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Veertig jaar schooltuinen in Park Rusthoff
Eind jaren zeventig werd de gemeentekwekerij in het park opgeheven en het stukje grond aan de basisscholen aangeboden. De eerste twintig jaar werd er door de scholen volop geëxperimenteerd en was het tuinen afhankelijk van de betreffende leerkracht. De laatste twintig jaar is er voor de scholen een panklaar project, waarbij er naast het tuinen zelf ook
aandacht is voor natuur, de
kringloop, voeding en milieu.
Kunstmest en chemische
gewasbeschermingsmiddelen
worden al twintig jaar niet meer
gebruikt.
De deelnemende scholen van
toen zijn er nog steeds. Het gaat
om basisscholen Het Bolwerk,
De Kinderburg, De Springplank
en De Overplaats. Ieder jaar
komen er vanaf maart tot na de
herfstvakantie wekelijks rond de
130 kinderen verdeeld over vier
of vijf groepen voor de populaire
buitenlessen. Dit jaar ontvingen
we zelfs de meeste leerlingen
ooit, maar Hans Wilson slaagde
er toch weer in een passende
indeling te maken. Erg onrustig was het af en toe wel door sloop en bouwactiviteiten bij de buren. Desondanks is de
groep er in geslaagd het Keurmerk Natuurlijk Tuinieren op spectaculaire wijze te verlengen. Onze schooltuin blijkt na
acht jaar nog steeds de enige schooltuin in Nederland met dat keurmerk en behaalde een fantastische score van meer dan
107%. De extra bonuspunten werden vooral verdiend door bij het opknappen van het schuurdak gebruik te maken van
lokaal geoogst hout (de stammen uit de St. Antoniuslaan).
Veertig jaar is in de geschiedenis van het schooltuinieren nog maar kort, want schooltuinen bestaan al 120 jaar. Eind dit
jaar viert Rotterdam 100 jaar schooltuinen en in 2020 viert Amsterdam dat eeuwfeest met een schooltuin in de tuin van
het Rijksmuseum! Het is logisch dat er nu weer volop belangstelling is voor het schooltuinwerk. Kinderen weten vaak
niet meer waar hun voedsel vandaan komt, de kennis over gezonde voeding ontbreekt, er zijn enorm veel ongezonde
verleidingen door reclame en daardoor teveel kinderen met overgewicht. De samenleving is vervreemd van de basis van
ons voedsel en op zoek naar alternatieven. Lokaal geproduceerd voedsel staat weer op het menu en de schooltuin sluit
daar naadloos op aan. Schooltuinprogramma’s zijn heel verschillend. Van kleine, lokale, low budget activiteiten door
vrijwilligers, ouders en leerkrachten tot professioneel geleide grotere projecten veelal in steden. Het ene is goedkoop, het
andere veel duurder. Wij zitten in de eerste groep, de Sassenheimse jeugd zit voor een dubbeltje op de eerste rang. Maar
alle projecten dienen hetzelfde doel: ervaren, proeven, beleven en kennisontwikkeling en daardoor het leren maken van
gezonde en duurzame keuzen. Kinderen die moestuinieren kennen, herkennen en eten meer groenten.
Een toekomstig landelijk platform Schooltuinen kan zorgen voor een betere verdeling van alle aanwezige kennis en
middelen. Als de reeds bestaande programma’s gekoppeld worden, zal het mogelijk zijn meer basisschoolkinderen te
bereiken, want slechts een klein deel van de scholieren krijgt nu een schooltuinprogramma. In Amsterdam is dat 90% en
hier in Sassenheim halen we 75%, maar de meeste kinderen in Nederland missen dit belangrijke stukje in hun opvoeding
dat toch een waardevolle investering in de toekomst is en als preventiemaatregel kan worden gezien. Voor de schooltuingroep van ons park zal het een bevestiging zijn van haar missie: “Ieder kind heeft recht op een jaartje schooltuin”. De
politiek en het onderwijs zullen gaan inzien dat dit voor een gezonde toekomst essentieel is. Als er volgend jaar een
schooltuin bij het Rijksmuseum in Amsterdam ligt, is een schooltuin voor basisschool De Overplaats in de voortuin van
het naastgelegen gemeentekantoor slechts een kwestie van tijd.
Foto van Marja van Steijn
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Afscheid en opvolging van (vice-)voorzitter SBPR
Enige maanden geleden heeft de Stichting Beheer Park
Rusthoff (SBPR) afscheid genomen van Ronald van de
Graaf, die tien jaar voorzitter is geweest van het bestuur.
Eind 2007 werd hij door toenmalig vice-voorzitter René
van Elburg gevraagd om voorzitter Ria van Dijk op te
volgen. Door een financiële constructie met sponsor
Woonstichting Vooruitgang was er geld vrijgekomen voor
de bouw van “het theehuisje”, zoals het paviljoen toen nog
werd genoemd. Bij de bouwplannen zou Ronald, ingenieur van beroep, voor waardevolle inbreng kunnen zorgen.
Per 1 januari 2008 trad hij aan en de realisatie van het
paviljoen was zijn eerste project bij het bestuur, waarna er
nog vele volgden. Van de Graaf noemt de landelijke
verkiezing voor groenste dorp. Uit het hele land kwamen
delegaties om te kijken hoe de zaken bij Park Rusthoff
werden georganiseerd en bekostigd en het bestuur ging
zelf ook op pad om zich te laten informeren. Van de Graaf had ook een groot
aandeel in het opstellen van een tienjarenplan voor Park Rusthoff, de Beheervisie
2012-2022, in samenwerking met Bosch &
Slabbers Landschapsarchitecten. Daaruit
rolden weer nieuwe projecten: de renovatie
van de entree naar de Hema, de monumentale bank aan de rode loper (de hoofdentree), de renovatie van het ooievaarseiland,
de vernieuwde entree aan de Kerklaan.
Steeds moesten er fondsen worden geworven, sponsors gevonden en contracten
afgesloten met de gemeente. Het plan van
de speciale commissie voor de nieuwe
entree Kerklaan is door Van de Graaf
“gepitcht” bij de provincie Zuid-Holland,
wat weer voor inkomsten zorgde. Met veel
plezier denkt hij terug aan de Formule
eendjesrace, die €12.500 opbracht! Verder
memoreert hij de voordracht waarmee het
schooltuinteam de Vrijwilligersprijs van
Teylingen in de wacht sleepte. Met recht is
dit iets om trots op te zijn, omdat publiciteit van groot belang is voor de profilering
van Park Rusthoff.
Per 1 januari 2018 is Van de Graaf van
functie gewisseld met Paul ten Velden, die
in het Dagelijks Bestuur een aantal jaren
vice-voorzitter was om zich voor te bereiden op de voorzittersfunctie. Met het
afscheid van Ronald van de Graaf als
vice-voorzitter heeft Erik van ’t Hof zijn
plaats ingenomen. Qua dienstjaren voor
het park mag Erik een parkveteraan
genoemd worden. Vanaf de revitalisatie was
hij werkzaam als schooltuinvrijwilliger en
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werd hij in het eerste Stichtingsbestuur in 2004 portefeuillehouder voor de schooltuin in het Algemeen Bestuur.
Met het vertrek van vice-voorzitter Van de Graaf was er
behoefte aan iemand met een technische achtergrond in
het Dagelijks Bestuur en Erik, in het dagelijks leven
werkzaam bij het Rijksvastgoedbedrijf, was daarvoor de
meest geschikte man. Zeker in de gesprekken met
verschillende instanties over de nieuwbouw van Residence
Rusthoff aan de Hoofdstraat is zijn kennis al zeer bruikbaar geweest. Daarnaast blijft hij in het bestuur de
belangen van de schooltuin behartigen.
Van de Graaf heeft zijn vrijgekomen tijd inmiddels alweer
ingevuld door toe te treden tot het bestuur van de Rotary.
Hij blijft betrokken bij het park als parkklusser. Hij denkt
met veel genoegen terug aan zijn bestuursjaren en wenst
het bestuur van Park Rusthoff veel succes in de toekomst.

Links Ronald van de Graaf, rechts Erik van 't Hof
Foto van Kees Guldemond
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Nieuwe volière op de kinderboerderij

Hans en Petra poseren vol trots, samen met hun kleinkinderen voor de nieuwe volière.
Foto: Saskia van der Sommen

Op de kinderboerderij zijn de vogeltjes sinds enkele maanden verblijd met een ruimere behuizing. Vrijwilligers Hans en
Petra Overmeer, die beiden al zo’n vijftien jaar de dagelijkse werkzaamheden op de kinderboerderij voor hun rekening
nemen, hebben via Marktplaats de nieuwe volière gevonden. Samen reisden zij daarvoor naar Tilburg, hielpen aldaar mee
met het afbreken en zijn in Sassenheim al met al een week bezig geweest om alles weer netjes op te bouwen. Ze hebben al
veel positieve reacties gehad van bezoekers en vaak staan er kinderen vol verwondering te kijken naar de vrolijk kwetterende parkieten, de grappige kwartels en de zebravinkjes die Hans en Petra bij een kinderboerderij in Noordwijkerhout
hebben opgehaald.
De nieuwe volière is groter en hoger en daardoor makkelijker toegankelijk voor de vrijwilligers. Nu ook de kippen niet
meer loslopen en de konijnen allemaal in één grotere ren zitten, is de kinderboerderij efficiënter schoon te maken en
hygiënischer en veiliger voor bezoekers. Ook dit is te danken aan het werk van Hans en Petra. Het voormalige onderkomen van de varkens hebben zij aan de voorkant tot kippenren verbouwd en verfraaid met planten. De achterkant is
nachthok voor de kippen geworden. Dit alles doen zij met plezier en met liefde voor de dieren, maar bij het zwaardere
werk beginnen de jaren toch te tellen, vertellen zij. Tot voor kort reden zij op vrijdag de zware mestbakken naar de weg,
maar gelukkig heeft een medewerker van het containerbedrijf dat in Park Rusthoff de vuilnisbakken leegt die taak op zich
genomen. Op het wensenlijstje van Hans en Petra staan nu nog een vrijwilliger die, als dat nodig is, kan helpen het hooi
en stro naar de zolder te dragen en de voerzakken te legen in de silo’s, en een vrijwilliger die een of twee ochtenden per
week de dieren kan voeren. Wie o wie biedt zich aan?
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Bijen en parkvrienden
Zowel bijen als
parkvrienden
zijn voor ons
park onmisbaar.
Nadere uitleg
hierover is
eigenlijk niet
nodig. Er zijn
onder ons echter
ook parkvrienden die iets speciaals met bijen hebben en twee van die
parkvrienden hebben het met een extra gift mogelijk
gemaakt meer voor de bijen te doen. En voor de vogels
trouwens, want er konden ook een vijftal vogelkasten
worden aangeschaft, die bij het Repaircafé in Sassenheim
zijn gemaakt. Zo is er in de schooltuin een heuse wilde
bijenwand verschenen en Aad Wolvers, de imker die de
honingbijen voor de schooltuin verzorgt, heeft er een
mooie nieuwe bijenkast bijgekregen. Dat is dan meteen
de eerste bijenkast van het park zelf, maar een kast zonder
een bevlogen imker gaat nooit lang goed, dus de een kan
niet zonder de ander. De kast voor de honingbijen is een
speciale, duurzame kast, waarvan het hout op een natuur-

vriendelijke manier
is verduurzaamd.
De wildebijenwand is door de
schooltuinvrijwilligers samen met de
twee gulle gevers
opgebouwd. De
wilde bijenwand
zal de komende
jaren verder worden uitgebouwd, waardoor ook de zo
belangrijke solitaire bijen meer schuilplekken en broedgelegenheid krijgen. Tijdens het bijenproject wat jaarlijks
aan de schoolkinderen wordt aangeboden, zijn de educatieve platen die ook bij de gift hoorden voor het eerst
gebruikt. En natuurlijk hebben de kinderen van de
Parkhoning geproefd. Zou het door de extra bijen op de
schooltuin komen dat de aardbeien daar dit jaar extra
lekker waren? De gulle gevers hebben natuurlijk een pot
Parkhoning gekregen van de imker. Hier in Sassenheim is
de Parkhoning van onze imker te koop bij kaasboerderij
De Annahoeve aan de Menneweg/hoek Vijfmeiweg.
Foto’s: het Schooltuinteam

Kerstwandeling in Park Rusthoff
Ook dit jaar zal er door vrijwilligers van de gezamenlijke kerken, Park
Rusthoff, Oranjevereniging Sassenheim en waterscouting Tjarda weer
een kerstwandeling worden georganiseerd in Park Rusthoff. Zaterdag
21 december van 17.00 uur tot 19.00 uur kun je starten bij de hoofdingang van het park aan de Hoofdstraat met een idyllische wandeling
door Park Rusthoff, waarin je het kerstverhaal optimaal kunt beleven.
Tien tafereeltjes beelden met muziek, toneelspel en gezangen het
kerstverhaal uit. Iedere paar minuten kan er een groep wandelaars aan
deze wandeling beginnen, die ongeveer 45 minuten duurt. Park
Rusthoff zal deze avond sfeervol verlicht zijn. Je gaat ruim 2000 jaar
terug in de tijd naar het land Israël en wandelt van Nazareth naar
Foto: Jan Luijk
Bethlehem op zoek naar het kindje Jezus. Onderweg ontmoet je onder
andere: Jozef en Maria, die met hun ezel op weg zijn, de herders bij het vuur met hun schapen, Herodes, de drie koningen en een engelenkoor. Onderweg kun je je wat opwarmen bij de herberg, waar je ook wat kunt drinken. Romeinse
wachters zorgen ervoor dat je de goede route volgt. Aan het einde van de wandeling vind je in de stal het kindje Jezus.
Meedoen aan deze kerstwandeling is gratis en voor eigen risico. In december 2019 zal er via de lokale pers, facebook, de
website van Park Rusthoff en nieuwswebsites nadere informatie volgen.

Openingstijden Park Rusthoff
Iedere ochtend om plm. 08.00 uur wordt het park geopend door vrijwilligers. Het publiek wordt geacht het park direct na
zonsondergang verlaten te hebben, waarna een beveiligingsbedrijf het park sluit. De Heemtuin is doorlopend geopend
tijdens de openingstijden van het park. De kinderboerderij is dagelijks open van 10.00 – 17.00 uur.
Het Sassennest is van 1 oktober t/m 31 maart open op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 16.00 uur.
Van 1 april t/m 30 september open op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.
N.B. Het Sassennest is uitgerust met Wifi en een AED defibrillator.
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Parksponsors
Apotheek Sassenheim Sassenheim
Assurantiekantoor Sassenheim Sassenheim
T.H. Brouwer Schoenhandel B.V. Sassenheim
Decorette Sassenheim
Elburg-Smit B.V. Drukkerij Sassenheim
Hekker Interieurbouw BV. Sassenheim
D.A. van Leeuwen & Zoon B.V. Verhuizingen Sassenheim
Melman Lingerie Sassenheim
van der Meer Multiglas Sassenheim
That's Lease B.V. Sassenheim
Unex Inc. Bloembollen Voorhout
Van Vliet Catering Voorhout
van der Wagt Handelsonderneming Sassenheim
Wesseling Transport B.V. Sassenheim
Fotoservicewinkel Sassenheim
Leendert Kuijper Tweewielers Sassenheim
Administratiekantoor Beijk Sassenheim
Sinds een aantal
Tijsterman Bakkers Voorhout
jaren heeft de Stichting
Fit Together Sassenheim
Vrienden van Park
Auto Bakker Sassenheim
Rusthoff naast alle zeer
Berg ERA Makelaars Sassenheim
gewaardeerde ruim 700
Aannemers- en Transportbedrijf Herruer B.V. Sassenheim
vrienden/donateurs ook een
R. Hijkoop BV Technisch Installatiebureau Sassenheim
aantal bedrijven die het park
sponsoren. Ze doen dat met een
Zuidhoek BV Grond- en sloopwerk Voorhout
bijdrage van 100,= euro per jaar.
Kiebert Bouwbedrijf Sassenheim
Een aantal bedrijven is tevens
Assurantiekantoor Bijdorp Holland Sassenheim
vlaggensponsor, zij doneren 50 euro
Stukadoorsbedrijf Gebroeders Bisschops Sassenheim
extra en hun vlaggen wapperen bij
A.G.J.C. van Breda BV Aannemersbedrijf Sassenheim
grote evenementen in het park. Enkele
EECare b.v. Energie intermediair Sassenheim
van de sponsors leveren hun bijdrage
niet in geld maar in de vorm van artikeInstallatieburo E.T.I.B. Jack van der Meij vof Sassenheim
len of diensten, waar we natuurlijk ook
Hoek Hoveniers Voorhout
superblij mee zijn.
TNL Sassenheim Sassenheim
Om al onze sponsors eens extra in het
4allprints Textieldruk & Drukkerij Voorhout
zonnetje te zetten vindt u als teken van
H & B Bouw Sassenheim
dank op deze pagina al hun namen.
Huschka Beveiligers, Leiderdorp
Witteman & Perfors tuinen en bomen Sassenheim
Bestuur
Stichting Vrienden Park Rusthoff
FraNas Schoonheidssalon Sassenheim
Heemborgh Makelaar Sassenheim
Cosine measurement systems Warmond
Duijndam B.V. Aannemingsbedrijf Noordwijkerhout
Van Velzen Acountant Warmond
Ammerlaan Bakkerij Sassenheim
Comefa Las- en Constructiebedrijf B.V Rijsenhout
Hoveniersbedrijf G. Rutgrink Voorhout
De Meerlanden Afvalverwerking Rijsenhout
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Fairtrade koffie en thee in het Sassennest
Sinds 2014 is Teylingen Fairtrade gemeente, wat betekent
dat er aandacht wordt besteed aan eerlijke handel en
eerlijke prijzen. Om die titel te behouden, is het nodig dat
steeds meer winkels en horeca fairtrade producten verkopen. In het Sassennest wordt nu ook koffie en thee
geschonken met het Max Havelaar keurmerk, waardoor
bezoekers kunnen bijdragen aan een eerlijker wereld. Een
wereld waarin kleinschalige boeren in ontwikkelingslanden een kans krijgen op een leven zonder armoede en met
voldoende kansen op ontwikkeling. Fairtrade betekent
ook duurzaam rekening houden met het milieu. Ook daar
doet het Sassennest aan mee: alle schoonmaakmiddelen
zijn er milieuvriendelijk.
De vrijwilligersgroep die het Sassennest draaiende houdt
vindt het een mooi initiatief. Aangezien Nederlanders de
grootste koffiedrinkers ter wereld zijn, worden er heel wat
“bakkies” geserveerd in het paviljoen. Op woensdag- en
donderdagmiddagen strijken er naast losse bezoekers ook
vaste groepen bezoekers neer van o.a. Bernardus, Het
Palet, de Zonnebloem en de wandelgroep van Seniorenvereniging Teylingen. De vrijwilligers schenken de koffie
en thee, maar maken ook graag een praatje met de
mensen. Karin ter Beest vertelt dat de sfeer prima is in het
team van zo’n vijftien vrijwilligers en dat de taken onderling verdeeld worden naar interesse. Naast de mensen die
de drankjes schenken is er iemand die de bestellingen
doet, een ander doet de was en weer anderen maken graag
schoon. In de weekends zijn er soms evenementen in Park
Rusthoff en bruiloften en partijen in het paviljoen,
aangezien het Sassennest ook een officiële trouwlocatie is.
Op de website van Park Rusthoff is daarover meer infor-

Gezellige drukte in het Sassennest. Foto: Saskia van der Sommen

matie te vinden. Karin regelt met medevrijwilliger Hetty
van Driel de boekingen van de partijen en houdt de
activiteiten beperkt tot niet meer dan één per weekend.
Bij verjaardagen gaan de voorbesprekingen via de mail,
maar bij bruiloften willen zij het bruidspaar graag
persoonlijk spreken, omdat zij er alles aan willen doen om
de mensen een mooie dag te bezorgen. Twee cateraars
kunnen een totale catering met bediening verzorgen, maar
er kan ook voor een beperktere variant worden gekozen.
De vrijwilligers voelen zich verantwoordelijk voor het
paviljoen en en passant hebben zij het ook erg gezellig met
elkaar. Voor de feesten en partijen kunnen zij nog enkele
collega’s gebruiken om toezicht te houden en alles in
goede banen te leiden. De koffie staat klaar! Een telefoontje
naar Karin ter Beest 06-53723013 is genoeg.

Officiele uitreiking Fair Trade bord
Op woensdag 2 oktober j.l. was het zo ver. Nadat Bart de Jong, voorzitter van
de werkgroep “Teylingen Fairtrade Gemeente” zich in de keuken van het
Sassennest persoonlijk had laten overtuigen dat er daar uitsluitend Fairtrade
koffie en thee werd geschonken, gaf hij daarna toestemming om het bord uit te
reiken. Zeker toen bleek dat er ook geen plastic rietjes en roerstokjes meer
worden gebruikt en dat alle schoonmaakmiddelen milieuvriendelijk zijn.
Edith Alkemade, lid van de werkgroep “Teylingen Fairtrade Gemeente” reikte
het bord uit ter bevestiging dat het Sassennest officieel deelnemer is geworden
van “Teylingen Fairtrade Gemeente”. Er zal een opvallende plek voor gezocht
worden.
Op de foto van Ben Verhoef staat Edith Alkemade te midden van de vrijwilligsters Dimphy Caspers, Lia van der Aart, Bep Donkerlo- du Chatenier en
Marjolein Zwetsloot.
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Eerste lustrum Oldtimer Festival enorm succes

Foto van Kees Guldemond

Uitsluitend tijdens de officiële opening vielen er wat plaagdruppels. Hierna werd het snel droog en de rest van de dag
hebben de weergoden groot respect getoond voor de vele glimmende antieke automobielen, die op eigen kracht uit alle
hoeken en gaten van ons land naar Park Rusthoff waren afgereisd. Ruim 160 werden er opgesteld in het park met
daarnaast ook 40 tweewielers, welke gedurende de met zon overgoten dag uitgebreid konden worden bewonderd door de
ruim 10.000 enthousiaste bezoekers. Een absoluut bezoekersrecord.
Tevens maakten 120 andere automobielen en 25 bromfietsen een rondrit door de Bollenstreek.
Na deze rondrit werden de voertuigen opgesteld in de Hoofdstraat en op het Boschplein, zodat ook deze aldaar konden
worden bewonderd.
Op het terras voor het Sassennest speelde de gehele dag de Rock’n Rollband “Mainline 55”, welke ook tijdens de vier
voorgaande Oldtimer Festivals garant stond voor opzwepende live muziek. Een Rock’n Roll dansgroep gaf demonstraties
waar spontaan op werd ingehaakt zodat de voeten flink en langdurig van de vloer gingen.
Langs een van de watergangen in het park stonden zes brandweervoertuigen opgesteld die zorgden voor druk bezochte
spuitdemonstraties. Gedurende de gehele dag werden de Foodplaza en het Sassennest uitgebreid bezocht en vermaakten de
kinderen zich op een luchtkussen.
Vanwege het eerste lustrum had de organisatie nog eens flink uitgepakt met geweldige bezienswaardigheden, zoals een
enorme draaiende scheepsdieselmoter van ruim drie meter hoog die nog steeds gemonteerd is op de restanten van een oude
kotter, welke in deze hoedanigheid ooit gevonden is in de Kagerpolder. Een Amerikaanse auto van het merk Packard, die
op de onderkant van een schip is gemonteerd. Beiden daterend uit 1949. Veel aandacht trok een Kamfibie, een tot
kampeerauto/amfibie omgebouwde Citroen CX Break uit 1983, die via een helling probleemloos het water in- en uitreed.
Tot slot een ouderwetse smidse, compleet met een ware blaasbalg, waar op ambachtelijke wijze ijzer werd gesmeed.
Aan het einde van de dag werden door de burgemeester van Teylingen, mevrouw Carla Breuer, prijzen uitgereikt aan de
door het publiek gekozen mooiste modellen. In de categorie automobielen een Peugeot 203, van de motoren een Triumph
en van de bromfietsen een Kreidler.
De organisatie kan trots terugkijken op een fantastische en wederom meer dan geslaagde dag met als enige zorg om het
qua bezoekersaantallen beheersbaar te kunnen houden.
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Dankwoord Carlo Juffermans
Mag ik op die steen gaan staan, vroeg de oudste kleinzoon toen
Carlo met zijn twee dochters, vier kleinzonen en een schoonzoon, de andere schoonzoon was verhinderd, vol trots bij de betreffende plek in park Rusthoff was aangekomen. De steen betrof de plaquette met inscriptie die samen met een stoere bruine
beuk het geschenk vormde dat de Stichting Beheer Park Rusthoff (SBPR) hem had
aangeboden voor zijn 14 jarige penningmeesterschap. Nog steeds zichtbaar geroerd
vertelt Carlo dat hij er enorm blij mee is. Bij deze wil hij dan ook graag de SBPR
Foto van Carlo Juffermans
nogmaals hartelijk bedanken voor dit geweldige gebaar.

Er zijn altijd vrijwilligers nodig in Park Rusthoff
Soep
eigen
Petrauithard
aantuin
de slag

Colofon

Gastheren en -vrouwen zijn van harte welkom in Het Sassennest.
Het is erg leuk om vrijwilliger in Het Sassennest te zijn. De huidige vrijwilligers doen dit werk met veel plezier, maar nu
begint het een beetje “krap” te worden. Naast de reguliere openingstijden zijn er ook regelmatig feesten en partijen, etc. en
bovendien is Het Sassennest een officiële trouwlocatie. Vooral in de zomermaanden is het gezellig druk met volop gezelligheid zowel binnen als buiten op het terras. Ook andere activiteiten die hier regelmatig worden georganiseerd, vragen extra
inzet van ons team. Mensen die na het lezen van dit artikel zichzelf afvragen of deze vorm van vrijwilligerswerk hen zou
aanstaan, kunnen alle informatie krijgen. Een telefoontje naar Karin ter Beest 06-53723013 is genoeg. Ik hoop oprecht dat
we ons team binnenkort uit kunnen breiden. Ik ben blij met elke aanmelding, al is het maar voor één middag in de maand.
Op de kinderboerderij zijn altijd vrijwilligers nodig. De dieren zullen uw komst enorm waarderen want de huidige
vrijwilligers horen zij ’s morgens van verre al aankomen en deze worden dan begroet met een ware kakafonie van enthousiaste dierengeluiden. Indien u dit ook mee wilt maken kunt u zich aanmelden bij Petra Overmeer Tel. 06-43570449
N.B. Kinderen zijn ook altijd welkom echter wel onder begeleiding van een ouder.
Bij de Evenementen Commissie worden enthousiaste mensen gezocht voor het opzetten en "trekken" van bestaande
evenementen en die ook ideeën hebben voor nieuwe activiteiten. Enig organisatietalent, een grote dosis motivatie en goed
samen kunnen werken belangrijke eigenschappen. Indien u in een gezellig team van actieve mensen aan de slag wilt kunt
u bellen met Ton Wijsman via 06-51153417
Parkklussers Voor het onderhoud van Park Rusthoff zijn wij voor de uitbreiding van het team van parkklussers op zoek
naar enkele enthousiaste vrijwilligers welke in een gezellige groep in de vrije natuur en in een prachtige omgeving elke 3e
zaterdag van de maand van 9.30 tot 12.00 uur allerhande lichte werkzaamheden willen verrichten. Het betreft o.a. schoffelen, harken, snoeien, bruggen schoonmaken, opruimen van zwerfvuil en stormschade etc., etc. Tussendoor is er tijd voor
koffie in paviljoen het Sassennest. Voor inlichtingen en aanmelden kunt u contact opnemen met Gerard Rutgrink Tel.
06-30933789. Verzamelen op genoemde zaterdagen vanaf 9.30 uur bij het Sassennest, alwaar u zich ook aan kunt melden.
In de Schooltuinen komen, verdeeld over de dinsdag- en woensdagochtend, de leerlingen van vier Sassenheimse basisscholen hun tuintjes verzorgen. Het schooltuinteam zoekt versterking. Heb je een paar uur per week over en spreekt het
schooltuinwerk je aan, neem dan contact op met Hennes Claassen. Meer informatie? Tel. 0252-215200 of
hennesheim@xs4all.nl
In de Heemtuin hebben we vooral behoefte aan vrijwilligers die graag op de knieën (of gebukt) pietepeuterig willen
wieden. Want dat is het voornaamste dat er moet gebeuren. Kennis van heemplanten is niet speciaal een vereiste. Al
doende wordt de kennis bijgespijkerd, als je er voor openstaat. Het huidige team bestaat uit 11 vrijwilligers. Echter zelden
zijn alle elf tegelijkertijd aanwezig. Er wordt gewerkt op de zaterdagen van de oneven weken van 9.30 uur tot 12.00 uur,
met een koffiepauze halverwege. Ons seizoen loopt van ongeveer februari tot november, afhankelijk van het weer. Voor
info en aanmelden kunt u bellen met Danusia Hendriksz Tel. 0252-232337.
Voor alle vacarures geldt: een paar keer vrijblijvend mee draaien en sfeer proeven is natuurlijk altijd mogelijk.
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