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Mooi zo’n plaatje met herfstkleuren en fijn dat ook de 
jeugd van het park geniet maar ja.... die fietsen.
Ondanks de duidelijke borden bij alle ingangen en on-
danks de opmerkingen van veel Parkliefhebbers blijft het 
gefiets, van (niet alleen) de jeugd, een ergernis voor velen.
En dat is niet het enige probleem...

Wanneer met name jongeren herinnerd worden aan de 
parkregels wordt soms behoorlijk agressief gereageerd 
met als voorlopig dieptepunt dat zelfs vrijwilligers zijn 
bedreigd. Aanleiding voor SBPR voorzitter Ronald van de 
Graaf om actie te ondernemen. 

Na een brandbrief naar de gemeente werd op 3 septem-
ber j.l. een bijeenkomst belegd om de blijvende overlast 
in het Park te bespreken. Aanwezig waren twee gemeente 
ambtenaren, de wijkagent, twee jeugdwerkers, twee BOA’s 
(bijzondere opsporings ambtenaren) en namens de SBPR 
voorzitter Ronald van de Graaf en parkklusser Loe de Goeij. 

Loe, die bijna dagelijks in het park te vinden is, kon zijn 
ervaring met de overlast toelichten.
Tijdens de bijeenkomst is afgesproken dat jeugdwerkers 
vaker zullen surveilleren en dat zij de jongeren die zich 
misdragen direct aan zullen spreken op hun gedrag.
Zowel de BOA’s  als de politie zullen overtreders direct 
bekeuren.
Eén ambtenaar opperde zelfs om extra kosten, zoals de 
schoonmaakkosten, op de overtreders te verhalen. 
Volgens de deelnemende parkvrijwilligers was het een  
constructief gesprek, waarbij de kanttekening is geplaatst 
dat ook fietsende parkvrijwilligers strafbaar zijn! 

En het blijft niet bij één overleg. Dezelfde groep zal in 
december en omstreeks maart volgend jaar weerbij elkaar 
komen om de situatie te evalueren.
Bij navraag is gebleken dat de afspraken nu al werken.
Er wordt vaker gesurveilleerd en jongeren die zich mis- 
dragen worden direct op hun gedrag aangesproken.    n

Fietsen en overlast in het Park
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Parkpret op de fiets
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Sassennest, ontmoetingsplek voor ouderen

Najaarsstorm
Toen de vaste woensdagochtend klussers bestaand uit Loe de 
Goeij, Leo de Winter, Leo Hoeks (niet op de foto), Harry Smits 
en Kees Peters op 22 oktober arriveerden, kon men direct aan het 
werk! Over het pad bij de ingang aan de Kerklaan lag namelijk 
een omgewaaide Es die direct verwijderd moest worden. 
Bijgaande foto vormt een mooie aanleiding om deze Klussers 
“met een hoofdletter” eens onder de aandacht te brengen.     n

Zoals in de Teylinger van 16 april j.l. te lezen was, zijn er 
plannen om het Ooievaarseiland, dat geen onderdeel was 
van de grote revitalisatie van 10 jaar geleden, een flinke 
opknapbeurt te geven. Inmiddels is het eiland volledig 
overwoekerd door beplanting waaronder veel bamboe, 
een plant die niet in het park thuis hoort.

Er staan bomen die uit veiligheidsoogpunt binnen niet al 
te lange tijd gekapt moeten worden en bovendien is het 
eiland  bepaald niet ooievaar vriendelijk te noemen.  
Ooievaars houden van een goed uitzicht onder het nest. 
Het plan is nu om de oude beplanting plaats te laten  
maken voor een lage en  bij- en vlindervriendelijke  
omgeving. Bijen en vlinders kunnen in deze tijd namelijk 

Het is woensdagmiddag even na drieën en het terras  
van het Sassennest vult zich met ouderen. Want in de 
maanden juli en augustus zijn ouderen die lid zijn van  
de KBO Sassenheim op twee middagen extra welkom 
in het Sassennest.  

Voorzitter Dick Voerman van de KBO Sassenheim vertelt 
het volgende: Omdat er in de zomermaanden geen Soos 
van de bond is, heeft het bestuur van de KBO uitgekeken 
naar een alternatief om de ouderen de gelegenheid te geven 
elkaar te treffen. Na gesprekken met de beheerder van het 
Sassennest bleek dat het paviljoen in het Park een hele 
mooie plek te zijn om in met zomermaanden de KBO-
leden te ontvangen.  
Een groep van ongeveer twintig ouderen kwam in de 
zomermaanden geregeld naar het paviljoen om elkaar op 

wel een steuntje in de rug gebruiken.
Omdat het eiland na de opknapbeurt bereikbaar moet zijn 
voor onderhoud, voorziet het plan in een bruggetje dat  
alleen bedoeld is voor tuinlieden of parkklussers.

In mei van dit jaar is de vereiste vergunning voor het plan 
aangevraagd, waarna door de Monumentencommissie om  
meer  informatie gevraagd werd.Tijdens een hoorzitting 
heeft de SBPR de aanvraag verdedigd maar men is er voor-
alsnog niet in geslaagd de commissie te overtuigen van de 
noodzaak om het eiland op te knappen.
Het bestuur beraadt zich nu op de volgende stap, is  
optimistisch gestemd en vertrouwt erop dat de werkzaam-
heden aan het eiland binnenkort kunnen starten.    n

het terras van het Sassennest te ontmoeten. Even bijpraten 
en intussen genieten van een drankje, de prettige sfeer en 
het mooie uitzicht. De gastvrouwen/heren zetten dan met 
plezier een paar extra tafeltjes buiten.
Het leuke van dit alles is dat men de weg naar het Park 
heeft gevonden. Ook op andere weekdagen worden Park 
en Sassennest nu vaak door ouderen bezocht.  

Deze zomer is gebleken dat het paviljoen op veel verschil-
lende manieren gebruikt wordt: natuurlijk om een lekker 
kopje koffie of thee te drinken maar ook als trouwlocatie, 
als receptieruimte, vergaderrumte, als huiskamer om een 
verjaardag te vieren, als leslokaal voor de schooltuinjeugd 
en daar komt dan nu de ontmoetingsplek voor ouderen 
bij. Wij mogen blij zijn met zo’n mooi Park en daarin een 
paviljoen waar zoveel bewoners van genieten.    n

Stormschade: een hele klus

De Revitalisatie van het Ooievaarseiland
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De laatste spade in Rusthoff grond

Een nieuw gezicht
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Deze zomer heeft u in alle streekbladen  kunnen lezen 
dat René van Elburg, voortrekker van de revitalisatie van 
Park Rusthoff  in de periode 2000 -2002 , voorzitter (en de 
laatste jaren vice-voorzitter) van de Stichting Beheer Park 
Rusthoff, nu echt uit Sassenheim gaat vertrekken.
Iedereen, die iets met het park te maken heeft (gehad), 
weet hoe René altijd overal te vinden was, nieuwe initia-
tieven ontplooiend, meeklussend, onderhandelend waar 
nodig, met het behoud van het park altijd hoog in het 
vaandel.

Tijdens het afscheidsetentje deze de zomer werd hij door 
het bestuur van de SBPR verrast met een schilderij van 
het park dat inmiddels boven het bureau in zijn nieuwe 
woning prijkt. En op 31 augustus j.l. vond het allerlaatste 
afscheid plaats. Voorafgaand aan de jaarlijkse vrijwilligers-
barbecue mocht René de spade ter hand nemen om op het 
paadje achter de Amaliaboom, als dank voor zijn enorme 
inzet, een mooie jonge bruine beuk te planten. Daarbij 
is een plaquette onthuld waarop hij beschreven wordt als  
Inspirator en Stuwende kracht van Park Rusthoff.
En zo is het!    n

Paul ten Velden, opvolger van 
René van Elburg, oud vice-voor-
zitter van de Stichting Beheer 
Park Rusthoff, stelt zich voor:  

Mijn naam is Paul  ten Velden, 
getrouwd met Saskia en wij 
wonen  inds eind 1985 met heel 
veel plezier in Sassenheim. Onze 
twee dochters zijn hier geboren 

en opgegroeid. Destijds  kozen wij voor Sassenheim als 
woonplaats vanwege de gunstige ligging ten opzichte
van het marine vliegveld Valkenburg waar ik als marine 
vlieger werkzaam was. In 1986 kreeg ik de mogelijkheid 
om van de marine over te stappen naar de burgerluchtvaart 
en ben ik in dienst getreden bij de KLM. In januari vorig 
jaar ben ik, na ruim 26 jaar diensttijd bij de KLM, met 
pensioen gegaan als gezagvoerder Boeing B777. 

Gedurende mijn carrière bij de KLM heb ik diverse jaren 
bestuursfuncties vervuld binnen de beroepsvereniging van 
de verkeersvliegers, zowel nationaal maar ook internatio-
naal. Ik ga ervan uit dat ik deze ervaring goed zal kunnen 
inzetten in mijn nieuwe functie van vicevoorzitter. 

Voordat ik met pensioen ging was ik niet actief betrokken 
bij het park. Toen René mij vroeg hem op te volgen leek 
dit mij een mooie gelegenheid om dat te herstellen. De 
afgelopen tijd heb ik ervaren hoeveel vrijwilligers er bij het 
park betrokken zijn, met welke tomeloze inzet en enthou-
siasme er gewerkt wordt en dat dit aanstekelijk werkt. Het 
vrijwilligers virus is erg besmettelijk. Graag wil ik mij de 
komende jaren inzetten voor Park Rusthoff, zeker in deze 
tijd waarin de lokale overheid zich steeds meer terugtrekt 
wat de burger nog meer dan in het verleden verantwoorde-
lijk maakt voor zaken zoals het beheer van ons park.    n

De “René van Elburg boom” gaat de grond in
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 • Dagelijks van 13.00-17.00 openstelling Kinderboerderij

 • Elke zaterdag van de oneven weken klussen in de heemtuin.  

  Van 10.00-12.00. uur

 • Elke derde zaterdag van de maand klussen in het park van 9.30

  tot 12.30 uur.  Verzamelen bij Het Sassennest

Agenda
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Vrolijke kinderstemmen klinken door het park. Rond het 
Sassennest is het al vroeg druk. Vandaag wordt er soep 
gemaakt. De schooltuinders zijn aan hun laatste les bezig. 

Eerst de tuin nog in en de laatste oogst binnenhalen er  
zijn bonen, wortelen, mais, een laatste courgette en  
tomaatjes uit de schooltuinkas. In de kruidentuin wordt 
van de maggiplant wat takjes geplukt en de uien die te 
drogen lagen kunnen nu opgehaald worden. Nadat alles 
verzameld is gaan de leerlingen richting het Sassennest.  
De tafels staan al klaar, lekker buiten op het grasveld. Eerst 
handen wassen en dan aan de gang! Alsof ze al jaren in de 
keuken staan wordt alles schoongemaakt en  fijn gesneden. 
Het geheel vormt een bont palet van kleuren, maïsgeel, 
courgettegroen, tomaatrood en nog een vleugje groen van 
de kruiden. Intussen zijn twee leerlingen in de keuken de 
bouillon aan het klaarmaken en rappe handen rollen het 
gehakt tot soepballetjes. Eén voor een gaan de groenten in 

Uitgelicht:
31 januari 2015 12.00 u Winterfeest

9 mei 2015 10.00 u.  Voorjaarsmarkt

31 oktober 2015 19.00 u.  Halloween

Houdt onze website: www.parkrusthoff.nl in de gaten! 
Daarop vindt u, naast het bovenstaande, actuele  
informatie over alle Parkactiviteiten.

de pan om een half uur te trekken. Soepstengels worden 
uitgedeeld, de soepkommen staan al klaar en zo maken de 
leerlingen zich op voor een van de mooiste onderdelen van 
het schooltuin project, “Samen de schooltuinsoep eten.
Voor het eerst vond het soep eten, de afsluiting van het 
schooltuinproject, plaats in het Sassennest. De verbinding 
Schooltuin en Park werd op deze manier weer mooi  
duidelijk gemaakt.    n

Soep uit eigen tuin

Soep eten doe je samen

Kip met Pauwenkind
Op de Kinderboerderij  ontfermde een broedse kip zich  half juni j.l. over  
een uit Noordwijk afkomstig pauwen ei, en na 28 dagen kwam er een mooi 
pauwen kuiken ter wereld. 
Maar kleine pauwtjes worden –behoorlijk- groot en half oktober hield de 
moederkip het voor gezien. Hoewel het kuiken al gewend was met moeder 
buiten te lopen, kroop het weer terug in het hok. Ziek of alleen maar  
verdrietig? Inmiddels is het leed geleden en stapt het weer vrolijk buiten 
rond. Nu afwachten of “het” een “hij” of  een “zij” blijkt te zijn.     n


