KOM TWEE DAGEN GENIETEN VAN

10 & 11 SEPTEMBER 2022
Voorwoord burgemeester

Fijn Weekend!

De gemeente tijdens Het Weekend
Op zaterdag 10 september houdt de
gemeente open huis en organiseert een
kindergemeenteraad.
Wat is een gemeenteraad?
Wat is een gemeenteraad en wat doet die
nou eigenlijk? Kom het zelf ontdekken in
het gemeentehuis aan de Leidseweg en
doe mee met de kindergemeenteraad!
Voor kinderen uit de leeftijdsgroep
10-12 jaar is er op zaterdag 10 september
om 11.00 uur en 12.30 uur een spelbijeenkomst van ca. 45 minuten waarin kinderen
kunnen leren en ervaren hoe het is om in
de gemeenteraad te zitten.
Burgemeester Nadine Stemerdink is
voorzitter van de bijeenkomsten en de
raadsleden helpen de kinderen op weg.
Wil je hierbij zijn? Meld je dan uiterlijk
7 september aan via griﬃe@voorschoten.nl
of 088-6549625.

Eindelijk, na twee lange jaren weer Het
Weekend van Voorschoten. Een traditie die
eind jaren negentig met een centrumfeest
begon maar die inmiddels niet meer is weg
te denken. Voor mij is het de eerste keer,
zoals zoveel ‘eerste keren’ dit jaar. En ik kijk
er enorm naar uit want het afgelopen
anderhalf jaar was er door corona weinig
gelegenheid om inwoners te ontmoeten.
Het Weekend is dan ook een ideale gelegenheid om kennis te maken met zo veel vrijwilligers. Voorschoten beschikt over een groot
aantal inwoners die zich belangeloos
inzetten voor verenigingen en organisaties.
Daar mag Voorschoten trots op zijn, ik ben
het in ieder geval! Natuurlijk zijn er altijd
nieuwe vrijwilligers nodig. Tijdens de vrijwilligersmarkt kan iedereen zich aanmelden.
Doen!

Openstelling raadzaal
De raadzaal is in het kader van Open
Monumentendag geopend voor belangstellenden van 14.00 - 16.30 uur.
Veegmachine
Bij een kraam tegenover Albert Heijn bij de
kerk Het Kruispunt kunnen bezoekers
terecht voor informatie over hoe de
gemeente het groen onderhoudt en over
het beheer van de openbare ruimte zoals
de wegen. De materialen waarmee wordt
gewerkt, zoals een veegmachine, staan er
ook. Kinderen mogen een kijkje nemen in
de auto’s.
Centrum
Ook is er een kraam van het stedenbouwkundig bureau van de gemeente. Daar
kunnen belangstellenden in gesprek over
de ontwikkeling van het centrum.

Maar er is veel meer te doen natuurlijk. Als
gemeente organiseren we op zaterdag een
kindergemeenteraad. Altijd al willen weten
wat we doen op het gemeentehuis? Kom
dan maar eens kijken. Ik ben er zelf ook en
vertel jullie er graag van alles over. En
tegenover het gemeentehuis staan de

Voorschoten in beweging
Het Treubplein is op zaterdag 10 september omgeturnd tot een heuse atletiekbaan.
Voorschoten’97 organiseert hier zijn
trainingen die normaal vanaf de eigen
accommodatie plaatsvinden. Om 9.00 uur
start de hardloopgroep. Iedereen die
geïnteresseerd is en over loopervaring
beschikt, kan aansluiten. Van 9.30 uur tot
10.30 uur trainen de pupillen. Kinderen
kunnen onder begeleiding meetrainen en
onderdelen proberen zoals verspringen en
(hurk)hoogspringen.

de loopsport en onder begeleiding, en
gezellig met anderen, aan zijn of haar
conditie wil werken. De deelname aan alle
trainingen is uiteraard gratis. Kortom, het
wordt een sportief feestje op het
Treubplein!

Ook iedereen zonder loop- of sportervaring, die graag (op een andere manier) in
beweging wil komen, kan meedoen. Om
11.00 uur starten de starttrainingen voor
iedereen die graag kennis wil maken met

De Ontdek-kerk

Kunst kijken

Op zaterdag 10 september van 10.00 tot
16.00 uur, staat er bij de aanbouw,
‘t Voorhuys, een terras waar koﬃe en thee
geschonken wordt. Daar organiseert

jeugdwerk van de kerk gezelschapsspellen
voor iedereen. Ook is er een speurtocht,
gemaakt door ds. Bert Boter. Tussen 10.00
en 13.00 uur is het knutselen voor
kinderen, boven in ’t Voorhuys. Bovendien
is er een speurtocht in en om het gebouw.
Op zondag 11 september is er van 15.00
tot 17.00 uur de Ontdek-kerk. Ontdek door
middel van spelletjes en creatieve
opdrachten Bijbelverhalen over het thema
‘feest’. Dit evenement voor jong en oud,
met een korte viering en eten na aﬂoop.

Ik bedank nu alvast alle vrijwilligers van
Het Weekend en ik zie u graag op 10 en
11 september.
Burgemeester Nadine Stemerdink

De paden op, de lanen in…
Open Monumentendag 2022 wordt een
actieve dag voor bezoekers. De organisatie
heeft dit jaar gekozen voor wandelen en
ﬁetsen om aan te sluiten bij het landelijke
thema ‘duurzaamheid’. Er zijn drie routes
te volgen: langs boerderijen, monumenten
en karakteristieke bomen. Lekker
bewegen, alleen of met anderen, en meer
te weten komen over het verleden van
Voorschoten, is het doel. De ﬁetsroutes
zijn ook geschikt om met Fietsmaatjes af te
leggen. Op een aantal locaties is er een
gevarieerd aanbod van muziek. Beklim de

De Dorpskerk opent op zaterdag 10 en
zondag 11 september haar deuren voor
alle bezoekers. De kerk en aanbouw zijn
ingrijpend verbouwd en kunnen worden
bekeken. Er zijn diverse activiteiten met als
thema ‘Beweging in de kerk’. Zo organiseert de Cultuurfabriek allerlei optredens
in de kerk aan het Kerkplein.

toppers van ons Uitvoerend Bedrijf met een
veegmachine om te vertellen over het
beheer van de openbare ruimte en hoe wij
ons groen onderhouden. Uiteraard is er
ook volop gelegenheid om over ons ﬁjne
centrum te praten.

Tijdens het Weekend van Voorschoten
wordt op diverse locaties aandacht aan
kunst geschonken. Op de cultuur-, kunsten verenigingsmarkt op zaterdag
10 september zijn diverse kunstenaars
aanwezig om hun kunstwerken te laten
zien en te koop aan te bieden. In Museum
Voorschoten op de Voorstraat is, naast
een selectie van de zomertentoonstelling
‘Het verhaal van Voorschoten’ ook een

toren van Dorpskerk, laat u verrassen met
verhalen over het verleden of ga lekker
zitten met een drankje bij Jansland of in
het centrum. Open Monumentendag is
een dag in beweging!
Het Actiecomité Open Monumentendag,
onderdeel van Oud, Groen en Leefbaar
Voorschoten, heeft een ﬂyer uitgebracht
met de wandel- en ﬁetsroutes langs de
belangrijkste monumenten en boerderijen
die Voorschoten nog rijk is. De ﬂyer is
gratis verkrijgbaar bij bibliotheek, gemeentehuis en Museum Voorschoten.

expositie van een aantal leden van
Kunstgenootschap Vlietstreek te
bewonderen. De Voorschotense
Kunstkring heeft een kleine expositie bij
Laus Art & Healing aan de Molenlaan 39.
In de bibliotheek aan de Wijngaardenlaan
4 is op zaterdag 10 september een expositie van fotografe Saskia Christine Visser te
zien.

Verenigingen op zoek
75 verenigingen en organisaties presenteren zich op zaterdag 10 september tijdens
de cultuur-, kunst- en verenigingsmarkt. En
dat zijn ze lang niet allemaal. Voorschoten
beschikt over nog veel meer verenigingen.
Al deze organisaties zijn op zoek naar
leden en vrijwilligers. Het gaat om

sportverenigingen, culturele organisaties
en kunstverenigingen. Altijd al eens kennis
willen maken? Dan is dit nu dé gelegenheid. De markt duurt van 10.30 tot 16.00
uur en is te vinden op de Schoolstraat,
Voorstraat en het Treubplein.
Programmering onder voorbehoud. Actuele informatie is te vinden op onze website en Facebook.
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