vindt u op www.visculinair.
nl

Wilma van Lent Citymarketing 
Katwijk

Springen en lekker nat worden
VOORHOUT - Burgemeestersvrouw Rianne Schelberg hoopte in haar openingswoord dat de buien zouden overdrij-
ven. En Willem Vink van de Oranjevereniging Voorhout had er een hard hoofd in dat het droog zou blijven. Maar 
wie deze kids zo bezig ziet kan niet anders dan tot de conclusie komen dat het hen eigenlijk helemaal niet uitmaakt. 
Volgens hen was het afgelopen zondagmiddag in Voorhout gehouden Luchtkussenfestival juist een ideale plaats om 
op een luchtkussen eens lekker nat te worden. Er stonden deze middag maar liefst 25 luchtkussens in de Voorhoutse 
Herenstraat en daar werd weer druk gebruik van gemaakt door kinderen uit Voorhout en de verre omgeving. Mede 
dankzij de inzet van zo’n 180 vrijwilligers konden de kinderen naar hartelust springen en ravotten op de luchtkussens. 
Het festival, dat het grootste luchtkussenfestival in de openlucht in ons land zou zijn, werd dit jaar voor de vijfde 
keer gehouden. Zes blaaskapellen zorgden voor de muzikale ondersteuning van het evenement, dat mede omdat de 
aangekondigde zware regenbuien, het onweer en de windstoten zo goed als achterwege bleven weer een succes was. 
Overigens gaat de opbrengst van het festival dit jaar naar de aanschaf van een mobiele muziektent die in de hele 
gemeente Teylingen ingezet kan worden (Foto: FBPS/Peter Schipper).

Marie houdt hoop op

Slotdag bij Warmunda
WARMOND - Ondanks het 
slechte weer bij aanvang, tus-
sendoor en op het einde is de 
slotdag van de Warmondse 
voetbalvereniging Warmunda 
op 30 mei een succesvolle en 
vooral gezellige dag geweest. 
De zeskamp met tachtig deel-
nemers, in leeftijd variërend van 
6 tot 40 jaar, verliep boven ver-
wachting. Klein tot groot was 
uitermate fanatiek, maar de 
gezelligheid stond bij alle spel-
letjes voorop.

Na afloop van het spelletjescircuit 
moest door alle teams nog een 
onderlinge strijd worden gestreden 
op de stormbaan. Dit spel kon ech-
ter niet helemaal worden afgemaakt 
vanwege onweer. Het volgende eve-
nement kon wel gewoon doorgaan. 
De koe Marie kwam parmantig 
sportpark Overbos oplopen om 
onder het toeziend oog van drie 
scheidsrechters haar hoop te depo-
neren op één van de 600 kavels. Na 
anderhalf  uur was er echter nog 
niets naar beneden komen vallen. 

Dat betekende dat precies na ander-
half  uur de eigenaar van de kavel 
waar Marie haar rechterachterpoot 
op had staan de winnaar was van 
het koeschijten. Paul Sellers, de DJ 
die op de derbydag van 25 april 
optrad op het sportpark, was de 
gelukkige winnaar van 500 euro. 
De eigenaren van de omliggende 
kavels hadden ieder nog een troost-
prijs van 25 euro. Dit waren Mike 
Korenvaar (twee keer), Jan en Netty 
Groenewoud, Ada en Cees Schui-
ling, Mike Vink, Tristan Robers, de 
familie Zuur en Guus Versluijs.

Tijdens het koeschijten werden de 
jeugdkampioenen nog gehuldigd 
door de voorzitter van Warmunda 
in de vorm van allerlei oranje arti-
kelen. Ook werden de selectiespe-
lers die volgend seizoen gaan stop-
pen nog bedankt.

Ondertussen stond de barbecue-
ploeg het vlees voor de 150 eters al 
volop te draaien en te keren. Daar 
tussendoor werd er volop gedanst, 
gezongen en gehost op de muziek 
van DJ Louis. En toen kon de eve-
nementencommissie om 20.30 uur 
met een tevreden gevoel deze 
geslaagde dag afsluiten.

Zelfs een rode kaart kon Marie niet verleiden om de boel onder te schij-
ten.

SASSENHEIM - De christelijke 
harmonievereniging Crescendo uit 
Sassenheim heeft de afgelopen 
weken kinderen die noten kunnen 
lezen en een eigen instrument heb-
ben uitgenodigd om mee te spelen 
met een echt orkest. Afgelopen 
zaterdagmiddag was de eerste 
oefenrepetitie. Kinderen met een 
blokfluit, klarinet, saxonet, cornet, 
trompet en dwarsfluit hebben eerst 
samen enthousiast hard geoefend. 
Vervolgens kregen ze ondersteuning 
van de leden van het Aspiranten- en 
Startersorkest. Wie benieuwd is naar 
de resultaten van deze muzikale 
instuif is welkom om op zaterdag 12 
juni het concert bij te wonen. Dit 
instuifconcert begint om 19.30 uur 
in het Rijnlands Lyceum aan de Van 
Alkemadelaan 2 in Sassenheim en 
duurt tot ongeveer 20.30 uur.

Instuifconcert 
Crescendo

WARMOND - Zondag 13 juni is er 
een bijzondere dienst in de protes-
tantse kerk aan de Herenweg 82 in 
Warmond. De dienst wordt georga-
niseerd om de aanwezigen alvast in 
zomerse vakantiesferen te laten 
komen. Het thema is ‘Op reis’. In de 
dienst zal men worden meegevoerd 
naar allerlei landen in de wereld en 
ook het verhaal van Christoforus, 
de beschermheilige van de reizigers, 
zal worden verteld. Een groot gos-
pelkoor uit het Friese Berlikum zal 
in deze zomerdienst een aantal lie-
deren in diverse talen zingen. Tevens 
zal er een presentatie gehouden wor-
den door kinderen van basisschool 
Oostergeest van hun project over 
India. Na de dienst kan men allerlei 
taarten proeven uit verschillende 
landen, maar de oer-Hollandse pof-
fertjes worden zeker niet vergeten. 
Een ieder wordt uitgenodigd om 
deze dienst bij te wonen. De dienst 
zal worden gehouden om 10.00 uur.

Zomerdienst in 
Warmondse kerk



TIKIBADACTIE

Wat te doen op die zomeravon-

den die gaan komen? Een spet-

terend avondje uit natuurlijk! 

Naar het Tikibad!

In het Tikibad is het altijd zomer. 
Met aangename temperaturen 
bui ten én in het water. Perfect om 
samen te genieten van een mooie 
zomeravond. Ontspannen drijven 
in de Lazy River, of razendsnel 
roetsjen in één van de fantastische 
glijbanen. Daarna uitrusten op een 
strandstoel, of lekker relaxen in de 

2e kaartje gratis
ter waarde van € 15,-2e kaartje gratis

Voorhavenkwartier 76, Sassenheim          shoeby.nl
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HAVENPOORT 23

Bij 
ieder 

bezoek 
een gratis 

kaartje

zomeravond 

Bij uw 

boodschappen 

vanaf € 30,- 

een coupon 

voor het 2de 

kaartje gratis 

voor het 

Tikibad
op=op

Sassenheim

Gratis 1 kaartje voor het 

Tikibad, bij bestelling van 

2 Supervlaai vlaaien of 2 taarten 

van Maison Kelder.

Supervlaai Sassenheim
Voorhavenkwartier 1
2171 HW Sassenheim
Tel. 0252-229790
Fax 0252-229705
info@supervlaai-sassenheim.nl

VOORHAVENKWARTIER 80-84

2171 HZ SASSENHEIM

MENSEN DIE  EEN 

VAK ANTIEJOB VOOR ONS 

GAAN DOEN,  ONTVANGEN 

EEN GRATIS  K AARTJE

De KoffieMeulenSPECIALIST IN KOFFIE THEE & CHOCOLADE

Kerklaan 3  |  2171 GA SassenheimT +31 (0252)225525  |E info@dekoffiemeulen.com  |  www.dekoffiemeulen.com

Parfumerie l’Operá

GRATIS 
Bij iedere Smoothie

een GRATIS KAARTJE

BIJ BESTEDING VANAF € 5,- EENGRATIS KAARTJE

Vers 
voor u 
bereid!

ter waarde van € 1 ,
ter waarde van

GGGRRRAAATTTIIISSS GG
BiBiBijj j ieieieddederere SS Smomoottothhhhihihiee

Vers 

L U N C H R O O M

Zwoele zomeravonden met 
Verhagen en de(ze) ondernemers!

Hotwhirlpools. En ook de prijs van zo’n avond is 
zomers: want Uitgeverij Verhagen en de onder-
nemers op deze pagina geven deze week gratis 
een tweede kaartje ter waarde van € 15,- voor de  
Tikibad zomeravond weg. Alle ondernemers 
met een advertentie op deze pagina doen mee 
met deze actie, al dan niet in combinatie met 
een eigen aanbieding. De kaarten zijn geldig 
voor de avondopenstelling (17:00-22:00 uur) 

in de maanden juni, juli en augustus 2010. 

Dus stap op de fiets en haal zo’n gratis kaartje. 
En dan lekker met z’n tweeën (of meer) genie-

ten van een heerlijke zomerse plons!

WatWat te te dodoen en op op diedieiee zo zozo zomermmermeravoavoav nn--

dendendeneden di dididdie ge ge gaanaan koko koomenmenm ? E? Een en spespett--

terterterrtterterterendendendnendnendendendn avavavav avav avondondonddondondonddjejejje je j uituittuiuiuituituii nana na naatuutuutuutuurlirlirlirlijkjk!jk!

NaaNaaNaaNNaaNaaN r hr hr hr hr et etet TikTikTikTikT ibaibaibaibi d!d!d!

In InIn InInIn In hethethhet Ti TiT Tikibkibkibkibbadadad isis hethet al altijtijd zd omeomer.r. 
Mett aaaangeng namme te empemperaeraturtu en en 
buibuibuibuibuibuibuibuib tentenentententente  énn  inin het water. r. PerPerfecfecfect ot ot m m m
samamenen n teteeteetete te gengengengengengengeng ietetietieietietieten enen vanvan ee eeen mn mn mooiooiooie e e 
zomzomeeravonond. d. OntOntOntOntOntOntOntOntspaspspaspaspaspasspspaspannennennennennenneennennen dn dn dn dn dn dn dn ddrijrijrijririjrijrijri venvenvenvenvenvenven  
in de Lazazy Ry Riveiverr, of of razenddsnes l
roetsjtsjen in één van de fantastische
glijbanen. Daarna uitrusten op eeeeenn 
strrandan stoel, of lekker rrelaelaxenxen in de 

Bij uw 

boodschappen 

vanaf € 30,- 

een coupon 

voor het 2de 

kaartje gratis 

voor het

Gratis 1 kaaaartjtjrtje ve voor hehett 

Tikibad, bij bestetellililling ngng vanvan 

2 Supervlaai vlaaien of 2 taartenten 

van Maison Kelder.

SuperSupervlaaivlaai Sass Sassenheienheimm
V h k ti 1

een GRAAA
AARKA TRR JT

ZZZZZZZZZwwwwwwooooooooeelllllllllee zzzooooommmmmmeeerrraaavvoonnddeeennnn  mmmmmmmmmeeeeettttttt Zw nden me
VVVVVVeeeeeerrrrrhhhhhhhaaaaaaagggggggeeeeeeennnnnnn eeeeeennnnnnn  dddddddeeeee(((((zzzzzeee))) oonnddddddddddeeeeeeeeeerrrrrrrrrnnnnnnnneeeeeeeeemmmmmmmmmeeeeeeeeerrrrrrrrrsssssssss!!!!!!!!!

nemnemnemnemnememersrsersersersers op opop ddddde deze ze pagpaginana geven dedeze weew k gratis s pagina v
eeneene  twtweedeede ke kaartjej  ter waaraaraaraardededede de de vanvanvanan € 15,,- voorr de 
TikTTikkibaibaddd zd omeeravondondd we weg.g. AllAlle ondernemers
metm  eeen an ddvertentie op dp eze papaapp gingininginginginginging da ddda daa da da doenoenoenoenenoenenen me meme me me me me me mm e eeeeeeeee 
metmet de dedeze zez acttie, al dan niet innnnn c coco cocoo mbmbmbmbibibbibinannananaatataa ie e metmet
eeneeneenn ei ei eigengengen aa aa aanbnbieding. De kaartenenen en nen nen zzijzijzijzijijijijzizijnn gn gn gggnn gnn eldeldigig 
voovoovoor dr dde ae ae avovondopensenstelllinling (g ((17:17:7 00-0000-00-0---22:22:22222:2222:22:2 00 00 0000 0000 0 uuuuruuruuuuu ) )

innnininnin in dededede de ded maamamaamaamaamamaaaandendndendendendendendn n jn jn n jn jn jn jjuniuniuniuniuniunini, jj, jjj, j, jjj j, j, j, juululiuliuliiuliuliuliluuliuli enenenenen enen auauauauauau auggggugusgusgusgustttustustustus 202020202202020020 201101010101010.0.

DusDusDusDusDusDusDuD ssD  s s sst ssts ap appp opop de fiefietsts een haal zo’n grgratiatis ks kaaraartjetje.
En EnEEnEnEnEnEEn dandandandandandandanndannannan le le lelelelekkekkkkekkekkekkekkekkekkekeer mmr mr mrr mr mr r etetetet ee z’nz’nz n twtwweeëëeeëeeën (n (n ((offof of meememeeer)r) ) gengenggg ieieiei -

tentenenn va vavann en en een en enen heehhheehee lililirlirliijkjkjkkjjkjkkekeejkejke zozoo zozoz memermmermermermersese ese sese llploploploploplop !ns!ns!n

Kerklaan 5

2171 GA Sassenheim

T 0252-234480

F 0252-235357

E info.53@olympia.nl

Voorstraat 76 B

2225 ES Katwijk

T 071-4016283

F 071-4017244

E info.208@olympia.nl


