
Bedreiging in de 
Herenstraat
VOORHOUT n De politie is op zoek 
naar getuigen van een bedreiging 
op zaterdag 5 maart op de Heren-
straat in Voorhout. Het incident was 
rond 18.25 uur en ter hoogte van de 
Poolse winkel. De politie meldt is 
op zoek naar een kleine grijze auto, 
omdat de bestuurder betrokken 
zou zijn.

   

Boomfeestdag
TEYLINGEN n De landelijke boom-
feestdag wordt volgende week 
gevierd. Samen met groep acht van 
basisschool De Regenboog plant 
wethouder Kees van Velzen op 
maandag 14 maart nieuwe bomen 
in Park Overbosch in Voorhout. Een 
dag later steekt burgemeester Carla 
Breuer de schop in de grond bij de 
groenstrook aan de Narcissenlaan 
in Sassenheim. Ze krijgt hulp van 
groep acht van De Kinderburg. Op 
woensdagochtend 16 maart gaan de 
leerlingen van groep zes van basis-
school Het Landtgoed hun school-
plein voorzien van nieuwe bomen. 
Wethouder Van Velzen helpt een 
handje mee. Na afloop van de plan-
tactiviteiten krijgen de kinderen 
een herinnering aan deze dag mee.

   

Marco Bakker in 
Pancratiuskerk
SASSENHEIM n Het benefietcon-
cert om geld op te halen voor de 
restauratie van de toren van de 
Pancratiuskerk in Sassenheim is op 
zondag 13 maart om 14.30 uur. Tenor 
Marco Bakker verzorgt een in de 
kerk gastoptreden voor het project 
‘de Toren in Oude Glorie’. Samen 
met een strijkorkest, twee organis-
ten, een bügel speler en een koor 
van circa 65 man maakt hij er een 
muzikale middag van. De opbrengst 
gaat naar het herstel van de toren. 
Daarvoor is nog zo’n 25.000 euro 
nodig. Aan het eind van de ruim 
een durende voorstelling wordt een 
vrijwillige bijdrage gevraagd. De 
bijdrage pinnen kan ook, er is een 
pinapparaat aanwezig.

   

Frans Café
WARMOND n Op initiatief van 
de Stichting Jumelage Warmond 
Champigné is er donderdag 10 
maart om 20.00 uur weer een Frans 
Café in Het Wapen van Warmond, 
Dorpsstraat 90.Het Frans Café is een 
ontmoetingsplaats voor mensen 
uit deze regio die van tijd Frans 
willen praten en/of deze taal willen 
ophalen. Ook wordt ‘Le Roi Danse’ 
vertoond, een film over het hof van 
de jonge Lodewijk XIV. De toegang is 
gratis. Het volgende Café is 14 april. 

Verhuizing kermis 
naar centrum in 2017
SASSENHEIM n De afgelopen 
periode zijn vertegenwoordi-
gers van de Oranjevereniging 
Sassenheim druk in overleg 
geweest om te kijken of een 
verhuizing van de kermis 
naar het centrum van Sassen-
heim in september van dit 
jaar al mogelijk is. Dat blijkt 
te snel. Toch komt van uitstel 
geen afstel, want de Oran-
jevereniging ziet de kermis 
graag in 2017 alsnog verhui-
zen. 

Er is intensief overleg geweest met 
vertegenwoordigers van de gemeen-
te Teylingen en het bestuur van de 
Teylinger Ondernemers Vereniging. 
Er is gesproken met alle verenigin-
gen waarmee de Oranjevereniging 
de najaarsfeesten al jaren gezamen-
lijk organiseert. Daarnaast is over-
leg gevoerd met de plaatselijk hore-
caondernemers en om de mening 
van de plaatselijke ondernemers te 
polsen heeft de Oranjevereniging 
samen met de TOV een enquête ge-
houden onder de winkeliers van het 
centrum, waarbij een ruime meer-
derheid zich heeft uitgesproken 
voor de komst van de kermis naar 
het centrum van Sassenheim. “Als 
er zoveel mensen in ons mooie cen-
trum komen is dat zeker ook voor de 
winkeliers heel positief” aldus Jules 
de Vries, voorzitter van de TOV. Hij 
is blij dat een ruime meerderheid 
van de ondernemers dat ook zo ziet. 
Toch gaat de verhuizing van de ker-

mis in 2016 niet door. “Het plan om 
de verhuizing in 2016 al te realise-
ren was ambitieus”, zegt Rob Koek, 
voorzitter van de Oranjevereniging, 
“maar zonder ambitie geen succes”. 
Koek: “Belangrijkste argument is 
dat we ook nog intensief in gesprek 
met de bewoners van het centrum 
gaan. Daarvoor willen we voldoende 
tijd nemen. Niemand mag het idee 
krijgen dat de besluitvorming on-
der tijdsdruk en onzorgvuldig heeft 
plaatsgevonden”.
 
Daarom is besloten om de tijd tot 
september te gebruiken om weer 
een feestweek te organiseren op de 
bekende locatie bij zwembad De 
Wasbeek en Sporthal De Korf. Daar-
naast zal deze tijd gebruikt gaan 
worden om met de bewoners van 
het centrum in gesprek te gaan om 
te vernemen wat zij vinden van de 
komst van de kermis naar het cen-
trum. “Als we dan in september zo 
ver zijn, dat we zeker weten dat we 
in 2017 gaan verhuizen, dan kun-
nen we er dit jaar nog één keer een 
mooi afscheidsfeest van maken op 
de huidige locatie. Bovendien kun-
nen we alle omwonenden daar met 
een mooi feest bedanken voor de 
jarenlange prettige samenwerking” 
aldus Koek.
 
Op 14 maart is er een buurtbijeen-
komst georganiseerd door de ge-
meente Teylingen voor de bewoners 
van het centrum en de Oranjever-
eniging zal daar haar ideeën delen 
met de aanwezigen. 

n Lentebezoek

De meteorologische lente is begonnen en dat is goed te merken. Blauwe 
lucht, regelmatig een zonnetje. De gevleugelde bezoekers van de Bollen-
streek hebben hun plekje al gevonden. Deze ooievaar heeft het zich sinds 
vorige week weer gemakkelijk gemaakt op het Ooievaarseiland in Park Rust-
hoff. Ook in Warmond zijn de ooievaars gesignaleerd. | Foto: Auke Hoekstra

College bakt ze 
bruin met NLdoet
TEYLINGEN n Burgemeester en wet-
houders van Teylingen steken hun 
handen uit de mouwen tijdens NL-
doet. Op zaterdag 12 maart helpen 
ze mee bij ‘Heel de buurt Bakt’ van 
Activite. ‘s Middags is er een high tea 
voor de bewoners van woonzorgcen-
trum De Schutse. De collegeleden 
bakken zelf thuis iets lekkers voor 
deze high tea.
 
KLUSSEN
NLdoet is op vrijdag 11 en zaterdag 12 
maart en wordt georganiseerd door 
het Oranje Fonds. Het is de grootste 
vrijwilligersactie van Nederland. In 
Teylingen hebben zich dit jaar 20 
Teylingse organisaties aangemeld 
met een klus. Zij zoeken hiervoor 
vrijwilligers. Voor negen van de klus-
sen is dit al volledig gelukt, hiervoor 
zijn geen klussers meer nodig. On-
der andere bij scoutinggroepen Sco-
jesa (Sassenheim) en Norvicus (War-
mond), Kinderboerderij De Klap-
rooshof, speeltuin DVV en bij Het 
Overbosch zijn ze nog op zoek naar 
helpende handen. Meer informatie 
over de klussen staat op http://klus-
sen.nldoet.nl/nldoet/klus_zoeken.

Omvormen Herenweg in de planning
WARMOND n Dit jaar start een 
participatietraject met de in-
woners en bedrijven over de 
verkeersmaatregelen voor het 
verbeteren van de Herenweg/
Sweilandstraat/Oranje Nassau-
laan, zo maakt B&W bekend 
aan Joost van Doesburg (PvdA) 
die hierover onlangs vragen 
had gesteld.

De PvdA’er krijgt een stroom aan 

klachten te horen over de bele-
ving van de veiligheid van de He-
renweg. En ook bij B&W komen 
vanuit de scholen, bewoners en 
bedrijven voortdurend melding 
binnen. Daarnaast is het een vast 
punt dat tijdens de wijkmarkten 
naar voren komt. De weg is overi-
gens opgenomen in het Gemeen-
telijk Verkeers- en Vervoer Plan en 
hierin staat dat er verkeersmaat-
regelen uitgevoerd gaan worden. 

De gemeente wil het project inte-
graal uitvoeren, dus als het kan en 
nodig is, wordt ook de riolering, 
het groen en de verlichting aan-
gepakt. De exacte maatregelen 
zijn op dit moment nog niet te 
melden. Eerst worden de kaders 
aan de gemeenteraad voorgelegd 
en start de participatie met bewo-
ners en bedrijven. B&W wil met de 
aanpassingen de weg inrichten 
volgens de geldende landelijke 
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Van Dijk Voorhout | Voorhout |           PLUS Van Dijk Voorhout

Openingstijden: ma-do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo 12.00 - 18.00

PLUS Luxe vlaai
Zwitserse room, rijst met slagroom,
kersen met slagroom, appel-citroen 
of aardbeienbavaroise, 
geschikt voor 10 personen
Hele vlaai

9.99  4.99
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