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'Portretten en sieraden in bieb
In deze rubriek worden
oude foto's uit Oegstgeest onder de loep genomen. Hoe was het
toen? Welke Oegstgeesteosren 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
De
Beukenhof.
De
foto's zijn afkomstig
van de Vereniging Oud
Oegstgeest.

Op de oudste foto (nr. 1) is
de tuin van restaurant De
Beukenhof te zien; de foto
' is helaas niet gedateerd ,
maar lijkt van voor Wereld- . (1) De. tuin van restaurant De Beukenhof Deze foto is helaas niet gedateerd
oorlog II. Als een van de maar lijkt van voor Wereldoorlog Il (foto VOO)
lezers opheldering kan ver- ·
schaffen over de periode een ingemetseldè kop f
in het centrum van· de
waarin de foto genomen is,
wordt dat op prijs gesteld boog.
door de Vereniging Oud
Oegstgeest.
(Telefoon- De Voskuyl
nummer 071-51727oo.) De Gegevens van het ~estaurant
tuin is voorzien van veel vermelden dat al smds 1355
gras en maakt mede daar- sp.rake is van een h.~rberg.
door een wijdse indruk. Hij Dte heette lange ttjd De
straalt rust uit en wekt Voskuyl welke naam te
nostalgische gevoelens op.
dank~n is aan h~t feit dat
men m de omgevmg vossen
ving in een kuil. In 1517
Beplanting
· wordt de herberg verwoest •
De tuin ziet er vandaag de maar vervolgens herbouwd. (2) De tuin ziet er vandaag de dag heel anders uit.
dag heel anders uit. Zozeer Er werden hagenpreken ge- Zozeer zelfs dat het erg moeilijk was te bepalen waar
zelfs dat het erg moeilijk houden . Volgens~ de foto- 1 de foto genomen was. De beplanting is in het midden
was te bepalen waar de foto catalogus van de Vereni- i 'enorm uitgebreid, waardoor de gasten zich in een
genomen was. Dankzij de ging
Oud
Oegstgeest park wanen en veel privacy hebben; de stenen pervindingrijkheid van de ei- (VOO) is er in de vele eeu- igola is dichtgebouwd en begroeid met klimplanten.
genaar de heer Rozendal, is wen dat de herberg er staat ,
dat waarschijnlijk nog net ook een boerenbedrijf ge- '
gelukt. Zie daartoe foto 2 weest. In 1926 beginnen ·
van recente datum. De be- twee jonge mannen met de
, planting is in het midden metamorfose waarbij de een
enorm uitgebreid, waardoor zich uitleeft in de aanleg !
de gasten zich in een park van een tuin in Engelse
wanen en veel privacy heb- countrystijl en de ander het ,
ben; de stenen pergola is huis verbouwd tot thee- I
dichtgebouwd en begroeid
met klimplanten.
Het ronde poortje in de pergola dat op de oude foto
schenkerij. Het etablisse- 1
zichtbaar is, valt nauwelijks
ment krijgt een nieuwe 1
meer te traceren en de benaam: vanwege de drie 1
zoeker moet er pal voor eeuwen oude beuk in het '
gaan staan om het te kunmidden van de tuin gaat het
nen zien. Het is evenwel
Beukenhof heten. In 1948
t t
.
, 'i. "''"
krijgt het zijn huidige uiter- 4
,
"
, ,,
een fraai beeld dat zich aan
de volhardende bezoeker
lijk en gaat door het leven (3) Het ronde poortje in de pergola dat op de oude
toont (zie foto 3) en bij nog
als restaurant De Beuken-' foto (1) zichtbaar is, valt nauwelijks meer te traceren
beter kijken, wordt hij behof.. Het is sindsdien een, en de bezoeker moet er pal voor gaan staan om het te
loond met het gezicht op
begnp geworden.
kunnen zien.

Oegstgeest - In de maand
juli exposeren Fem HulstStamkart en Heidy Rätz hun
werk in de bibliotheek van
'Oegstgeest.
Fem Hulst-Stamkart, geboren in Djember (Indonesië),
volgde na de middelbare
school de vrije teken- en
schilderopleiding aan de
academie van beeldende
kunsten te Rotterdam. Na
hel behalen vau haar diploma in 1961 speciali seerde
ze zich nog twee jaar in de
portretteken
en
schilderkunst. In dat zelfde
jaar haalde zij ook haar
L.O. akte tekenen in Den
Haag. Naast haar vrije
schi lderwerk maakt zij portretten in opdracht in diverse technieken. Enkele van
deze portretten zijn te zien
:op de tentoonstelling in de
bibliotheek.
· Fem Hulst-Stamkart exposeert regelmatig, ook tijdens
de
kunstweekends
met
Jnstock, de vereniging beeldend kunstenaars Oegst-

Barruzie loopt
uit de hand
Leiden - Op zondag 4 juli
· omstreeks 01.30 uur heeft
er een mishandeling plaatsgevonden in een horecagelegenheid aan de Hoge. woerd. Een 22-jarige man
uit Leiden kreeg een woordenwisseling met een 281jarige man uit Leiden. De .
28-jarige verdachte sloeg en
schopte hierbij het slachtoffer meerdere malen. Die
liep. hierbij verwondingen
op aan hoofd en lichaam.
Het slachtoffer werd over·gebracht·naar het-LUM€ .

Brand in flat
Zuidwest
Leiden - Een 51-jarige
Leidse vrouw heeft op don- '
derdag I juli omstreeks
13.20 uur brandwonden opgelopen na een brand in
haar woning aan het Lisztpad. Hoogstwaarschijnlijk
-ontstond de brand Joonlat
:een matras vlam vatte door
:een brandende sigaret. Een
bouwvakker die de brand
· zag klom de woning binnen
met een ladder. De man zag

geest, waar zij sinds de oprichting lid van is.
Sieraden van edelsmid Heidy Rätz springen in het oog
door bijzondere vormen en
combinaties van metalen.
Zij haalt haar inspiratie
yooral uit de bergen. In haar
nieuwste werk maakt ze gebruik van natuurmaterialen,
zoals lava, blauwe- en
sponskoraal,
bergkristal,
enzovoort. Daarnaast legt
ze de nadruk op kleur door
het verwerken van titanium
en geadoniseerd aluminium.
Deze nieuwe, moderne,
strakke en kleurrijke serie
geeft een eigentijdse vertaling van de gevoelens van
de kunstenares. 1-Ieidy heeft
een atelier in Leiderdorp,
waar ze edelsmeedlessen
geeft.
De tentoonstelling is te zien
tijdens de openingsuren van
de bibliotheek aan de Floralaan: maandag t/m vrijdag
van 14.00 - 20.00 uur en
zaterdag van I 0.00-13.00
uur.
de vrouw liggen op bed
maar kon vanwege de hevi, ge rookontwikkeling de
woning niet verder in. Inmiddels was ook de brandweer ter plaatse. De vrouw
werd met brandwonden op
de schouder, rug en nek
. overgebracht
naar
het
LUMC.

Rijbewijs kwijt
voor dronkelap
Leiden - De politie heeft
gisterenmiddag, I juli rond
14.00 uur, een 42-jarige
automobilist uit Den Haag
aangehouden wegens het
rijden onder invloed. De
man rijd op de klokpoort
door het rode verkeerslicht
en vervolgens met hoge
snelheid over de Lange
. Gracht. De man werd
staande gehouden. Op het
politiebureau blies de man
955 Ug/L op het ademanalyseapparaat De man zijn
rijbewijs werd ingevorderd
en hij kreeg een rijverbod
- van 12 uur.
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