
In deze rubr iek worden 
oude foto 's uit Oegst
geest onder 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 
boerderij Actaea die 
aan de Terweeweg 152 
staat en gebouwd is 
rond 1885. Het is een 
gemeentelijk monu
ment. De foto' s zijn af
komst ig van de Vereni
ging O ud Oegstgeest. 
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26 september 2004 
Trio R. Jacobs met als speciale gast 

ESTHERHART 
(bekend van het songfestival) 

,-~q obi_ 
~,B~J Het Dinn~r Jazz .. 

~P.tl~~f<;"';'ift;.~ · Arrangement b1eden W IJ u 
aan bij reservering vooraf 

à € 35,50 per persoon. 

-===; Voor rese~veringen: 
07 1 5153853 of 

· withuis@worldonline.nl 
Wilhelminapark 33, 2342 AE Oegstgeest 

Verplaatsing markt uitgesteld Op de hoek van de Ter
weeweg en de Hofdijck 
staat de boerden j Actaea, 
die tot het eind van de ne
gentiende eeuw in gebruik 
was als boerenbedrijf. Het 
gebouw heeft een impo
sante kap met fraai gesne
den daklijst. Ook de daklijst 
van het washok aan de 
Hofdijdezijde mag er zijn. 
Toentertijd was de Hofdijck 
een zandpad met een sloot 
die vlak langs het washok 
liep. In dit washok (voor de 
wekelijkse was) was geen 
stromend water, zodat er 
vele emmers water van de 
waterput op het erf door de 
bewoners naar het fornuis 
in het washok zijn gedra
gen. 

Boerderij Actaea op eenfoto van ca. 1928 (foto van Paul den Boer uit de collectie 
van de Ver Oud Oegstgeest) 

War mond - De markt is 
niet op 15 september ver
plaatst zoals eerder aange
kondigd. De verplaatsing is 
uitgesteld tot 6 oktober. De 
marktkooplieden hebben 
om een langere voorberei
dingstijd gevraagd om de 
reclamecampagne rond de 
vcrplaatsing goed te rege
len. Woningstichting War-

mu nda heeft aan dit uitstel 
zijn medewerking verleend. 
De eerste woensdagmarkt is 
dus op 6 oktober en de eer
ste zaterdagmarkt op 9 ok
tober op de Gemeenteha
ven. De Gemeentehaven 
ligt zo'n honderd meter van 
de huidige standplaats ver
wijderd. 

Gerard Lubbe begon hier 
rond 1920 een bloembol
lenbedrijf en ontwikkelde 
eenn1ëüWë narcis: de Nar~ 
cissus poeticus actaea, een 
dichtersnarcis, roomwit met 
een platte roodomrande 
oranje bijkroon, een groot 
succes, en vele malen nati
onaal en internationaal be
kroond. Op de foto maakt 
hij reclame voor zijn pro-
ducten. Aardig is het korte 
telefoonnummer; daarvoor 
had je nog geen elektroni
sche opslag onder voor
keurtoetsen in je telefoon 
nodig. 
Vanwege de bloei van het 
bedrijf werden twee bollen-

Nok van boerderij Ac
taea, in 1992 (foto vanG. 
van Velzen uit de collec
tie van de V er Oud 
Oegstgeest) 
schuren biJ de boerderij ge
bouwd, die in 1971 weer 
zijn gesloopt ten behoeve 
van woningbouw aan de 

Bij de tekst is grotendeels 
ontleend aan de boerderij
beschrijvingen van me
vrouw M. Wesseling-
Teppema die zij maakte 
voor de Vereniging Oud 
Oegstgeest ten behoeve van 
de Open Monumentendagen 
in 2003 . 

· Hofdjjck. Een blik op het washok. 

Boerderij Actaea; winter 2002-2003 (foto Henny van Werkhoven uit de collectie 
van de Ver Oud Oegstgeest) 

Meester wordt Ridder 

Meester A.J.H Pleijsier heeft de versierselen die bij zijn Koninklijke Onderschei
ding horen, opgespeld gekregen door burgemeester Timmers (links). (foto Ton 
Koevoet) 

Oegstgeest Meester 
A.J.H. Pleijsier is vrijdag 
10 september benoemd tot 
Ridder in de orde van 
Oranje-Nassau. De Onder
scheiding werd hem uitge
reikt door burgemeester 
Timmers in het Academie
gebouw van de Rijksuni
versiteit Leiden. Pleijsier 
nam vrijdag na een weten
schappelijke carrière van 
meer dan veertig jaar af
scheid als wetenschappelijk 
hoofdmedewerker op het 
gebied van de notariële 
vakken bij de faculteit der 
rechtsgeleerdheid van de 
Universiteit Leiden. 
In zijn lange carrière heeft 
hij een imposante lijst aan 
publicaties opgebouwd, 
waaronder een drietal stan
daardwerken. Door zijn 
grote kennis van het civiel 
recht was hij voor collegae 
van onschatbare waarde bij 
het uitoefenen van de on
derwijstaak maar ook bij 
het doen van wetenschap
pelijk onderzoek. 

Pleijsier was oprichter van 
de Broederschap der Nota
rië le Studenten, een vereni
gi ng die sinds de oprichting 
in 1960 een bloeiend be
staan leidt. 
De Oegstgeestenaar was 
ook Ouderling in de Her
vormde Gemeente in Lei
den, president van het Col
lege van de Nederduitsch 
Hervormde Gemeente in 
Rotterdam lid van de Rota-

ry Oegstgeest en in de jaren 
tachtig ook voorzitter van 
die afdeling, bestuurslid van 
de Stichting Diogenes te 
Leiden, penningmeester van 
Cantus Nobilitas, de vere
niging tot steun aan het Ne
derlands Kamerkoor. 
Een scala aan activiteiten 
die blijk geven van een 
grote maatschappelijke be
trokkenheid. 

V ~rrassende expositie van vijf 
kunstenaars uit Oegstgeest 

Oegstgeest - Voor de twee
de keer dit jaar is er een 
verrassende expositie van 
vijf kunstenaars in de 
voormalige bloemenwinkel 
van Vianen te zien. Deel
nemende kunstenaars zijn 
dit keer: Annica Delfos 
serviesgoed, Marie"José 
v.d. Heijden, schilderijen, 

Yvonne Hoogenboom, 
beelden, Frank Nieuwland 
schilderijen, Tom de Vries 
Lentsch, schilderijen. 
Geopend op vrijdag en za
terdag van I 0- 17 uur in de 
weken van 24 september tot 
en met 16 oktober. Adres: 
Hoek Duinzigt
straat/Wijttenbachweg. 


