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In deze rubriek 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 · 
het Wapen van Oegst
geest. De oude foto is 
afkomstig van de Ver
eniging Oud Oegst
l!eest. lVOOl. 
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Gratis· bussen 

·Katwijk - Steeds meer 
mensen maken gebruik van 
.de gratis InterJiners van 
Connexxion naar Den 
Haag. Zeker in de zomer 
wordt verwacht dat de bus
diensten op nog meer animo · 

\ kunnen rekenen. Vandaar 
""· dat Connexxion heeft be-

", sloten om nog meer gr~tis 
~ bussen in ·te zetten, Interli

"" ner 95 van Noordwijk naar 
Den Haag zal komende tijd 
twee extra ritten maken. 

lnterliner 95 rijdt van 
Noordwijk via Katwijk . 
richting Den Haag. Tijdens 
de zomermaanden kunnen 
Katwijkers dus makkelijk 
en gratis een dagje naar 
Den Haag om lekker te 
winkelen of de talloze mu
sea van Den Haag eens te 
bekijken op een regenachti
ge vakantiedag. Bij vol
doende belangstelling blij
ven de extra InterJiners 
rijden tot vrijdag 20 augus
tus. 

Op de oudste foto kijken we 
aan de Geversstraat met de 
fotograaf mee in zuid
oostelijke richting voorma
lig café Het Wapen van 
Oegstgeest. De foto zal da
teren van begin 1900. Ter 
oriëntatie: rechts is huize 
De Olmen te zien. Het café 
lag dus op de hoek met de 
De Kempenaerstraat die 
toen nog Lage Voort heette. 
Het werd uitgebaat door een 
zekere Kortekaas. Het café 
heeft ~en . laat negentiende 
eeuws uit~rlijk door zijn Eenfoto van omstreeks 1900 van de Geversstraat, Links is voot:malig café Het Wapen van Oegstgeest te zien. 
houtversiering. Wat opvalt ·(foto van de Vereniging Oud Oegstgeest) 
is de flinke sloot aan de · 

Open huis 
KNRM Geversstraat, de Zandsloot 

Van verkeer was nog wei
, nig sprake - dat is ook goed 
te zien aan het ontspannen 
op de weg staan van toe
schouwers. Er was geen be
hoefte aan een brede weg. 
De sloot is vanaf 1910 in 
gedeelten gedempt. 
Aan de linkerzijde van het 
café is op de eerste verdie- · 
ping een aardige erker te 
zien. 
ln de loop van de twintigste 

~~eeuw ... ging de-horecafuncl'ie 
verloren en kwamen er an
dere panden te staan: City-

Bazar en nadien DUTIM
een medicijnenatelier 
(waarover in een latere uit
gave meer). De jongste foto 
is van november :.wu:l en 
laat de huidige situatie zien 
met de ABN/ Amro-bank. 
Links hiervan de juweliers
zaak van Adorae (voorheen 
Plessen). De bouwkundige 
verhoudingen zijn niet meer 
met elkaar in harmonie. 
Wat ons mag verbazen is 
dat.....ondanks alle verande
ringen de markante erker 
bewaard gebleven is! 

'Nepwapens zijn verboden' 
Leiden - Nu de vakanties weer beginnen, wijst politie 
Hollands Midden erop dat imitatiewapens, al dan niet ge
kleurd, in Nederland verboden zijn. Vaak worden deze 
nepvuurwapens tijdens vakanties in het buitenland ge
kocht. De wapens lijken 'schrikbarend' echt op een be
staand vuurwapen. Politie Hollands Midden blijft streng 
optreden bij de mogelijke aanwezigheid van vuurwapens. 
Dit betekent dat op meldingen van getuigen over de aan
wezigheid van een vuurwapen onder het publiek een on
derzoek volgt en wordt opgetreden. Daarbij hanteert de 
politie strakke procedures om de grote risico's rond vuur
wapengebruik te minimaliseren. De boete op het bezit van 
een nepwapen kan oplopen tot 270 euro. 

Dezelfde plaats in 2002. Na alle veranderingen zijn de bouwkundige verhoudin
gen niet meer met elkaar in harmonie. (foto Ad de Haan) 

Katwijk - Elke dinsdag 
vanaf 13 juli tot en met 
dinsdag 24 augustus, zal er 
in boothuis Groeneveld van 
de Koninklijke Nederlandse 
Redding Maatschappij 
(KNRM) aan de Noord
duinseweg open huis ge-
houden worden. . 
Tussen 19.00 uur eri 21.30 
uur kunt u in het boothuis 
terecht voor informatie over 
het reddingwerk, het be
zichtigen van reddingboot 
De Redder en overig mate
rieel. Ook zal er een foto
tentoonstelling en video
films over het werk van de 
KNRM te zien zijn. Tevens 
is de reddingwinkel aanwe
zig. Hier kunnen verschil
lende artikelen, aangaande 
het reddingwerk, worden 
gekocht. 

Op dinsdag 3 augustus zal 
de KNRM in het kader van 
de Maritieme Markt present 
zijn op de toeristenmarkt ter 

· hoogte van de Oude Kerk 
en dus niet in het boothuis. 


