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Oegstgeest Voorheen& Vandaag 
In deze rubriek wor
den oude foto's uit 
Oegstgeest onder de 
loep genomen. Hoe 
was het toen? Welke 
Oegstgeestenaren 
leefden in die tijd? 
Hoe is het nu? Wat is 
er veranderd? Wie 
leven en werken er 
nu op deze plek? De
ze week kijken we 
naar boerderij Ora 
et Labora, dat is La
tijn voor Bid en 
Werk. De boerderij 
staat aan Terweeweg 
53 en is een rijksmo
nument. De foto's 
zijn afkomstig van de 
Vereniging Oud 
Oegstgeest. 

Na de serie over de horeca 
in vroeger Oegstgeest gaan 
we nu aandacht geven aan 
boerderijen. Het zal geen 
vcrwondering wekken te 
horen dat er hiervan veel 
verdwenen zijn. Er waren 
namelijk in vroeger eeuwen 
talrijke boerenbedrijven 
zowel met landbouw als 
met veeteelt. Daarnaast was 
het grondgebied van Oegst
geest belangrijk ais tuin
bouwgebied . Er werd veel 
groente en fru it verbouwd 
om de inwoners van Leiden 
te voeden. Ook moet de 
functie van bollenteelt ni et 
worden vergeten. Door de 
intensieve bebouwing 
moesten echter de boerde
rijen of het veld ruimen of 
verdergaatrals--woonhuis. 
Van beide uitkomsten zul
len in de komende weken 
voorbeelden de revue pas
seren. 
Deze week aandacht voor 
de boerderij Ora et Labora 
gelegen aan de Terweeweg 
53 . Dit markante gebouw 
dateert van de zeventiende 
eeuw. Van de oorspronke
lijke boerderij zijn alleen 
het gepleisterde voorhuis 
met ingebouwde kelder en 
opkamer overgebleven: De 
koestal is verdwenen. Op 
het erf staan nog de hooi
berg en een schuur. Interes
sant te vermelden is dat het 
gebouw in de jaren 1772-
1777 in gebruik was als 
noodkerk voor de rooms
katholieke parochie ·gedu
rende de bouw van een 
nieuwe kerk (die op zijn 
beurt in 1901 werd vervan
gen door de huidige kerk 
aan de Rijngeesterstraat
weg). Ter herinnering aan 
de noodkerk bevindt zich in 
de hal van de boerderij nog 
een veertienregelig vers. Na 
een brand in de jaren vijftig 
werd de boerderij deels 
herbouwd. Vóór de boerde
rij heeft een eeuwenoude 
linde gestaan, die wegens 
ernstige schimmelaantas
ting en bodemverdroging in 
1997 is gekapt. Dat was een · 
bijzonder kaal gezicht! 
Maar inmiddels zijn uit de 
gigantische stronk weer 
nieuwe loten ontsprongen. 
Wat werken en bidden ver
mag! 

Bij de tekst is gebruik ge
maakt van de boerderijbe
schrij vi ngen van mevrouw 
M. Wesseling-Tcppema die 
zij maakte voor de Vereni 
ging Oud Oegstgeest ten 
behoeve van de Openmo
numentendagen in 2003 . 
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dr. F. Kazem 
plastisch Chirurg 

"l:.èn stralend uiterlijk 
is de spie,1,>el · 
van de ::ieL" 

gespecialiseerd in: 

• Ooglid correcties 

• Borstvergrotingen 
'S 410/510 - natuurl ijke vorm ' 

• Anti-rimpelbehandelingen 
'in jectables' 

(C!&?parra 35 voor 
ctrrisrus)' • Cosmetische chirurgie 

• Couperose behandelingen 

• Laser ontharing met de 
LightSheer 
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www.vitalaser.nl Boerderij Ora et Labora in 1987 (foto van Loek de Groot uit de collectie van Instituut Vitalaser 

Tuinderij 1 7 Vereniging Oud Oegstgeest) 

Boerderij Ora et 
de enorme haag niet 
van de Vereniging Oud 

..... -. " 

etgeen nu vanwege 
. van Velzen uit de collectie 

2451 GG Lei~uiden 
0172 50 90 75 

Bel voor een vrijblijvend consult. 

Warmte blijkt voor- en tegenstander van Vlietloop 

Geen records tijdens 
29ste Vlietloop 

De 29' Vlietloop trok meer publiek dan andere jaren. 
Dat was vooral te danken aan het schitterende weer. 
(foto's Jilles de laRie) 
Voorschoten - De organi
satie van de jaarlijks terug
kerende Vlietloop in Voor
schoten was erg tevreden 

'"' over het verloop van de ra
ce. Ondanks de warmte wa
ren de lopers en het publiek 
in groten getale op komen 
draven en was ·ook nog eens 
iedereen tevreden. De 
warmte was leuk voor de 
toeschouwers maar minder 
voor de lopers. Records 
werden er dan ook niet ge
broken afgelopen weekend. 
" We zijn erg tevreden", zo 
zegt Robert Laan van de 
organisatie. Warm weer 
betekent aan de ene kant dat 
er veel mensen op af ko
men, maar aan de andere 
kant is het voor het sportie
ve aspect niet fijn. Er js dan 
ook geen enkel record ge
broken afgelopen weekend. 

et Labora in de steigers om de pleisterlaag op te knappen; door 
enorme hulstboom is het huis nauwelijks te zien. (foto van september 2004 van Ad 

.de Haan) 

sponsen waren er in over
vloed en in de buurt van 
Hoflandbrug was er zelfs 
een douche waar de lopers 
doorheen konden lopen. 
Aan alles was gedacht en er 
vielen dan ook geen slacht
offers met uitdroging of iets 
dergelijks. De EHBO heeft 
in totaal vijf mensen moe
ten behandelen aan s'chaaf
wonden en andere kleine 
ongelukjes. "Wij hebben 
veel complimenten gekre
gen van zowel de toe
schouwers als van de lo
pers. Er waren in totaal 
duizend lopers. Dat aantal 
is normaal voor de Vliet
loop. Het aantal bezoekers 
was daarentegen vele malen 
groter dan normaal. Dat 
hebben we echt te danken 
aan het mooie weer. 
Willem de Graaf won de 
presti gieuze halve marathon 
met een tijd van één uur, 
twaalf minuten en vijftig 
seconden. Bij dames was 
Birgitte Mulder de gelukki
ge op de 21 kilometer met 
een tijd van één uur, 28 mi
nuten en 35 seconden. 

Kunst In den Wijngaard 

: Voorschoten - Tijdens het 
Weekend van Voorschoten 
exposeren leden van de 
Voorschotense Kunstkring 
(VKK) rondom de Dorps
kerk. 
Zij stellen hun werken ten 
toon in etalages. Niet alleen 
in de etalages maar ook 
binnen zijn diverse discipli
nes van beeldend kunste
naars te bezichtigen. 
Ook is het mogelijk om op 
zondagmiddag 12 septem
ber een kunstenaar aan het 
werk te zien in dit etalage
project. Joke C. Bos is 
aanwezig in de wijnhandel 
op · Voorstraat 2.. Deze 
beeldend kunstenaar zal 

zich laten inspireren door 
wat ze ziet en dat ter plaatse 
aan het doek toe vertrou
wen. Ze maakt sti llevens 
maar ook portretten. 
Het Weekend van Voor
schoten geeft dus volop de 
gelegenheid kenni s te ma- · 
ken met kunst en met de 
Voorschotense Kunstkring. 

Voor de leden van de' 
Kunstkring betekent het een 
voorproefje op het se izoen 
oktober 2004 - april 2005, 
waarin weer een groot aan
tal exposities zull en worden 
gehouden op de zo lder van 
het Ambachts en Baljuw
huis, Voorstraat 12. · 

Controle op 
gebruik gordèl 
Voorschoten - De politie 
hield op 3 1 augustus op de 
Van Beethovenlaan een 
controle op het gebruik van 
de vei ligheidsgordel. Tus
sen 08.30 en 11 .30 uur 
werd er gecontroleerd. De 
politie deelde 58 keer een 
bekeuring van 45,00 uit 
voor. het niet dragen van de 
gordel. De politie contro
leert streng op het dragen 
van de gordel, omdat een 
autogordel bij een ongeval 
levensreddend en letselbe
sparend werkt. Het risico 
van een dodelijk ongeval is 
zonder gordel bijna de helft 
groter dan met gordel. 

We zetten nu in op de der
tigste editie. Die is volgend 
jaar en dan willen we er 
echt een mooie loop van 
maken met hopelijk een 
parcoursrecord. 
Onderweg was er voor de 
loper veel meer water dan 
normaal gesoroken. Ook 


