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In deze rubriek worden
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? Deze ,
week kijken we naar
Boerderij
Bouwlust
aan de Rhijnhofweg 7.
De foto's zijn afkomstig 1 ,
van de Vereniging Oud
Oegstgeest.
Aan de rand van de gemeente Oegstgeest staat een
fraaie boerderij . Hij ligt
voor veel mensen een beetje
buiten de gangbare route en
het is zeker denkbaar dat u
het complex nog nooit hebt
gezien of misschien slechts
heel kort als u ter hoogte
van de Oude Rijn over de
snelweg A44 in zuidelijke
richting rijdt. Dat is wel
jammer, want boerderij
Bouwlust oogt zeer aantrekkelijk. Het wordt ook
publiekelijk gewaardeerd,
want de boeiderij is een
gemeentelijk monument.
Vooral de gevel van de
boerderij is karakteristiek.
De foto's laten dit goed
zien. Het houtwerk ademt
de geest van omstreeks
1900. Het zadeldak is belegd met rode kruispannen.
Links en rechts staan voormalige schuren; de grote
schuur (dateert van ca
1875), de kleine aan het
water (van ca 1700), een
voormalige hooischelf met
rieten dak, een negentiendeeeuws--bakhuis en stallen.
Het complex bezit een redelijk bomenbestand en is
in de periode 1973-1 982
verbouwd. Het voormalige
stalgedeelte en diverse bijgebouwen dienen tot wooneenheden voor een internaat.
De toelichting is grotendeels te danken aan mevrouw.
M.
WesselingTeppema.
Bijgaande foto ' s en toelichting zijn met vele andere (negentig) foto's en toe-

Boerderij Bouwlust met voorgevel van 1922. (foto van Ineke Oele-Kap uit de

Happy Halloween

collectie van de V er. Oud Oegstgeest.)
Oegstgeest - Op zaterdag
30 oktober belooft het een
gezellige drukte te worden
in het Oegstgeester Gemeentecentrum aan de
Lijtweg, de nieuwe locatie
waar het Oegstgeester kinder- en tienerwerk onder de
vlag van de Stichting Evnementen in het vervolg
haar activiteiten zal verzorgen.
Van 19.00 uur tot 22.00 uur
zullen ongetwijfeld tientallen kinderen en tieners in de
basisschoolleeftijd hun weg
vinden naar de speciaal
hiervoor tijdelijk omgebouwde discoruimte die
helemaal in het teken zal
staan van Halloween.

Vanzelfsprekend zal dj
Glenn Mazzu Mazzu ook
weer aanwezig zijn om de
aanwezige jeugd te trakteren op de meest swingende
tips, tops en hits. Ook is er
tijdens deze speciale Halloweendisco een speciale
mini-playback-show, waarvoor deelnemers zich aan
het begin van de avond
kunnen opgeven. Een deskundige jury zal de optredens kritisch bekijken en
aan het eind van de avond
een aardigheidje aan de
winnaar(s) overhandigen.
Het
Gemeentecentrum,
Lijtweg 9, Oegstgeest. zaterdag 30 oktober vanaf
19.00 uur. Kosten 3 euro

Open repetitie Panta Rhei
,

Boerderij Bouwlu~t van terzijde gezien. (foto van Henny van Werkhoven uit zomer 2003 gemaakt voor de Ver. Oud Oegstgeest).
lichtingen van boerderijen is te koop bij tabakszaak straat 25 in Oegstgeëst voor
in Oegstgeest te zien op een Andries Nek, Kempenaer-_ 10 euro.
cd-rom getiteld Boerderijen
in Oegstgeest en uitgegeven
Nieuws
vanwege Het Jaar van de
Boerderij 2003. De cd-rom

voor het Witte Weekblad?
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Warmond - Panta Rhei is een Jongerenkoor dat jongerenvieringen in de St. Matthiaskerk ondersteunt. Het repertoire van het koor bestaat voornamelijk uit Engelse Gospel,
Soul en Pop songs. Omdat zij op zoek zijn naar nog meer
enthousiaste leden organiseren zij op vrijdag 29 oktober
een open repetitie. Tijdens deze open repetitie zullen ze
een nieuw lied ins~deren en kan alvast de sfeer geproefd
worden van het koor en het repertoire. De repetities zijn
iedere vrijdagavond van 19.45 uur tot 2l.l5 uur en ze zingen gemiddeld één keer per maand in een viering. Mocht je
op 29 oktober niet kunnen dan ben je altijd welkom op een
van de gewone repetities. De open repetitie is van 19.45 tot
21.15 uur en is in de St. Matthiaskerk aan de Herenweg 78
in Warmond .

