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In deze rubriek worden 
oude foto's uit Oegst
geest 011der de loep ge
nomen. Hoe was het 
toen? Welke Oegstgees
tenaren leefden in die 
tijd? Hoe is het nu? 
Wat is er veranderd? 
Wie leven en werken er 
nu op deze plek? Deze 
week kijken we naar 
het Nieuw Poelgeest, 
dat later Huize Wijn
stok ging heten en na 
een brand en renovatie 
in 2002 een geheel 
nieuwe bestemming 
kreeg. De foto's zijn 
afkomstig van de Ver
eniging Oud Oegst
geest. 

De eerste en oudste foto die 
deze week te zien is, is in 
1916 gemaakt van de Hoek 
Kempenaerstraat met de 
Warmonderweg. Het gaat 
om uitspanning Nieuw 
Poelgeest met fraaie luifel 
en personeel dat al voor de 
nog te verwachten gasten 
(of voor de fotograaf?) 
klaar staat. Ernaast is nog 
geen bebouwing, die kwam 
in de jaren twintig. Het eta
blissement heeft een ruime 
luifel, zodat de gasten ook 

· buiten beschut kunnen zit
ten. Opvallend zijn de 
schoorstenen die het pand 
een karakteristiek aanzien 
geven. 
Later in de twintigste eeuw 
heette het huis Huize Wijn
stok. Toen kende het een 
weinig gelukkige historie: 
het herbergde onder andere 
een- balletschool die- was 
opgezet door een vrouw na
dat ze gescheiden was van 
haar echtgenoot. De zaak 
liep niet goed en werd ge
stopt. Zo'n 25 jaar geleden 
huisden er valsemunters die 
dollarbiljetten namaakten; 
de recherche kwam ze op 
het spoor en onderzocht het 
vuilnis uit het huis in een 
garagebox achter winkelier 
Kluiver. De vervalsers wer
den gearresteerd en veroor
deeld. In de jaren tachtig 
werden er kamers verhuurd 
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Uitspanning Nieuw Poelgeest met fraaie luifel en personeel dat al voor de 
nog te verwachten gasten (of voor de fotograaf?) klaar staat. Ernaast is 
nog geen bebouwing, die kwam in de jaren twintig. (foto VOO) 

- - . 
In 2002 werd het pand grondig gerenoveerd en in gebruik genomen als 
huis voor jongeren die zelfstandig willen leren wonen. De dakkapellen 
werden verbouwd, de loggia aan de Warmonderweg op de eerste verdie
ping werd gesloten en het huis werd lichtgeel geverfd; het geheel ziet er nu 
een beetje steriel uit. (foto Ad de Haan) 

en vond er drugsverkoop 
plaats. Op 3 augustus 1999 
ontstond brand in het huis, 

. Gedrag zwanen inzet vechtpartij 
waarbij de het dak afbrand- Leiden- De politie stelt een ', 
de. Tijdens de lange leeg- onderzoek in naar de mis- ' 
stand werd de naastgelegen handeling van een brug
snackbar aan de De Kern- wachter op maandag 24 mei · 
penaerstraat afgebroken tot even voor 18.00 uur door 
opluchting van de om wo- twee mannen. De politie · 

:nenden. In 2002 werd het hield ter plaatse een 48-
pand grondig gerenoveerd jarige Leidenaar aan. De 
'en in gebruik genomen als brugwachter, een '24-jarige 
:huis vgor jongeren die zelf- man uit Leiden, zag dat een 
standig willen leren wonen. nog onbekende man op het 
De dakkapellen werden ' water van de Zijlpoort een 
verbouwd, de loggia aan de ·zwaan met een roeispaan 
Warmonderweg op de eer- . sloeg. Hierop ging de Lei
ste verdieping werd geslo- denaar verhaal halen en 
ten en het huis werd licht- sprak de man aan toen deze . 
geel geverfd; het geheel ziet weer op de kant was. De · 
er nu een beetje steriel uit Leidenaar kreeg een duw 
(zie foto 2). Erica Terpstra waarna hij in het water viel. . 
kwam het in 2003 openen De 48-jarige Leidenaar trok 
en door de nieuwe functie , de brugwachter uit het wa- · 
van het huis is een vast en ter. De brugwachter werd 

echter hierop toen hij wilde ; 
weglopen volgens een ge- ! 
tuige, een vriend van de · 
brugwachter, geslagen en I 
geschopt door de twee · 
mannen. De vriend scha
kelde hierop de politie in. 
De brugwachter liep een 
gebroken botje in een voet 
op. De aangehouden ver
dachte heeft verklaard dat . 
hij en de andere nog onbe- ' 
kende man bezig waren 
gansjes te redden die wer- , 
den aangevallen door de 
zwaan. Volgens de ver
dachte kreeg hij juist een 
schop van de brugwachter 
en zou deze zijn vriendin 
hebben geduwd. Hij liet 
hierop de brugwachter 
struikelen. 

zeker rustiger fase aange-· 
broken in de geschiedenis. 
van het roemmchte pand. 

(14) 15, 16, en 17 juni 2004 

Overdosis voor 
man Plantsoen 
Leiden - De man die op 
woensdag 19 mei dood 
werd aangetroffen in het 
Plantsoen blijkt een 26-
jarige Leidenaar te zijn. Uit 
onderzoek is gebleken dat 
de man overleden is na een 
overdosis verdovende mid
delen. Bij de eerdere be
richtgevingen werd aange
geven dat het om een 
zwerver zou gaan. De man 
had echter in Leiden een 
verblijfadres. 

Drie dagen lekker fietsen 
Katwijk- Voor de 10• keer 
gaat de fietsdriedaagse van 
start. Tijd om de fiets na te 
kijken, banden oppompen 
en alvast een paar rondjes te 
rijden en om de conditie op 
te bouwen. 
De Noord/Noord-Oost 
Fietscommissie heeft routes 
uitgezet van ongeveer tus
sen de 25 en 30 kilometer. 
De start is tussen 18:30 uur 
en 19:15 uur. Behalve don
derdag dan starten ze om 
19:00 uur. 
Bij voorinschrijving is de 
prijs voor alle avonden in-

elusief koffie of fris, 3 euro. 
Voorinschrijving is op . 
dinsdag 8 en woensdag 9 
juni van 20:00 tot 21 :00 
uur, en tijdens de activitei- , 
ten in het Zandgat U kunt ' 
ook inschrijven bij de 
V.V.V. op het Vuurtoren
plein. Schrijft u in bij de 
start op maandag 14 of 
dinsdag 15 juni, dan is de 
prijs inclusief koffie of fris 
4 euro. 1 
Voor meer informatie: E.A. 
Borgerstraat 58, Katwijk 
tel: 071-4015879. 

VERKOPER/STER 
Welk aankomend talent wil ons 

verkoopteam komen versterken? 

Wij zijn een dynamisch bedrijf waar 
technîaken een steeds grotera rol gaan spelen. 

Ben je handig met een computer en vind je 
het leuk om met meneen om te gaan, 

dan is dit de baan die je zoekt! 

Meer weten? Maak dan een afepraak met Dhr. H.P.M. v/d 
Boogaardt per telefoon of e-mail. 
E-mail : vdboogaardt@fotobo.nl 

FOTO v/d BOOGAARDT 
Schoolstraat 184 ·186 
2252 CN Voorscholen 

FotosbJdio: 
Kalkoenstraat 4c 

tel. 071- 5613320 
web: folobo.nl 

Bijeenkomst Rijnlandroute 
Oegstgeest- De provincie Zuid-Holland en de samenwer
kingsverbanden Duin- en Bollenstreek en Leidse Regio 
houden op 9 juni een informatiemarkt over de Rijnland
route. De informatiemarkt vindt plaats in hotel Het Witte 
Huis, Wilhelminapark 33in Oegstgeest. De bijeenkomst is 
bedoeld voor alle belangstellenden uit de regio. De provin
cie en de regio's vragen de bezoekers mee te denken over 
de verbetering van de verkeersdoorstroming tussen de A4 
bij Leiden en Katwijk. Voorafgaand aan de markt is er een 
presentatie over het waarom van de Rijnlandroute en de 
status van het project. De bijeenkomst begint om 19.30 
uur. 

Weekendafsluitingen A4 
Regio - In juni en juli wordt Rijksweg A4 richting Den 
Haag tussen knooppunt Burgerveen (splitsing A4 - A44) 
en afrit 6 Hoogmade, gedurende twee weekenden afgeslo
ten voor alle verkeer. Het eerste weekend is gepland van 
11 juni tot en met 14 juni en de tweede weekendafsluiting 

·vindt plaats van 9 tot en met 12 juli. Beide afsluitingen du
ren van vrijdag 21.00 uur tot maandagochtend 05.00 uur. 

Nieuws voor bet Witte Weekblad? 
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WERU, WANT ZO MOOI 
KAN KUNSTSTOF ZIJN ! 

Weru ramen en deuren. Top-producten van Europa's 
grootste fabrikant in kunststof ramen en deuren. 
Fraai design, uiteraard hetemaat op (hout·) maat gemaakt. 
Precies passend bij de bouwstijl van uw huis. 
l'n fraaie kleuren. Meer weten? Ko-m dan eens bij ons bin-
nen zodat wij u geheet vrijblijvend R · '~' · 

0 amen en euren 
kunnen laten .zien en.horen 
hoe mooi kunststof kan zijn. 

Een keus voor ' t leven 

lilwessetman 
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