
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 spelbijeen-
komst 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 griffi  e@voorschoten.nl 
of 088-6549625. 

Openstelling raadzaal 
De raadzaal is in het kader van Open 
Monumentendag geopend voor belang-
stellenden 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 stedenbouw-
kundig bureau van de gemeente. Daar 
kunnen belangstellenden in gesprek over 
de ontwikkeling van het centrum. 

Staat uw droomhuis ineens te koop? Of besluit u dat het nú tijd is om die langgekoesterde wereldreis te maken? Suzuki Private FlexLease 
biedt u na 12 maanden de mogelijkheid tot opzeggen, zonder afkoopkosten én zonder opgave van redenen. Daarnaast biedt het u alle 
voordelen van Suzuki Private Lease. Al uw onderhoud, reparaties en schades worden bij de Suzuki-dealer voor u opgelost. Zorgelozer kan 
het niet! 

Indien u niet kiest voor Private Lease, maar de auto wilt kopen, dan pakt u een mooie inruilpremie op uw huidige auto! Voor een nadere 
toelichting bent u van harte welkom in onze showroom. Wij begroeten u graag! 

De meest flexibele vorm van Private Lease. Zorgelozer kan het niet! 

Maandelijks opzegbaar*

*Na 12 maanden

Nu bij Suzuki Leiden by Bart: Private FlexLease

Gemiddeld brandstofverbruik volgens Euro 6 norm: 3,6 - 5,7 l/100 km; 27,8 - 17,5 km/l; CO2-uitstoot: 84 - 128 g/km. 
* Suzuki Financial Services leasetarief per maand o.b.v. Suzuki Private Flexlease, 48 mnd, 10.000 km/jaar, wegenbelasting in provincie Utrecht, 12 schadevrije jaren en BTW, en excl. brandstof 
• Tarieven kunnen afwijken per provincie i.v.m. wegenbelasting en bij gekozen uitvoering, wijziging van opties, looptijd, kilometrage, schadevrije jaren en gewicht • meerkilometerprijs varieert 
van € 0,03 en € 0,14 per km, exacte prijs staat vermeld op de offerte • Aan de berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend • Toetsing en registratie BKR • Onder voorbehoud van 
acceptatie • Wijzigingen en drukfouten voorbehouden • Dit aanbod is twee weken geldig• directsales@suzukifs.nl Met Private FlexLease wordt je contract na 1 jaar maandelijks opzegbaar zonder 
beëindigingskosten. De opzegging dient 1 maand van tevoren schriftelijk gemeld te worden aan Suzuki Financial Services.

Suzuki Leiden by Bart
Hoge Rijndijk 328, 2314 AN Leiden, T. (071) 58 99 636       www.suzukileiden.nl

P.M.
vanaf € 209,-*

Bij koop
inruilpremie € 750,-

CELERIO

P.M.
vanaf € 389,-*

Bij koop
inruilpremie € 1500,-

VITARA BALENO
P.M.
vanaf € 289,-*

Bij koop
inruilpremie € 850,-

IGNIS
P.M.
vanaf € 269,-*

Bij koop
inruilpremie € 850,-

SWIFT
P.M.
vanaf € 269,-*

Bij koop
inruilpremie € 850,-

S-CROSS
P.M.
vanaf € 399,-*

Bij koop
inruilpremie € 1500,-
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Voorwoord burgemeester 

Fijn Weekend!
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 gelegen-
heid om kennis te maken met zo veel vrijwil-
ligers. 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 vrijwil-
ligersmarkt kan iedereen zich aanmelden. 
Doen! 

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 

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 fi jne 
centrum te praten. 

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

Burgemeester Nadine Stemerdink

De Ontdek-kerk
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 organi-
seert de Cultuurfabriek allerlei optredens 
in de kerk aan het Kerkplein. 

Op zaterdag 10 september van 10.00 tot 
16.00 uur, staat er bij de aanbouw, 
‘t Voorhuys, een terras waar koffi  e 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 afl oop. 

Kunst kijken 
Tijdens het Weekend van Voorschoten 
wordt op diverse locaties aandacht aan 
kunst geschonken. Op de cultuur-, kunst- 
en 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 

expositie van een aantal leden van 
Kunst genootschap 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 exposi-
tie van fotografe Saskia Christine Visser te 
zien.

Voorschoten in beweging
Het Treubplein is op zaterdag 10 septem-
ber 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.

Ook iedereen zonder loop- of sporterva-
ring, 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 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!

Verenigingen op zoek
75 verenigingen en organisaties presente-
ren zich op zaterdag 10 september tijdens 
de cultuur-, kunst- en verenigings markt. 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 gelegen-
heid. De markt duurt van 10.30 tot 16.00 
uur en is te vinden op de Schoolstraat, 
Voorstraat en het Treubplein.

De paden op, de lanen in… 
Open Monumentendag 2022 wordt een 
actieve dag voor bezoekers. De organisatie 
heeft dit jaar gekozen voor wandelen en 
fi etsen 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 fi etsroutes 
zijn ook geschikt om met Fietsmaatjes af te 
leggen. Op een aantal locaties is er een 
gevarieerd aanbod van muziek. Beklim de 

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 fl yer uitgebracht 
met de wandel- en fi etsroutes langs de 
belangrijkste monumenten en boerderijen 
die Voorschoten nog rijk is. De fl yer is 
gratis verkrijgbaar bij bibliotheek, gemeen-
tehuis en Museum Voorschoten. 
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Wie staan op de cultuur-, kunst- en verenigingsmarkt?

Sponsors
Het Weekend van Voorschoten 2022 is mede mogelijk gemaakt door:
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AB-KUNST
ALETTAHOF/BOSCHBLOEM
AVANTI VOORSCHOTEN
BALLETSTUDIO GISELLE “MORE THAN 
DANCE” / JEUGDTHEATERSCHOOL 
THEATERPLAATS 
BEAUTY X
BRIDGE CLUB VOORSCHOTEN
BUDOCENTRUM JUNANSEI
CDA
D66
DE ZONNEBLOEM
DIERENTEHUIS STEVENSHAGE
DOCOS TAFELTENNIS
DROOMVISIE
EVBC VLIETWIJK
EXPAT CENTRE LEIDEN
FASHION4KIDS
FIETSMAATJES VOORSCHOTEN
FILMTHEATER VOORSCHOTEN
FLORENCE ADEGEEST

GEMENGD KOOR APPASSIONATO
GEMIVA ZIJ AAN ZIJ
GEZOND WEL & ZIJN
GILDE SAMENSPRAAK LEIDEN
GROEN LINKS
GYMNASTIEKVERENIGING 
SLANK & KWIEK
HAPAJO
HARMONIE VOORSCHOTEN
HOSPICE WASSENAAR
HOUTDRAAICLUB 
HAARLEMMERMEER
ISSORIA HOSPICE & THUIS
JUST WOODWORK
KREANNEKE
KUNSTGENOOTSCHAP VLIETSTREEK/
OGLV
LIONSCLUB VOORSCHOTEN
MUSEUM VOORSCHOTEN
MYLIFE
NED GENEALOGISCHE VERENIGING

NEW YOGA
OOK LEKKER KAAS EN DELICATESSEN
OPENBARE BIBLIOTHEEK
ORANJEVERENIGING KONINGIN 
WILHELMINA VOORSCHOTEN
PVDA
RAAD VAN SAMENWERKENDE KERKEN
ROTARYCLUB 
VOORSCHOTEN-LEIDSCHENDAM
SAKIA VORKINK
SCHAAKVERENIGING VOORSCHOTEN
SCOUTING LEIF ERIKSON
SCOUTING MAURITSGROEP
SCOUTINGGROEP KIMBALL OHARA
SPORTFONDSEN VOORSCHOTEN B.V.
ST. JEUGD EN SAMENLEVING 
RIJNLAND
STICHTING DUIVENVOORDE
STICHTING KINDERSPEELZAAL 
VOORSCHOTEN
STICHTING TENNISPARK ADEGEEST

STICHTING WASSENAAR 
VOORSCHOTEN
THEEHUIS JANSLAND
VAN DER VOORT 
VAN WEES HERENMODE
VERENIGING OUDEREN BELANGEN
VOORSCHOTEN 97
VOORSCHOTEN ‘97 ATLETIEK
VOORSCHOTEN LOKAAL
VOORSCHOTEN TODDLERS’GROUP
VOORSCHOTENSE GOLFCLUB
VOORSCHOTENSE VISSERIJ 
BELANGEN
VV GEMINI-KANGEROES
VVD
WIELER TOER CLUB VOORSCHOTEN
WIJNGAARD CHATEAU DEUX FILLES
YVONNE SCHRAGE
ZEN.NL
ZWEMVERENIGING EVZV
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Voorschotense     Krant

Maak kennis met het 
Kunstgenootschap Vlietstreek 
tijdens Het Weekend van 
Voorschoten en kom langs bij de 
kraam op de Voorstraat bij het 
museum. Daar ontmoet je leden die 
graag vertellen over het werk en de 
activiteiten van Vlietstreek. 
Bovendien is in het museum de 
expositie van een aantal leden te 
bezoeken. Dit jaar is het thema ‘Vrijheid’. De deelnemers laten 
de veelzijdigheid in stijl en discipline zien die kenmerkend is 
voor dit regionale kunst genootschap. De expositie is vanaf 
7 tot en met 25 september te bezoeken tijdens openingstij-
den van Museum Voorschoten, van woensdag tot en met 
zondag van 13:00 tot 17:00 uur. 

Kunstgenootschap 
Vlietstreek geeft acte 
de présence 

Expositie Voorschotense 
Kunstkring (VKK)
In een kleine expositie staat de VKK 
stil bij twee overleden leden, Willem 
Tegelaar (1939 -2020) en Anne 
Hulleman (1946-2021). Het werk dat 
van hen getoond wordt is ook te 
koop. De schilderijen van Willem 
Tegelaar kenmerken zich door 
composities van uitgebalanceerde 
vormen en kleuren en hebben vaak 
een sprookjesachtige benadering.
Anne Hulleman beheerste als 
kunstenares meerdere technieken. 
Op de tentoonstelling zijn beelden in klei te zien. De vorm 
ontstaat uit het zoeken naar evenwicht en de optische 
spanning tussen ruw en glad. De expositie is van 3 tot en met 
25 september te bekijken bij Laus Art & Healing aan de 
Molenlaan 39. 
Openingstijden: zaterdag- en 
zondag middagen van 14:00 
tot 17:00 uur. 

Meer informatie
www.voorschotensekunstkring.nl

Programmering onder voorbehoud. Actuele informatie is te vinden op onze website en Facebook.
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