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Teylingen gaat digitaal. Voortaan hoeft men voor een uittreksel niet meer
naar het gemeentehuis. Via de gemeentewebsite kan men meer producten en
diensten regelen.
Patissier/chocolatier Joost Rotteveel is de nieuwe chef bij Huize van Wely in
Noordwijk.
Uitvaartonderneming Teylingen viert haar eerste lustrum.
Dick van der Holst benoemd tot erelid van v.v. Foreholte.
De initiatiefnemers van het Glazen Huis Teylingen krijgen door burgemeester
Schelberg de Waarderingsprijs 2010 uitgereikt.
Rosa van Heeswijk eerstgeboren Voorhoutse baby van 2011.
Sander Schelberg wordt schutterskoning van St. Hubertus.
Anouk Schouten en Justin Vonk behalen de 1ste prijs tijdens
het Nieuwjaarstoernooi van schaakvereniging De Vrijpionnen.
Woningbouwvereniging Stek opent nieuw kantoor in
Herenstaete.
Inspiration succesvol tijdens NK Twirl. Er wordt in diverse categorieën goud
(Mariska Prins,Kim Kars, Nadie Bakker en Daphne Homan, Manon Kars) zilver en
brons in de wacht gesleept.
De Mexicano’s winnaar van de talentenjacht ‘Let me entertain you’ van c.v. De
Bokken.
Antonius 1 van de Antoniusschool en team Firework van De Achtbaan beide
winnaar van het Voorhouts Schoolschaakkampioenschap.
Ben Duivenvoorde vierde tijdens het NK biljarten ankerkader 38/2 eerste klas.
Februari

De VVD-fractie wil dat de Ruïne van Teylingen een overkapping krijgt voor
culturele evenementen en wellicht een museum.
1 Peter de Boer aangesteld als extra wijkagent.
5 Gemma Warmerdam opent aan de Eikenhorstlaan Hondenschool Best Mate.
5 Michael Nierse (12) op televisie te zien in de jeugdfilm Zieleman.
8 Willy Marijt neemt na 43 jaar vrijwilligerswerk afscheid in Herenstaete. Zij was
ook jarenlang voorzitter van de Vrouwenbond.
11 Tijdens de korpsavond van de Voorhoutse brandweer reikt burgemeester Schelberg
oorkondes en medailles uit aan Ton Hoogervorst, Peter Ketelaar (10 jaar), Marinus
-
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Oskam, Ben Zonneveld (20 jaar) en Henk van Werkhoven (25 jaar).
12 -13 Meisjes B2 en D1 Mixed Hockey Club worden in Den Haag zaalkampioen.
16 Wooncorporatie Stek plaatst negen Nijntjeborden bij parkeerplaatsen in de
wijk Beukenrode. De borden moeten ervoor zorgen dat kinderen hun woning
makkelijker kunnen terugvinden.
17 De Kindergemeenteraad stelt € 800,- beschikbaar aan Het Rozenpad van
woonzorgcentrum Gerto voor achtergrondmuziek in de gangen.
19 Wiebe Hoekstra van Jeugdschaakvereniging de Vrijpionnen winnaar van het
eerste Grand Prix Toernooi schaken 2011.
Jan Regeer voor de zesde keer winnaar Kuipzwammen. Ook de Ferrie Knop
publieksprijs is voor hem.
Jordan van der Poel met vader Robin winnaars van het Tv-programma ‘Mijn
vader is de beste’.
20 Loulou Janssen en Ruben Griffioen van de Columbiaan winnen goud tijdens de
(NK) Speedo jaargangwedstrijden.
28 Onbekende 45-55 jarige dode man bij het spoor gevonden. Hij lijkt voor de trein
te zijn gesprongen.
Maart
2

Caroline Ootes schrijft boek ‘Voorbij illusie is het licht’.
D66 (10,1%) heeft in Teylingen, vergeleken met de Tweede Kamer verkiezingen,
de meeste winst behaald bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten.De PvdA
(11,1%) verliest de meeste stemmen, gevolgd door de PVV (11,7%). De opkomst
was 62,9%.
4 Atlete Remona Fransen verovert brons op de vijfkamp bij de EK indoor in Parijs. Tevens verbreekt ze het Nederlands record hoogspringen met een sprong van 1,92 m.
9 Rond half tien ’s ochtends treft een stroomstoring Voorhout. In verzorgingtehuizen leidt dit tot problemen met het verzorgen van het middageten.
11 De Oranjevereniging, Jacoba van Beierenhof en Albert Heijn tekenen een
‘Koninginnedag-convenant’ waarbij de komende 5 jaar de samenwerking rond
koninginnedag gewaarborgd is.
12 Cor van Steijn en Wim Ouwehand zijn tijdens de viering van het 35-jarig bestaan
van de Stichting Begraafplaats Voorhout benoemd tot Lid in de Orde van Oranje
Nassau. Van Steijn is de afgevaardigde van de RK Bartholomeusparochie. Hij
is actief bij het beheer, de administratie en de feitelijke
werkzaamheden rond de begraafplaats. Daarnaast vervult hij
tal van functies bij de parochie en verenigingen. Ouwehand
is de afgevaardigde van de Protestantse gemeente. Tevens
is hij beheerder/penningmeester van het mortuarium. Sinds
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1985 is hij actief als penningmeester in talloze organen.
16 Herenstraat wederom afgesloten. Nadat de herinrichting was afgerond, bleek de
onveiligheid (brom)fietsers om in te voegen. Het kost opnieuw enige weken om
de situatie verkeersveiliger te maken. Het dorp is maar van een zijde toegankelijk.
De 87-jarige Arie van der Hulst schenkt de zoek geraakte, bijna 2000 jaar oude
urn aan de HKV. Waarschijnlijk hebben er op de vindplaats ruim 2000 jaar
geleden één of meerdere hutten gestaan.
Vos bijt acht kippen aan de 2e Elsgeesterweg dood.
18 Ben Went (80) benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij krijgt de
onderscheiding voor zijn grote verdienste als voorzitter van de Bond van Ouderen.
22 De Regenboogschool plant in het kader van de Nationale Boomfeestdag
winterlinden en onderbeplanting in de Vermeerstraat en de P. de Hooghstraat.
23 Inspiration haalt drie keer goud (Lidianne van Egmond, Jeugd 2 en de Junioren)
en twee keer brons tijdens het NK majorette in Waalwijk.
28 Rinus van der Werf (84) en Toon Hoogervorst (65) ontvangen de Zilveren
Barensteel. Beiden zijn vrijwilliger bij de Stichting Jeugd-en Jongerenwerk,
afdeling Snuffelschuur.
April
3

4
9
10
16
19
27
29

Willem Vink ontvangt uit handen van burgemeester Schelberg de ‘Jacoba van
Beierenonderscheiding’. Vink is bijna 40 jaar secretaris van de OVV en initiatiefnemer
van vele evenementen. Daarnaast zet hij zich in voor o.a. kerk, Sinterklaasintocht en
Carnaval. Bep van Egmond (79) ontvangt de ‘Zilveren Barensteel’. Zij is al bijna 40
jaar actief bij de Oranjevereniging. Ze heeft altijd zorg gedragen over de traktaties,
bezorgde programmaboekjes en haalde donaties op.
Oranje Vereniging Voorhout bestaat 65 jaar.
Jolanda Balk onderscheiden door Cultuur Verheft. Ze is 25 jaar actief bij de
toneelvereniging en maakt 15 jaar deel uit van de theatergroep.
Sophie ’t Hart verovert in 31.45 sec. tijdens de kring Sprintkampioenschappen te
Bergschenhoek het Nederlands record op de 50 m vlinderslag voor 11-jarigen.
Het Bloemencorso trekt door Voorhout.
Stichting Voorhout 1000 Jaar schenkt het archief aan de HKV.
Wethouder van Velzen opent de eerste stagemarkt voor
leerlingen van de KTS.
Theo van Werkhoven benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje Nassau. Hij is actief in kerk en maatschappij. Bij v.v.
Foreholte is hij erelid. Hij was 25 jaar lector, koster en organisator/uitvoerder van
de Kerstmarkt, parochieveiling en vrijwilligersfeesten. Tussen 1998-2006 was hij
bestuurslid van de Stichting Katholiek Onderwijs Voorhout.
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Identiteit van de man die in februari langs het spoor is gevonden achterhaald.
Het gaat om een 56 jarige Brit die in Noordwijk woonde en die een einde aan
zijn leven wilde maken.
30 Sportparkpop.
Mei
6 Bert van de Lubbe clubkampioen bij biljartvereniging Agnes.
7 De Paveivo Kerkveiling brengt € 45.500 op.
12 Grote brand legt loodsen van bollenkweker W. Oskam & Zn aan de Jacoba van
Beierenweg in de as.
13 Denise Henzen (15) brengt verhalenbundel ‘Achteraf’ uit.
15 Zes kampioenteams bij basketbalvereniging Forwodians.
14 Miranda de Regt ontvangt de O’Neill Talentenprijs tijdens De Teylingse Sportprijs
2010 uitreiking. Zij krijgt de prijs voor haar prestaties bij de NK Meisjes B
verspringen en de 200 meter.
17 Edwin van der Sar ontvangt de LJ Sport Carrièreprijs voor zijn voetbalcarrière aan
de vooravond van de beëindiging van zijn loopbaan.
18 Eerste Unicef speelplaats in Nederland officieel geopend aan de Zwanebloemstraat.
19 Officiële opening van restaurant ‘Het Alternatief ’.
20 Protest tegen de rotonde in het Overbosch door de Betrokken Teylingers
afdeling Voorhout. Het Overbosch is een van de weinige overblijfselen van “de
Wildernissen van Holland” die vroeger van Leiden tot aan Alkmaar bestonden.
21 Jeugdtoneel Cultuur Verheft brengt haar eerste stuk De geheimzinnige deur.
26 Het gerechtshof in Den Haag legt celstraffen tot zestien jaar op in de
Bloemenschansmoord uit 2007.
29 Dirk Wormgoor (15) wint goud tijdens het Mahorokan Westland-judotoernooi.
Laatste dag van het Panorama over de Bollenstreek van Leo van den Ende.
30 De vrijwilligers van de Boerhaavetuin ontvangen het vrijwilligerscompliment 2010.
31 Gauke Andriesse wint De Gouden Strop 2011 voor zijn thriller De handen van
Kalman Teller.
Juni
2
4

5
6

Derde Foreholte Familiedag. De vereniging ontvangt het Waarden en Normen
certificaat van de KNVB.
Laatste Stamtafel sinds 1993 bij café Boerhaave. Maandelijks kwam men samen
om over politieke en infrastructurele zaken te praten. Voorzitter Jack Josten
wordt bedankt voor zijn inzet.
Zesde Luchtkussenfestival.
37ste avondwandelvierdaagse.
17
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10 Vernielingen en dierenmishandeling op volkstuincomplex Elsgeest. Er is
huisgehouden op de tuinen, waarbij groenten uit de grond werd getrokken,
kippenhokken vernield, eieren kapotgegooid en zelfs twee kuikens de nek
omgedraaid.
11 Marije Veenhof winnares achtste Grand Prix Schaak Toernooi.
Ondernemers in het zuidwestelijke deel van de Herenstraat voegen zich samen
tot winkelgebied De Knip.
12 Familie Hockey Toernooi bij MHC Voorhout.
Succesvolle Pinkstercross bij De Voorruiters. Eerste prijzen voor Erna van der
Lubbe in de categorie Paard hoog, Kim Molenaars in de categorie Pony’s laag en
Savannah van Eeden in de categorie Paarden laag.
12 -13 Middeleeuws festival bij de Ruïne van Teylingen.
16 Jan van Velzen (46) benoemd tot erelid van de Oranjevereniging. Van Velzen
was bedenker/uitvoerder van vele spellen zoals de buikschuifbaan. Hij bedacht
ook het Luchtkussenfestival. Door de vice-voorzitter van de Koninklijke Bond
van Oranjeverenigingen wordt hij verrast met de bondspenning, draagspeld en
oorkonde. Op 8 juli overlijdt Van Velzen na een slopende ziekte.
18 Peuterspeelzaal Voorhout viert 40-jarig bestaan.
Peter Quist opent namens de Gemeente Teylingen de speelplaats aan de
Voornhof.
21 Burgemeester Schelberg treedt in Rome toe tot de Raad voor Economische
Aangelegenheden van het Pauselijk Nederlands College te Rome.
24 Edwin van der Sar ontvangt uit handen van burgemeester Harry Groen van
Noordwijk de Zilveren Vuurtoren voor zijn sportprestaties.
25 Frederik van Veen winnaar Tour de Lisse.
Zonnewijzer onthuld in de kruidentuin van de Boerhaavetuin.
- Tamara van Vliet (50 m vrije slag) en Jonathan Cassuto(50 m schoolslag)
sprintkampioen tijdens het NK in Emmen.
26 Gé (89) en Tonny (91) Peters vieren hun platina huwelijksfeest. Na de oorlog
begonnen ze een kapperszaak in Voorhout waar Peters maar liefst 66 jaar het
haar van mannen knipte.
27 Stichting Kinderboerderij De Klaprooshof opgericht.
Juli
1

3
3

Het politiebureau sluit haar deur.
Sjef Weijers, dirigent St. Cecilia, stopt na ruim twintig jaar met het geven van
muziekles aan de houtblazers.
Wardie van Wouw winnaar van de 21ste Triatlon Noordwijkerhout.
Mathijs Ribberink winnaar van het negende Voorhouts Open Golftoernooi.
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De politie vindt een stroomstootwapen en drugs in een woning aan de
Oosthoutlaan. De 36-jarige bewoner is aangehouden.
11 Pieter van Duijn (62) benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje Nassau. Van Duijn levert een belangrijke bijdrage
aan de golfsport voor fysiek beperkten (EDGA), zowel op
nationaal als internationaal niveau.
Augustus
3
13
16
25
28

Ruim 600 Voorhouters bezoeken in de Arena de
afscheidswedstrijd van Edwin van der Sar.
-14 Eerste editie Teylinger Muziek Festival op het sportpark.
Radio 1 programma PREMtime met de bus op bezoek bij
vishandel De Klok.
Tuin van Til Varkevisser en Aad Batenburg uitgeroepen tot mooiste van Z-Holland.
Karin Vrijburg-Volwater kampioen op de 2000 m schoolslag categorie dames 50+
tijdens de Open NK Open Water zwemmen.
September

1
3
16

18

28
30

De kinderboerderij door wethouder Kees van Velzen overgedragen aan de
stichting Kinderboerderij Klaprooshof.
Erelid en oud-voorzitter van de Oranjevereniging Hans Dierdorp (67) overleden.
Oranje Proms Concert ter ere van de 65- jarige Oranjevereniging is een groot
succes. Meer dan 1500 mensen genieten van klassiek en popmuziek uitgevoerd
door St. Cecilia, de Oranje Proms Band, zes solisten en het Oranje Proms Koor.
Pastoor dr. C.T.M. van Vliet (55) neemt afscheid van de Bartholomeusparochie.
Uit handen van burgemeester Schelberg ontving hij de Zilveren Barensteel.
P.T.A.(Piet) van Werkhoven (58) benoemd tot Lid in de Orde van Oranje
Nassau. Eerst als misdienaar en later als koster zet hij zich al 30 jaar in voor de
Bartholoemusparochie. Bij c.v. De Bokken en v.v. Foreholte was hij actief als
vrijwilliger in diverse functies.
Rotary Voorhout viert haar 20-jarig bestaan.
Kinderboerderij De Klaprooshof is winnaar Plusactie Burendag en ontvangt € 500,-.
Oktober

1
2

De HKV-Restauratieprijs 2011 gaat naar de eigenaren van Klein Boekhorst.
Stichting Sportparkpop overhandigt cheque van € 10.000 aan h.v. Foreholte.
Inspiration haalt 2x goud, 1x zilver en 1x brons bij het EK Majorette in Bath,
Engeland. Fleur Warmerdam behaalde goud in de categorie solo accessoires
senior en de C-groep behaalde met hun ‘girlscout’ het goud.
19
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Drumfanfare St. Cecilia behaalt 1ste prijs en promotie naar de eerste divisie,
tijdens het drumband concours in Hoogwoud.
Daan van Dalen (10) speelt hoofdrol Kruimeltje in de gelijknamige musical.
Kinderkookclub In den Voorhoutsche Pot bestaat 12½ jaar.
Rotaryclub Voorhout en de Betrokken Voorhouters presenteren boekje met
wandelroute door Voorhout.
Hennepkwekerij aangetroffen in een woning aan de Harman de Vriesstraat.
Michael Nierse (13) wint met zijn rol in de film Dik Trom twee internationale
filmprijzen tijdens het Schlingel Internationale Filmfestival. Zowel de ‘Chemnitz
Top Award in the Children’s Film Competition’ als de ‘European Children’s Film
Award gingen mee naar Nederland.
Sten Admiraal (15) geselecteerd voor het Nederlands voetbalelftal onder de 16 jaar.
Patrick Warmerdam winnaar voorronde van de Bollenstreek van het NK
Biertappen.
Maretta Hüffner-Westrik neemt na bijna 35 jaar afscheid van P.C. Basisschool De
Regenboog.
Louk Verhees wereldkampioen bridge. Samen met zijn team won hij, tijdens het
WK Bridge voor landenteams in Veldhoven, de Bermuda Bowl.
Cultuur Verheft speelt de kindervoorstelling ‘Berend Botje van Bokkum’.
November

1
2
5
6
11
13

16
26

27

Zeer geslaagde derde inloopavond Historische Kring Voorhout.
Hapkidovereniging Daehan (dynamische vechtkunst) opent zijn deuren in het
Cluster.
Drumfanfare St. Cecilia behaalt opnieuw de eerste prijs en promoveert opnieuw
naar de eerste divisie tijdens Concours in Schiedam.
Rob van der Klugt benoemd tot erelid van v.v. Foreholte.
Prins Jan-Piet I en prinses Kitty Does gekozen tot prinsenpaar. Jeugdprins is Jan I
(Nederpel) en prinses Carmen (van Velzen).
Sinterklaas meert aan in Voorhout.
Leerlingenorkest St. Cecilia haalt 1ste prijs tijdens het Leerlingenorkest festival
in Noordwijkerhout.
KTS-leerlingen leveren na jarenlange verkrotting voorbeeldwoning in de
Boerhaavestraat 15 op.
Bij zijn vertrek als secretaris wordt Willem Vink benoemd tot erelid van de
Oranjevereniging Voorhout. Hij was vanaf 1965 op zeer veel fronten actief.
Harmonieorkest van St. Cecilia 1ste bij concertconcours in het Veldhoven.
Ex-Voto viert 25-jarig bestaan.

20

DO2012nr44P1421Kroniek2011.indd 8

24-04-12 07:36

December
3
4
7
10
12
16
18

21
29

Majorettes Inspiration halen 7x goud en 2 x brons bij NK Majorette in Almere.
Ruben Griffioen wint goud op de 1500 m vrije slag bij de junioren tijdens het
Open NK zwemmen in Eindhoven.
Joke Schrama Vrijwilliger van het jaar 2011.
Hans en Lenie Boere nemen na 30 jaar afscheid van Autobedrijf Schoonoord en
dragen de sleutel over aan zoon Ronald.
Edwin van der Sar ontvangt tijdens het Sportgala de Fanny Blankers-Koen
Carrièreprijs.
Kerstveiling v.v. Foreholte brengt € 41.715 op.
Kerstmarkt St. Bartholomeuskerk in samenwerking met de winkeliersvereniging
TOV en Oranjevereniging.
St. Cecilia huldigt jubilarissen baritonspeler en erelid Peter van Gerven (60 jaar)
en Marcel Floor (25 jaar).
Station Voorhout krijgt overdekte fietsenstalling met 280 extra fietsplekken.
Oprichting Stichting Vrienden van het Overbosch. •

Oscar Ligtvoet en Merel van Kesteren ontvangen uit handen van wethouder Leo van der Zon de HKVRestauratieprijs 2011 voor hun pand Klein Boekhorst. Rechts HKV-voorzitter Frans van der Geer.
21
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Kroniek Voorhout 2012
Jan-Piet Does
Januari
2
11
19
30
30

Waarderingsprijs 2012 uitgereikt aan Teylingen Ondernemers
Vereniging (TOV).
Aad van den Burg schutterskoning bij St. Hubertus.
Oprichting nieuw Voorhouts pop- en gezelligheidskoor Goed
Gestemd.
Basisschool de Achtbaan prolongeert schaaktitel van de
Voorhoutse basisscholen.
Kees Zethof wordt nieuwe trainer v.v. Foreholte 1.
Februari

5
8
15
17
19
23
23

Bert Pilaszek wint het kuipzwammen 2012; debutant Stefan Hoogink de
publieksprijs.
Diverse inbraken met veelal materiële schade bij de Teylinger ijsclubs.
De 24-uurs loopbandmarathon van Dick Kraakman levert bijna € 8.492 op voor
Stichting Het gehandicapte kind.
Brams snuffelschuur aan de Spelewey moet deels weg; voor 1 april moet de
aanbouwschuur tegen de vlakte.
Prins Jan-Piet Does I en zijn prinses Kitty op ski’s door Voorhout tijdens de
carnavalsoptocht.
De Stichting Vrienden van het Overbosch neemt het beheer van parkbos
Overbsoch aan de andere zijde van de Leidsevaart over.
St. Barbaraspeldje voor voorzitter Leo Zonneveld ter gelegenheid van zijn 25
jarig lidmaatschap van dragersvereniging St. Barbara.
Maart

5
6
19
19
19
20

Flinke schenking van Rabobank Bollenstreek maakt het voor muziekvereniging
St. Cecilia mogelijk compleet slagwerk instrumentarium te vervangen.
Garage Schoonoord wederom het beste Total Tankstation van Nederland.
Woningstichting Stek sluit de deuren van haar kantoor in Agneshove Voorhout.
Medeoprichter Emiel van der Hoeven unaniem benoemd tot erelid Historische
Kring Voorhout.
Agnesstaete wordt verrast met schenking van een drietal elektrische duofietsen.
Nationale boomfeestdag in Teylingen. De Boerhaavetuin verkozen als Voorhoutse
locatie.

6
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21 Gemeentelijke onderscheidingen vallen ten deel aan Peter van Gerven en Paul
Does. Beiden ontvangen de Zilveren Barensteel voor hun jarenlange verdiensten
voor muziekvereniging St. Cecilia.
23 Gemeenteraad stemt unaniem in met de herbenoeming van burgemeester
Sander Schelberg voor een tweede termijn van zes jaar.
26 Intentieverdrag nieuwbouwwijk Vesterhout ondertekend.
27 Uitreiking sportprijzen 2011. De Voorhouter Ben Duivenvoorde valt in de prijzen
door zijn goede prestaties als biljarter.
April
1
1
3
9
10
10
14
18
21
21
25
26
27

Feestweek Antoniusschool vanwege haar 90-jarig bestaan. Het wordt gevierd
met onder meer een ‘Ot & Sien’ dag en een ballonnenwedstrijd.
Zilveren Barensteel voor Jan Barends voor zijn grote verdienste voor de judosport
in de gemeenschap.
Showcorps Inspiration reist af naar Zwitserland voor het W.K. Twirl
Doop nieuwe St. Maartenparochie in Ruïne van Teylingen met o.a. de doop van
de St. Maartenstulp.
De Historische Kring Voorhout opent een eigen Historisch
Centrum in Park Overbosch.
Total tankstation Schoonoord na de nationale titel nu ook de
beste van Europa.
Het Voorhouts Kamerkoor viert haar 15-jarig bestaan met een
jubileumconcert.
Opening van Peutergroep/zaal Kiekeboe van start op R.K.
basisschool Emmaüs.
Het corso, gelukkig weer met de vertrouwde muziekkorpsen,
met als thema Communicatie trekt weer door de streek.
Bart Smit benoemd tot ridder van het Heilig Graf van
Jeruzalem.
Peter Kales presenteert de nieuwbouwplannen van de Toog
aan omwonenden en verenigingen.
De Stichting Katholiek Onderwijs Voorhout (SKOV) fuseert
met de Sophiastichting.
“Het heeft de koningin behaagd…”; De heren G.J.C.M.
(Gerard) Bakker, G(ijs) Beukhof en E.L.C. (Eduard) Ribberink
en de dames Plony van Leeuwen, Emmy van Noort en Riet
van ’t Hof zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Gerard Bakker is tevens benoemd in de Orde van de Heilige
Paus Silvester.
7
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Mei
4

6
6
9
11
14
14
25
25
26

Overlijden van koster Jan Kraakman, geboren 5 maart 1931.
Hij was onder andere onderscheiden met de pauselijke
onderscheiding en lid in de Orde van Oranje Nassau.
De Voorhoutse Lieke van Kesteren dringt door tot de finale
van The Ultimate Dance Battle en wordt uiteindelijk tot winnares uitgeroepen.
Na een profperiode van 20 jaar en zo’n 348 wedstrijden stopt keeper Rob van
Dijk. Hij behoudt zijn keeperschool.
Voetbalvereniging Foreholte speelt zijn laatste competitiewedstrijd van dit
seizoen en eindigt op een vijfde plaats.
De jaarlijkse Paveivo Kerkeveiling brengt € 43.665 op.
Bij v.v. Foreholte wordt afscheid genomen van speler Oscar van Dam (17 seizoenen
en ongeveer 140 doelpunten) en trainer Mohammed Bougrine.
Bij Plus Van Dijk Voorhout vindt de opname plaats van de E.K. commercial.
Jan Schrama ontvangt de Zilveren Barensteel voor zijn verdiensten (met name
voor de jeugd) bij voetbalvereniging Foreholte.
Judosuccessen voor Barends Sport met het tweemaal behalen van een eerste dan
(zwarte band).
In het Pinksterweekend vindt het zesde Jan Schrama voetbaltoernooi plaats; 3
dagen sporten met 220 teams en een kleine 400 vrijwilligers.
Juni

1
3

J.C.G.M. (John) Bakker wordt benoemd tot lid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.
Vanwege de regen wordt het grootste Luchtkussenfestival van Nederland
afgelast.
4 Bibliotheek moet op zoek naar nieuw onderkomen. Sluiting wordt vooralsnog
uitgesteld. 1 juli valt de beslissing.
4 De bekende kapper van Voorhout, Ge Peters, lid in de Orde van Oranje Nassau,
overlijdt.
6 Tien zogenoemde Foreholte Bikers zijn uitgeloot om deel te nemen aan Alpe
d’Huzes; fietsen tegen kanker.
16 Uniek uitwisselingsconcert in Voorhout: Koperensemble Brasso in samenwerking
met het Philharmonisch Orkest Mozart Amsterdam.
16 Kampreünie v.v. Foreholte vanwege 25 jaar jeugdkamp. Het wordt een weerzien
van organisatie, medewerkers en deelnemers.
28 Koninklijke onderscheiding voor Henk Vink vanwege zijn
40-jarig jubileum bij de SKOV zijn verdiensten bij de kerk,
de carnavalsvereniging de Bokken, de Historische Kring
Voorhout en v.v. Foreholte.
8
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29 Voorhout opent zijn eerste elektrische fietsoplaadpunt bij Pims Place.
Juli
1

Zilveren Barensteel voor Lita Zuilhof voor haar vele vrijwilligerswerk voor de
Protestantse gemeenschap.
4 Herbenoeming voor zes jaar van burgemeester Schelberg op aanbeveling van
gemeenteraad.
6 Brand legt loods van aannemersbedrijf Kiebert aan de van de Berch van
Heemstedeweg volledig in de as.
11 De pas herbenoemde burgemeester Sander Schelberg is voorgedragen als nieuwe
burgemeester van Hengelo.
17 Zilveren jubileum jeugdkamp v.v. Foreholte dit jaar in Hoenderloo.
17 Goedkeuring voor de bouw van 55 woningen in het plan Vesterhout.
Augustus
1
11
22

Actiegroep Wakker Teylingen procedeert tegen bouwverkeer Hooghkamer.
Groot onderhoud aan de ’s-Gravendamseweg met alle ongemakken van dien.
De 16-jarige Voorhoutse tennisster Elke Tiel wordt nationaal jeugdkampioen.
Feestelijk opening speeltuin Schoonoord. De speeltuin wordt vernoemd naar
animator en initiatiefneemster Antoinette Breedijk.
23 Eerste paal de grond in voor wijk Hooghkamer fase 1.
26 Het luchtkussenfestival, waarvan de opbrengst is voor een mobiele muziektent,
gaat alsnog door.
31 Een nieuw kleischelpenpad als verfraaiïng voor het Overbosch. De Vrienden van
het Overbosch geven het de naam Het Vriendenpad. Opening door wethouder
Kees van Velzen.
September
1

In de oude bollenschuur van Warmerdam; Jacoba van Beierenweg 95, opent
kookstudio Tulphoeve haar deuren.
1 Pascal Roffelsen en Patty van de Klauw, eigenaren van boerderij Van Leeuwen
aan de Spoorlaan, winnen de HKV-Restauratieprijs 2012. De prijs wordt uitgereikt
door wethouder John Stuurman.
3 In vijf fases gaat de Herenstraat opnieuw op de schop.
3 Derbydag; v.v. Foreholte E3 versus Teylingen eindigt in 3-4.
3 Biljartvereniging De Agnes gaat akkoord met bouw jeu de boulebaan naast het
vernieuwde clubgebouw.
4 Eerste training van het seizoen van keepersschool Rob van Dijk.
23 Jongens junioren 2 van de Columbiaan wordt Ned. Kampioen bij zwemestafette.
9
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27 Afscheidsreceptie voor burgemeester Sander Schelberg. Hij
ontvangt de Jacoba Van Beieren onderscheiding.
29 Na de start op 23 februari en 2500 vrijwillige werkuren later
vindt de officiële opening plaats van het nieuwe clubgebouw
van biljartvereniging Agnes.
30 Bibliotheek verhuist definitief naar het oude Blokkerpand aan de Herenstraat,
hoek Dinsdagse Wetering.
30 Chris Tetteroo onderscheiden als Lid in Orde van Oranje Nassau tijdens de viering
van 65 jaar Cultuur Verheft.
Oktober
1
2
5
6
8
20
25
29
30

Siem Does wordt koninklijk onderscheiden voor zijn werk voor Biljartvereniging
Agnes.
Marjan van Kampen geïnstalleerd als waarnemend burgemeester van Voorhout.
Twee weekenden lang, met zes uitverkochte zalen de opvoering ‘Ja zuster, Nee
zuster’ in het Teylingen College door Cultuur Verheft.
Scheidsrechter Kevin Blom komt naar Voorhout en prijst inspanningen opleiding
v.v. Foreholte.
Plus Van Dijk start unieke spaaractie; na cultuur en sport is het de beurt aan de
scholen van Voorhout.
Jos Kerkman Nederlands kampioen biljarten te Roosendaal.
Terugkomst Voorhoutse Koen van Niekerk; hij fietste in acht maanden ruim
8.900 km naar Nepal.
Jeroen Schulte wederom zaalschietkampioen bij Schuttersvereniging St. Hubertus. Het is de zesde keer op rij.
Pauselijke onderscheidingen voor Rob van de Velde (Pro
Ecclesia et Pontifice), Ellen van Schooten (Bene Merenti) en
Theo van Werkhoven (Pro Ecclesia et Pontifice).
November

Feest voor het 5-jarige winkelcentrum Jacoba van Beierenhof.
De Ruïne van Teylingen wordt met sluiting bedreigd.
Drumfanfare St. Cecilia behaalt 86,12 punten. Goed voor een 1ste prijs in de
eerste divisie.
10 Het compleet vernieuwde Wapen van Voorhout opent als
Cheers haar deuren.
10 Vanaf nu tot ‘laatste dinsdag’ zijn Prins Cok & Prinses Nelleke
en jeugdpaar Jelle & Anouk de heersers van Bokkendorp.
15 Geboorte van de eerste ‘11e-11e-baby’ van de carnavals3
6
9

10
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vereniging de Bokken: Lorena van Raaphorst, dochter van Rory & Marieke.
22 Opening van het Plukbos aan Componistenlaan door de Betrokken Voorhouters
ter realisatie van duurzaam, aantrekkelijk en ecologisch groen.
23 Recordopbrengst v.v. Foreholteveiling: € 63.250.
26 Zwarte Tulpprijs voor bollenschuur aan de Jacoba van Beierenweg 95. Nu
dienstdoende als kookstudio.
26 De gemeente Teylingen gaat in zee met Nens als lokale omroep.

1
1
3
6
7
7
8
15
15
16
18
23
29

Officiële opening Cheers. De nieuwe eigenaren zijn Kevin Pelt en Tony Niessen.
Sluiting van de Bibliotheek nadat deze in 1995 was geopend.
De informatieavond over de Noorderlijke Randweg (ter ontlasting van de
Herenstraat) wordt druk bezocht.
Wecycle slee als cadeautje voor de eerste 100 bij inlevering van hun elektrische
apparaat aan de milieustraat.
Plus Van Dijk verdeelt € 10.000 aan de diverse basisscholen na de ‘Spaar voor je
school-actie’.
Nico Bakker uitgeroepen tot Vrijwilliger van het Jaar voor zijn verdienste op
jeugd- en jongerengebied.
Ook v.v. Foreholte zet zich in tegen ‘zinloos geweld’ door middel van het tekenen
van een clubverklaring.
Het Overbosch wordt verrijkt met 2675 bollen die daar de grond in gaan.
Jaarlijkse kerstconcert St. Cecilia nu op zaterdagavond.
Kerstmarkt op het Kerkplein.
Nieuw informatiebord over het ontstaan van ‘het Overbosch’
Pauselijk Bene Merenti als eerbetoon voor Jan Warmerdam
voor zijn werkzaamheden op de begraafplaats.
De Vrienden van Foreholte organiseren de eerste
klaverjasmarathon.

Foto’s: Emiel van der Hoeven, Mariska de Graaff.

December

11
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Kroniek Voorhout 2013
Jan-Piet Does
Januari
5
6
7
7
16
19
26
26

Voorstel voor centrale huisvesting van de Gemeentewinkel in
Voorhout, waarbij ook de bibliotheek zou worden betrokken.
De beker van het Bokkenballentoernooi van cv De Bokken
blijkt gestolen.
Benoeming van twee leden van verdienste bij v.v. Foreholte:
Tiny Bel en Arjan Cuvelier.
Kees Zethof blijft in 2013 hoofdtrainer van v.v. Foreholte.
Matthijs Ribberink wordt tijdens de traditionele Koppermaandag van St.
Hubertus Schutterskoning.
Boerderij de Hooghkamer wordt afgevoerd van de rijksmonumentenlijst.
Fabian van der Lans (17) pakt wildcard op het A.B.N. World Tennis Tournament.
Opening servicepunt bibliotheek Voorhout in het voormalig Blokkerpand aan de
Herenstraat 48.
Stephan Hoogink wint zowel de publieks- als de juryprijs met zijn originele zwam
tijdens het jaarlijks kuipzwammen van cv De Bokken.
Henk Vink wordt uitgeroepen tot Grote Bok 2013.
Februari

Het bestuur van de Bartholomeuskerk dreigt de kraan van de waterpartij dicht te
draaien wanneer zij geen geld meer krijgt voor onderhoud.
13 De Rotary doneert € 600 aan de stichting Vrienden van het Overbosch voor het
plaatsen van vogelnesten in het Overbosch.
14 Geslaagde inloopochtend bij de HKV met aandacht voor 1000 Jaar Voorhout in 1988.
19 De bibliotheek staat officieel leeg.
-

Maart
De Speleweij start donateuractie voor het behoud van de zomer- en kinderspelen.
Bartholomeusbeeldje voor Afra Vester. Sinds 1976 bezoekt zij zieken en
nabestaanden.
15 Nieuwe thriller Nu ik er niet meer ben voor Voorhoutse Gouden Strop winnaar
Gauke Andriessen.
20 Een extra subsidie van € 24.000 voor het bloemencorso leidt bij verenigingen tot
onvrede. Zij moeten het sinds kort zonder subsidie stellen.
20 Het nachtelijk luiden van de Bartholomeusklokken ‘staat ter discussie’.
6
7

6
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23 Succesvolle uitvoeringen Riviera Brugpiepers van jeugdtoneel afdeling Cultuur
Verheft.
27 De Kleine Kerk is een nieuw Bik/Monarke-orgel rijker.
April
3
10
20
20
25
26
26

Jeugd muziektheater De Speelkring speelt zowel Hilletje Jans als De Koning van
Katoren.
Vijf uitverkochte avonden voor toneelvereniging Cultuur Verheft met het stuk
Deze vrouw is uw man.
Supermarkt Plus van Dijk krijgt het super supermarkt keurmerk voor duurzaam
en betrokken ondernemen.
De (extra) kosten van € 67.000 voor het bloemencorso houden de gemoederen
bezig.
Het zesenzestigste corso rijdt vanwege koud voorjaar met hyacinten uit Frankrijk.
Het thema is Bon appetit.
V.v. Foreholte ontvangt als eerste in de regio, het fairplay certificaat arbitrage.
V.v. Foreholte 1 na 21 jaar weer kampioen derde klasse. Handbalsters daarentegen
staan op de rand van degradatie.
De eerste officiële Koningsspelen op de Voorhoutse
basisscholen.
Koninklijke onderscheidingen voor Jan Warmerdam,
Hans Boere, Rob van de Velde, Emiel van der Hoeven
en Wim van Kesteren. Allen worden benoemd als
Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Mei

8 Dagverzorging Van Tienenhof in huize Agnes bestaat 10 jaar.
10 De jaarlijkse kerkeveiling Paveivo brengt € 45.450 op.
20 Het behoud en onderhoud van de Ruïne van Teylingen komt weer in de
vertrouwde handen van Gerard Rutgrink.
23 Start van de verkoop van huizen in de Engelse Tuin aan de Jacoba van Beierenweg,
rond de voormalige firma Colijn.
29 De huisartsen, tevens consulenten palliatieve zorg, Hans Bet en
Jacques (Jacob) Hoornweg, betrokken bij het hospice, ontvangen
uit handen van Gees van Eik, voorzitter van de Stichting Vrienden
van Hospice Duin- en Bollenstreek, de vrijwilligerstrofee als
blijk van dank voor hun jarenlange inzet. Beiden namen het
voortouw voor de realisatie van het hospice.
30 Voorhout kent een nieuwe Teylinger dichter: Marcel Floor.
7
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Juni
1
2
9
14

15
16
19
20

20
22

25
25
29

De Zonnebloemafdeling Voorhout bestaat 50 jaar.
Achtste Luchtkussenfestival ten bate van de bouw van een mobiel muziekpaviljoen.
Reünie en viering van het veertigjarig jubileum van het Mantrakoor.
Kampioensgala van v.v. Foreholte compleet met awards voor
de grootste supporter: Koos Angevaare, topscoorder: Bram
van der Lans en sponsor van het jaar: Bax Speciaal Drukkerij.
Bertijn Prins (geboren 1975) in Rotterdam tot diaken gewijd.
Vanwege zijn vele verdiensten binnen de protestante
gemeenschap ontvangt Jan Hordijk de Zilveren Barensteel.
Een veiling, inclusief mini RoPaRun, bij vishandel Klok brengt € 4.090,85 op.
Ria van Rhijn koninklijk onderscheiden voor de bijzondere wijze waarin zij
invulling gaf aan haar functie als gemeentesecretaris. Zij wordt benoemd tot
Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Opening avontuurlijke speelplaats op de hoek Linnaeuslaan/Reigerslaan na
grootse handtekeningenactie.
De zeventienjarige Elke Tiel neemt deel aan de Europese
kampioenschappen tennis voor junioren onder de 18 jaar in
Zwitserland.
In de toren van Bestuurscentrum wordt de eerste aansluiting
geplaatst voor gratis wi-fi in Teylingen.
Bekendmaking vertrek burgemeester Marian van Kampen. Zij vertrekt per
1 oktober naar Schagen.
Met een concert, getiteld In de hoofdrol, neemt St. Cecilia na 29 jaar afscheid van
haar dirigent Sjef Weijers. Weijers ontvangt de Zilveren Barensteel.
Juli

4
4

Apotheek Voorhout ontvangt van zorgverzekeraar Achmea het predicaat vier
sterren.
Feestelijke opening speelplaats aan de Linnaeuslaan door wethouder Kees van
Velzen en de initiatiefnemers Igor en Quinten
Fietsmaatjes nu ook in Voorhout actief.
Faillissement bakker Tijsterman. Er volgt een doorstart.
Contract Gemeente – Reggefiber voor de aanleg van een glasvezelnet.
Augustus

17 Drie achtereenvolgende kunstweekenden in het Overbosch. Zij zijn bestemd
voor allen, voor senioren en één speciaal voor de jeugd.
26 Met 225 deelnemende kinderen is het de drukst bezochte huttenbouw in de
8
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geschiedenis van de Vakantie-evenementen.
26 Vijftig jaar Scoutinggroep Boerhaave. De officiële start van het jubileumjaar is
7 september aanstaande.
September
1
7
13
22

22
23
28

28
28
28
30

Ruïne van Teylingen officieel aangewezen als trouwlocatie.
Opening van kringloopwinkel Ons Tweede huis op de hoek van de Herenstraat /
Prins Bernhardstraat in de voormalige slagerij van Voordouw.
Basisschool Emmaüs bestaat vijfentwintig jaar.
De Zonnebloem, afd. Voorhout, viert haar vijftigjarig bestaan. Het feest wordt
opgeluisterd door een shantykoor en een verkorte uitvoering van Ja zuster, nee
zuster.
Trees IJsselmuiden ontvangt de Zilveren Barensteel voor haar vele werk bij de
Zonnebloem.
In de Kleine Kerk wordt de 275ste sterfdag van Herman Boerhaave herdacht met
het online plaatsen van het archief.
Tentoonstelling
door
in
Teylingen
wonende
inwoners
gemaakte
staatsieportretten. De strijd gaat uiteindelijk tussen Esther Kortekaas en Nicolien
Heemskerk. De laatste wint de wedstrijd.
Een veiling met verkoop van gemeentelijke kunst brengt € 11.000 op.
Bram Montanus van Brams snuffelschuur overlijdt.
HKV-Restauratieprijs 2013 gaat naar gerestaureerde Cheers! Voorheen
Parochiehuis en De Toog Eigenaar Peter Kales neemt de prijs in ontvangst.
Vijf bollendorpen slaan de handen ineen en wensen een zogenoemde Bollenraad.
Oktober

-

Plus van Dijk uitgeroepen tot retailer van de streek vanwege de
klantvriendelijkheid.
- Het breirecords van 2.896 meter sjaal door bewoners Agnesstaete levert een
vermelding op in het Guiness book of record.
2 Twintig teams strijden om de titel van de 22e Allround quiz georganiseerd door
het Cantabile koor.
4 Willem van Dijk ontvangt de gouden KNVB waarderingsspeld voor vijfentwintig
jaar scheidsrechtersopleiding en scheidsrechterscommissie.
24 Auditiedag voor musical De Zwarte Tulp. Een productie door, voor, in en over de
Bollenstreek.
25 Start verkoop fase 3 en 4a van bouw Versterhout aan de Jacoba van Beierenweg.
31 Na een dienstverband van vijftien jaar wordt afscheid genomen van wijkagent
Willem Theil.
9
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31 De gemeenteraad stemt in met de centrale huisvesting van het gemeentehuis in
Voorhout.
November
1

2

2
8
9
17
20
22
22
27
30
30

Wim
Vink
verplettert
in
de
finale
van
het
zaalschietkampioenschap bij St. Hubertus de gedoodverfde
winnaar Jeroen Schulte. Schulte won al zes keer eerder de titel.
Derde editie van de speciale buitenherdenking voor
nabestaanden van de Bartholomeusparochie met Allerzielen
in het licht.
Drumfanfare St. Cecilia behaalt in Schiedam de dagprijs en wisselbeker op
onderdeel mars met 91,78 punten.
Het kantoor van de ABN/AMRO aan de Herenstraat sluit de deur.
Nieuwe prinsenparen van Bokken zijn: Prins John (van Schooten) en Prinses Dian
(van der Slot) en jeugdprins Mees Porchen en zijn Elin Groen.
Intocht Sint Nicolaas. Voor het eerst gezeten op een paard en welkom geheten
in de Bartholomeuskerk in plaats van in het Bestuurscentrum.
Voorstel om Voorhoutse weekmarkt naar centraal gelegen kerkplein te halen.
Het kerkbestuur weet van niets.
De kerstveiling van v.v. Foreholte heeft een recordopbrengst van € 65.000
Voormalig Ruslandcorrespondent Peter d’Hamecourt geeft een lezing bij
HoekBoek over de geschiedenis van Rusland.
Minister-president Mark Rutte dineert tijdens een werkbezoek aan de
Bollenstreek in het Teylinger College.
René Froger luistert het 1-jarig bestaan van Cheers! op.
Oranjepastoor Vlaar uit Obdam (bekend om de opgedragen WK-voetbalmis)
gaat in de Bartholomeuskerk voor in de adventsviering.
December

-

Verdeeldheid binnen de ondernemers van Teylingen over zondagopenstelling
blijft. Zij krijgen uitstel tot 1 maart 2014.
1 Anne Lize van der Stoel wordt de nieuwe waarnemend-burgemeester voor
Teylingen.
2 Mart Wassenaar verkozen tot Vrijwilliger van het Jaar voor zijn vele hulp en inzet
bij de diverse (jeugd)verenigingen.
7 Basketbalvereniging Forwodians dames 1 wordt, zonder één
verloren wedstrijd, winterkampioen.
12 Dokter J. Hoornweg is bij de 55e editie van Vorderingen
en Praktijk gelauwerd vanwege zijn grote verdiensten
10
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13
13
20
31

als voorzitter van de Stuurgroep Eerstelijnsgeneeskunde. De decaan van het
LUMC, prof. dr. P. Hogendoorn, reikte hem de gouden Boerhaavepenning uit en
benoemde hem tot erelid van de Boerhaave Commissie. Hoornweg was lid van
maar liefst 50 cursuscommissies voor nascholing aan huisartsen en specialisten
ouderengeneeskunde.
Bert Pilaszek ontvangt € 10.000 van Fonds 1818 voor de realisatie van pluktuin
in de kinderboerderij.
Laatste mogelijkheid om de (oude) Andreasschool te bezichtigen. De school
wordt gesloopt en vervangen door een nieuw gebouw.
De Zilveren Barensteel is voor Ria Colijn; een zogenaamd mensenmens. Zij is 40
jaar actief in het verenigingsleven en de peuterspeelzalen
Galarie Art-Inez aan de Herenstraat sluit wegens gebrek aan belangstelling haar
deuren. •

12 december: speech van de decaan: ...
Hoornweg was sinds september 1998 lid
van wat vroeger ook wel heette: Postacademisch Onderwijs Huisartsen / Verpleeghuisartsen, tegenwoordig genaamd de
Stuurgroep Eerstelijnsgeneeskunde van
de Boerhaave Commissie. Sinds 2002
fungeerde hij als voorzitter hiervan. Hij
heeft een indrukwekkende trackrecord in
nascholingen: is lid geweest van precies
50 cursuscommissies van Boerhaave
Nascholing. In de cursuscommissie Vorderingen en Praktijk heeft hij maar liefst
8 jaren bijgedragen aan goed doordachte
Foto’s: Emiel van der Hoeven, LUMC.

tweedaagse programma’s voor meer dan
700 - 800 huisartsen onder het motto ‘Vandaag geleerd, morgen in de praktijk’. Kenmerkend voor Hoornweg is dat hij met een
kritische blik de relevantie voor de huisartspraktijk beoordeelde van de nascholingsprogramma’s en daarbij ook borgde
dat er toonaangevende sprekers werden
gevraagd die nieuwe wetenschappelijke
inzichten over het voetlicht brachten.
11
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Kroniek Voorhout 2014
Jan-Piet Does
Januari
1
2

De Rabobank, naast supermarkt Plus Van Dijk aan de Herenstraat, sluit haar deuren.
Hans Boere ontvangt namens de stichting Fietsmaatjes Voorhout de
waarderingsprijs Teylingen.
4 Handbalvereniging Foreholte benoemt Ron Hoogervorst en
Melanie Zwaan tot Foreholters van het jaar.
5 Henk van den Berg en Ton Tetteroo worden benoemd tot Lid
van Verdienste van v.v. Foreholte.
6 Harry Langermans wordt bij Schuttersvereniging St. Hubertus
Schutterskoning 2014.
- Bij stichting het Boerhaavehuis neemt Hans van den Berg de voorzittershamer
over van Paul Jochemsz.
18 Catflap in café Boerhaave. Een regelmatig treffen met beginnende en ervaren
coverbands.
23 Bijeenkomst in het Bestuurscentrum over de toekomst van de Roodemolenpolder.
Februari
8
9
11

12
15
15

25

26

De Bokkenveiling van c.v. De Bokken brengt € 12.500 op.
Dirk van Leeuwen ontvangt voor zijn vele vrijwilligerswerk bij de protestantse
gemeenschap de Zilveren Barensteel.
Voorhout wordt opgeschrikt door het overlijden van de
61-jarige Piet van der Hulst. Piet was één van de betrokken
Voorhouters en nauw betrokken bij de herinrichting van het
Overbosch. Piet was leraar bij de KTS.
EHBO-afdeling Voorhout viert haar 75-jarig bestaan.
Oud pastoor Jan Nijman op 89-jarige leeftijd in Sassenheim
overleden.
Jan-Piet Does wint zowel de publieks- als de juryprijs bij het jaarlijkse
Kuipzwammen van c.v. De Bokken. Jan Warmerdam jr. wordt gekozen tot Grote
Bok vanwege zijn betrokkenheid bij twirlvereniging Inspiration.
Druk bezochte informatieavond in het Bestuurscentrum over de komende
werkzaamheden en herinrichting van de Leidsevaart en vernieuwing van de
Nagelbrug.

Maart
1
4
5
7
7
18
19
26

29

Zwemvereniging de Columbiaan viert haar 45-jarig bestaan.
Een parkeerplaats aan de Bloemenschans krijgt als eerste energiezuinige
ledverlichting.
Het eerste elftal van v.v. Foreholte de Teylinger Sportprijs 2013.
Twee slangen van 150 m bestemd voor de warmtevoorziening gaan, als start van
nieuw te bouwen Andreasschool aan de Rembrandtlaan, de grond in.
Wethouder Leo van Zon start symbolisch de bouwwerkzaamheden voor de
herinrichting en nieuwbouw van de Milieustraat.
Groen licht voor het verbeteren van de sportvelden en de aanleg van nieuwe
velden op Sportpark Elsgeest.
Gemeenteraadsverkiezingen. Trilokaal gaat van twee naar vier zetels en boekt
de grootste winst.
Afscheid van tien raadsleden. Joost Peetoom (PvdA) ontvangt de Jacoba van
Beierenpenning en wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Hij is 14 jaar raadslid. Ook acht andere raadsleden ontvangen de Jacoba van
Beierenpenning. Vier raadsleden ontvangen de Zilveren Barensteel.
Grootse vossenjacht vanwege het 50-jarig jubileum van de Scouting. Na afloop
ontvangt Ton Koster, voorzitter van de Scouting, de Zilveren Barensteel.
April

5
11
12
18
25

Eenentwintig Voorhouters fietsen gezamenlijk twaalf uur tegen kanker. De
opbrengst, € 20.000, gaat naar het kankerfonds
Premiere van de streekmusical de Zwarte Tulp in de hallen van Molenaar aan de
Loosterweg.
Muziekvereniging St. Cecilia opent een mobiel muziekpaviljoen.
De herstelwerkzaamheden van bruinrotaantasting in de Kleine Kerk zijn
afgerond. Er bestond kans op instortingsgevaar.
Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau zijn: Cees Leijnse, Harry Bakker,
Bep van Egmond en Koos Angevaare.
Mei

Het 67e Bloemencorso trekt door de streek. Ondanks weinig
hyacinten is het kleurrijk.
9 Jaarlijkse Paveivo (Parochieveiling Voorhout). De opbrengst is
€ 41.640.
14 Er melden zich 36 gegadigden voor de functie van
burgemeester Teylingen; 28 mannen en 8 vrouwen variërend
in de leeftijd van 29 tot 61 jaar.
2

27

17 De Historische Kring Voorhout publiceert de 50e Dwars Op en plaatst honderden
foto’s op internet.
22 Debat over drie droomvisies voor de Roodemolenpolder. Er is keuze uit: behoud,
meer natuur en/of genieten voor iedereen.
23 Jan Barends zit 40 jaar in het judovak.
24 Teylingen is Fairtrade gemeente en zet zich in voor eerlijke handel.
Juni
1
5
6
7
10
11
12
17
21

Onder perfecte weersomstandigheden vindt het negende luchtkussenfestival
plaats. Er wordt geld ingezameld voor de stichting Fietsmaatjes Teylingen.
De meeste stemmen (van de 1172) zijn voor de toekomstvisie ‘Behoud+++’ voor
Roodemolenpolder; met andere woorden: het blijft zoals het is.
Michel Jansen (52) ontvangt voor zijn vele bestuursfuncties en vrijwilligerswerk
bij v.v. Foreholte de Zilveren Barensteel.
Teams uit Voorhout aan de start van de 23e Roparun.
De 40e Avondwandel 4Daagse start met 540 deelnemers.
Voorhoutse voetballer Segun Owobowale opgenomen in de lichting Oranje
onder de 17.
Leo van der Zon (VVD) stapt na acht jaar, als gevolg van gebrek aan wederzijds
vertrouwen, op als wethouder.
Marcel IJzendoorn wordt de nieuwe hoofdtrainer van v.v. Foreholte uitkomend
in de 2de klasse.
De Scouting organiseert het grootste hekkendoolhof bestaand uit 1.500 meter
bouwhekken. Het succesvolle evenement trekt 2.476 bezoekers.
Juli

5
8
14
14
23
30

Heropening van de historische kruidentuin rond het Boerhaavehuis met een
Open Dag.
Tijdens zijn afscheid ontvangt wethouder Leo van der Zon de gemeentelijke
Jacoba van Beierenpenning.
H&B Bouw slaat de eerste paal voor de wijk Vesterhout fase 3.
De in Tricht geboren Carla Breuer wordt unaniem voorgedragen als burgemeester
van Teylingen.
Aanleg van kunstgras op het hoofdveld van v.v. Foreholte.
Uitreiking van de Bram Montanustrofee aan de vrijwilligsters Joyce Knijnenburg
en Carolien Warmerdam.
Augustus

28

De 17-jarige Voorhoutse Naomi Mol beklimt de 4.810 m hoge Mont Blanc.

16 De Tweede editie van Kunst in ’t Overbosch.
26 Het echtpaar Kees en Rie Henzen-Hiensch is 60 jaar getrouwd.
26 Vrijwilligers van de Vakantie Evenementen Teylingen (VET) ontvangen uit
handen van wethouder Arno van Kempen het zogenoemde ‘compliment’ ter
waarde van € 1.250.
30 De Voorhoutse 9-jarige Xeanne Derksen wordt in Aalsmeer derde bij het NK
Bommetje met een sprong van 5,10 m.
September
1
5

6
6

6

14
17
25
29

Onaangename rattenoverlast in de Boerhaavestraat.
Twee jaar na de opening van kookstudio de Tulphoeve volgt
uitbreiding met een tweede kookzaal.
Miranda, de zuster van de op 29-jarige leeftijd overleden
freelance journalist Patrick van der Hulst heeft zijn columns
Stuifduin (1996-1997) in een boek gebundeld.
Opening en Open Dag van de vernieuwde centrale
Milieustraat voor de drie dorpen in Voorhout.
De bewoners van het woonhuis aan de Dr. Kuyperlaan
7, Chris en Fransca Tetteroo, ontvangen uit handen
van ambachtsheer H.J. Coster van Voorhout de HKVRestauratieprijs 2014.
Feestweek in Voorhout met veel nieuwe spelonderdelen zoals Heel Voorhout
bakt, een heuse klompen- en (naald)hakkenrace en een groots Voorhouts dictee.
Het dictee is samengesteld door Henk Vink.
Het hoofdveld van v.v. Foreholte is tijdens de Derbydag officieel
geopend en in het kunstgrasveld wordt in gebruik genomen.
Te weinig vrijwilligers bedreigen de toekomst van
Kinderboerderij De Klaprooshof.
Afscheidsreceptie voor waarnemend burgemeester Anne-Lize
van der Stoel.
Installatie CDA-er Carla G.J. Breuer (Tricht 1972) als
burgemeester van Teylingen.
Oktober

-

De drie broers Robert, Jeroen en Stefan van Egmond behalen de zwarte band
met judo.
Er is een nieuwe bestemming voor de kruithuisjes aan de Rijnsburgerweg.
Musea, verenigingen en andere culturele instellingen kunnen deze voormalige
munitiedepots huren voor opslag.
29

5
6
6
15

22

30
31

Neuteboom Kaas-Verswereld aan de Herenstraat bestaat 25 jaar.
Dokter Erna Sleeboom neemt na 36 jaar afscheid van haar patiënten.
Leo van der Zon is de nieuwe voorzitter van streekomroep Bo. Bo is de
voortzetting van Nens.
Wethouder Bas Brekelmans en de broertjes Wessel en Jesse Does geven door
de onthulling van het bord Hyacint het startsein voor de bouw van de wijk
Hooghkamer. Er komen 850 woningen.
Overeenstemming over het percentage dat wordt ‘afgeschaafd’ van het
Overbosch tot ongeveer 2.5% (900 m2) voor de vervanging van de Nagelbrug.
Nabij de nieuwbouwwijk Hooghkamer komt 1.500 m2 groen als compensatie.
Een gulle gift van de Stichting Luchtkussen Festival: € 2.500
voor het project Fietsmaatjes.
Matthijs Ribberink wordt bij St. Hubertus voor de tweede
maal Zaalschietkampioen. Hij neemt de titel over van Willem
Vink.
November

-

1
5
8
12
14

21
22

Er zijn vier jubilarissen bij de Afdeling Voorhout van de Zonnebloem. Plony van
Leeuwen is 25 jaar vrijwilliger. Anneke Floor, Coby van Gerven en Karin van Rijk
elk 10 jaar.
Topavond voor St. Cecilia. Twee uitverkochte opredens: de indoorversie Voorhout
Proms 2014 in de KTS.
De Andreasschool wint het Schoolschaakkampioenschap en gaat door naar de
regionale kampioenschappen.
Prins Mart (Wassenaar) en prinses Monica (Hoogink-Schoevaars) regeren het
komende jaar het 44-jarige Bokkenrijk.
De Teylingse Ondernemers Vereniging gaat op zoek naar een z.g. city-manager
voor de coördinatie van het winkelaanbod.
Laatste steenlegging van de nieuwe Andreasschool aan de
Rembrandtlaan. Op de steen staan de namen van Luuk Vos,
Julian van Gent en Russell James.
Wederom record op de Foreholteveiling; opbrengst € 66.000.
Opening nieuw gezondheidscentrum: Apotheek Voorhout
en huisartsenpraktijk De 7 Linden in de Agnesstaete.
December

30

Uitstel van de uitbreiding van sportpark Elsgeest en het Ondernemersfonds vindt
vooralsnog geen meerderheid in de gemeenteraad.
Daan van Dalen krijgt rol van Friedrich in de musical The Sound of Music.

6 Golf van vernielingen en onzinnig vandalisme op volkstuincomplex Elsgeest.
10 Bijeenkomst in het Bestuurscentrum over de toekomst van de Ruïne tijdens De
dag van de Ruïne van Teylingen.
10 Uitreiking van de vrijwilligersprijzen 2014. De aanmoedigingsprijs gaat naar de
Scouting Boerhaavegroep en Bert Pilaszek wordt verkozen tot Vrijwilliger van
het Jaar.
13 Ab Koomen onthult het naambord Brug van Koomen in de Engelslaan. Dit is de
eerste onthulling in de rij van de naamloze bruggen.
21 In navolging van omringende gemeenten is er ook een herdertjestocht in
Voorhout.
22 De Poolse Od & Do supermarkt opent in het voormalig Pluspand haar deuren.
31 Een enorme brand aan Akervoordelaan verwoest de bollenschuur en opslag van
W. Oskam en Zn. •

Zaterdag 13 december. Brug van Koomen.
Met de onthulling van haar naambord en de doop, overgoten met champagne door de direct aan
de brug wonende Ab Koomen, is de start van de laatste fase van de naamgeving van bruggen in
Teylingen in gang gezet.
31

Kroniek Voorhout 2015
Jan-Piet Does
Januari
4
4
5
10
12
12
13
24
28
29
31

Drie jubilarissen bij St. Cecilia: Jeffrey Booms 25 jaar lid, Wim Reijngoud en Nico
Zoet 60 jaar.
Zowel Joop Warmerdam als Cees van Kampen ontvangen het
predicaat ‘lid van verdienste’ bij voetbalvereniging Foreholte.
Andreasschool neemt een nieuw schoolgebouw in gebruik.
Omstreden Badr Hari geeft kickboksclinic in sporthal De Tulp.
Begin gemaakt met het vervangen van de openbare straatverlichting door milieuvriendelijke ledverlichting in de Oranjewijk.
Ferry van der Vlugt is de nieuwe schutterskoning van St.
Hubertus tijdens de traditionele Koppermaandag.
Ontmanteling hennepkwekerij in een woning aan de
Lavendelweg.
Jan-Piet Does prolongeert zijn titel Kuipzwammer van het
jaar en wint ook nog de publieksprijs.
Gemeente presenteert vier toekomstmodellen voor de Ruïne
van Teylingen met het oog op leefbaarheid en recreatie.
Actie Poëzie op straat die samenvalt met de landelijke poëzieweek.
Initiatiefnemer voor Voorhout is Marcel Floor.
Carnavalsvereniging de Bokken viert haar 44-jarig jubileum met receptie en
grootse feestavond.
Februari

- Kardinaal Simonis verhuist naar de Buitenplaats Nieuw Schoonoord (BNS).
11 De Zonnebloem organiseert voor de vijfde keer een Valentijnslunch in Café
Welgelegen.
Maart
Optreden van het Volendams Operakoor in de St. Bartholomeuskerk.
Eerste editie van het Kunst(t)huis Voorhout; een kunstroute vol culturele
optredens in de breedste zin.
13 (Her)opening mantelzorghuiskamer in de Agneshove 89 door Welzijn
Teylingen.
13 Voorhouts Jeugdmuziektheater De Speelkring viert 30-jarig jubileum met de
voorstelling Straatjes met plaatjes.
7
8

24

18 Jaap van de Geer ontvangt de zilveren Barensteel voor negen jaar
voorzitterschap en zijn grote betrokkenheid bij muziekvereniging St. Cecilia.
20- 21 De door Edgar Krul, Goof van Wel en René van der Horst geschreven musical
Mijn vader Job wordt twee maal uitgevoerd in de St. Bartholomeuskerk
21 Tijdens de nationale vrijwilligersactiedag NL Doet worden het Overbosch en
kinderboerderij De Klaprooshof opgeknapt.
28 Handbaldames Foreholte overtuigend kampioen in de 2de divisie.
April
1
15
18

22
24
24
25

27
29
30

Majorettevereniging Inspiration neemt deel aan het WK Twirl in Italië en wordt
2de van de wereld.
Herman van Amsterdam presenteert zijn Herdenkingsboek ’40-‘45 over onder
andere Voorhout(ers) in de oorlogsjaren.
De penningmeester van de St. Bartholomeuskerk, Harry Lankveld, wordt in de
St. Servaaskerk in Maastricht opgenomen in de Ridderorde van het Heilig Graf
van Jeruzalem.
Burgemeester Carla Breuer prikt de eerste hyacint op het 68e bloemencorso,
dat als thema meekrijgt: 200 jaar koninkrijk.
Gretha Jansze, Jan Regeer en Paul Jochemsz koninklijk onderscheiden en
benoemt tot lid in de Orde van Oranje Nassau.
Officiële opening van de HKV-tentoonstelling De Tweede Wereldoorlog in
25 Voorhoutse voorwerpen en meer in de Tuinzaal van De
Roef door mevrouw Joan Leemhuis-Stout, voorzitter van het
Nationaal Comité 4 en 5 mei. Op 5 mei sluit, na bijna 1500
bezoekers, de tentoonstelling.
Sportparkpop viert zijn tweede lustrum.
Muziektheaterproject Tulpmania met 25 voorstellingen in de
bedrijfshallen van de firma Moolenaar.
Rindert Rindertsma neemt na 25 jaar afscheid als directeur
van basisschool de Regenboog en wordt benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje Nassau.

25

Mei
5
9
23
25
31

31

In de herhaling met Keep them Rolling en de Liberationtour. 70 jaar na de
Bevrijding.
De kerkenveiling Paveivo van de St. Bartholomeuskerk brengt ruim veertig
mille op.
Deelname aan musical Billy Elliott door de 13-jarige Fleur Mentink.
Tijdens de Dag van het Kasteel bij de Ruïne van Teylingen voor één dag terug
naar de middeleeuwen.
Volop cultuur in Voorhout: straattheaterfeest met de Speelkring en een
historische wandeling van de HKV gecombineerd met
voorjaarsconcert van muziekvereniging St. Cecilia.
Marleen van Leeuwen ontvangt uit handen van
wethouder Arno van Kempen de Zilveren Barensteel
voor dertig jaar jeugdmuziektheater de Speelkring.
Juni

9

13
14
16
19
27
29

De organisatie van het tiende Luchtkussenfestival (7 juni) schenkt de opbrengst
van € 4.850 aan de Stichting Vrienden van het Overbosch voor de realisatie van
een nieuwe entree.
Roelof Assies viert zijn 55-jarig jubileum als organist met een concert in de
Kleine Kerk.
Foreholte loopt promotie naar 1e klasse mis na tot drie maal toe de kans
hiervoor te hebben gehad.
Burgemeester Carla Breuer betrekt de ambtswoning in Voorhout.
Edwin van der Sar verdedigt het doel in Voorhout tijdens de benefietwedstrijd
Foreholte-VIDB.
Drie medewerkers van Ex-Voto, Wessel Kramer, Jeffrey Penseel en Ruben Kappe,
rijden een marathon skelterchallenge van 24 uur voor Artsen zonder Grenzen.
Betonplaten gaan tegels vervangen bij een deel van de fietspaden in Teylingen.
Juli

2
6
8
9
26

Het Sport- en spelevenement Voorhout Beweegt (4 juli) afgelast vanwege
tropische temperaturen.
Juf Annemiek Heuzen neemt afscheid van de Emmaüsschool na ruim veertig
jaar in het onderwijs werkzaam te zijn geweest.
Wethouder Kees van Velzen opent de vernieuwde, door KTS-leerlingen
gemaakte Jongerenontmoetingsplek (JOP) op sportpark Elsgeest.
Wethouder Bas Brekelmans stort eerste betonbodem voor woonproject de
Engelse Tuin op de voormalige locatie van bloembollenbedrijf Colijn.

Augustus
-

Opheffingsuitverkoop Hoek boek&kantoor. Na 55 jaar gaat deze
kantoorboekhandel sluiten.
- Stan van Bladeren (17 jaar) en Django Warmerdam (19 jaar) opgenomen in jong
Ajax.
7 Jacques Hoornweg krijgt tijdens zijn afscheidsreceptie de versierselen opgespeld die behoren bij de benoeming tot Ridder in de
Orde van Oranje Nassau. Hij was 38 jaar huisarts en een van de
initiatiefnemers tot de oprichting van het hospice in Teylingen.
15- 16 Opnieuw meer publiek tijdens derde editie van Kunst in ’t
Overbosch.
22 Gezamenlijk jubileumfeest van de Voorruiters (25 jaar) en de
Volkstuinvereniging Elsgeest (45 jaar).
Edith Alkemade wint de prijs voor de mooiste tuin van Elsgeest.
29 Reünie Andreasschool in verband met het 50-jarig bestaan en de uitreiking
van het eerste exemplaar van het jubileumboek Andreasschool 50 jaar jong,
geschreven door Henk Vink.
31 Stichting Vrienden van het Overbosch hijst The Green Flag.

September
4
4

5

Nieuw in Voorhout: Iedere derde zaterdag van de maand Repair Café.
Vrijwilligers repareren materialen tegen een vrijwillige bijdrage.
Eigenaren van kookstudio Tulphoeve nemen café-restaurant ’t Soldaatje over.
Overdracht voorzittershamer cv de Bokken. Jan Regeer geeft de hamer over aan
Theo van Werkhoven.
Lancering van het in 2014 opgerichte Jacoba van
Beierenfonds; een lokaal fonds voor maatschappelijke
initiatieven en verenigingen.
Jan en Gré Warmerdam aan de Jacoba van Beierenweg
144 ontvangen uit handen van wethouder Arno van
Kempen de HKV-Restauratieprijs 2015.
27

12 De HKV begint met de verkoop van de eerste lokale Voorhoutse vlag op de
Braderie.
12 Stuifduin; Een tweede boek met de columns van de in 2003 overleden Patrick van
der Hulst.
26 Wethouder Van Kempen en enige raadsleden bezoeken Scouting Boerhaavegroep vanwege de uitreiking van het Vrijwilligerscompliment.
30 Meerderheid leden Teylingen Ondernemers Vereniging (TOV) kiest, ondanks langdurig verzet, voor het meewerken aan de realisering van het Ondernemersfonds
Teylingen. De recent opgerichte Vrije Ondernemers Teylingen (VOT) blijft tegen.
Oktober
11 Pastor Henk de Groot gaat met pensioen en neemt, na tien jaar Voorhout,
afscheid van de parochie.
15 Tijdelijke crisisopvang in Sporthal De Tulp van 150 Syrische vluchtelingen.
15 Nieuw entreehek gerealiseerd voor het Overbosch.
20 Patrick Warmerdam verkozen tot beste biertapper van de Bollenstreek.
20- 25 Zes compleet uitverkochte voorstellingen van de musical Zuster-Act,
uitgevoerd door de leden van Cultuur Verheft. Chris Tetteroo en Atie
Paardekooper zijn 40 jaar verbonden aan de toneelvereniging.
28 Zorgen om monumentale bollenschuur van het rijksmonument Colijn aan de
Jacoba van Beierenweg 75.
November
5
5
9
12
20
25

26
27
28

Fietsmaatjes Teylingen is met de ontvangst van € 5.000 de grote winnaar van de
Rabobank Clubkas Campagne.
Heropening door Willem van der Ploeg van café-restaurant Boerhaave aan de
Herenstraat. Het is verbouwd tot een modern eetcafé met 120 speciaalbieren.
De dagopvang Van Tienenhof bestaat 12½ jaar.
Bij de Bokken zijn de 45ste Prins en Prinses bekend: Gert en Jolanda Bol, samen
met jeugdprins Mees van Kampen en zijn prinses Puk Lemmers.
Een ongekende recordopbrengst van de veiling van voetbalvereniging
Foreholte: € 75.315.
Cock van Leeuwen benoemd tot erelid van v.v. Foreholte.
Hij was jeugdleider en grondlegger van het jeugdkamp en
bestuurslid facilitaire zaken.
Tweede dodelijk ongeval in korte tijd op spoorwegovergang in de Herenstraat.
Na vijf jaar is er bij de 95-jarige Schuttersvereniging St.
Hubertus een nieuwe schutterskoningin: Fenna Kooreman-Bol.

28 Wim Berg ontvangt uit handen van burgemeester Carla Breuer de Zilveren
Barensteel voor zijn tomeloze en belangeloze inzet 1985 bij
de Oranje Vereniging.
28 Wereldberoemde pretband Kleintje Pils viert zijn 40-jarig
bestaan met de uitgave van Hoe Kleintje Pils de wereld
veroverde.
December
10 Start verkoop 25 woningen in het woongebied Dorp in de wijk Hooghkamer.
17 Marcel Floor, Teylinger Dichter sinds 2013 en tevens de laatste met die titel,
geeft het startsein voor de Culturele Estafette en draagt het stokje vervolgens
over aan zijn vader Jan Floor, kunstschilder.
21 Het Jacoba van Beierenfonds Teylingen reikt de eerste zes cheques uit aan
verenigingen. Het Boerhaavehuis is een van de gelukkigen. •

Ter herinnering

Boerderij Oostdam aan de kop van de Herenstraat. Aankondiging sloop in 2015; gesloopt in
2016. Wat blijft is de herinnering...
29

