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In de serie over horeca in 
Oegstgeest vroeger en nu, 
heeft u in eerdere afleverin
gen kunnen zien dat ver
scheidene gelegenheden · 
zijn verdwenen. De café's ~ 
op de hoek van de War
monderweg en de Kem
penaerstraat en dat op de 
hoek van de Kempenaer
straat en de Geversstraat 
bestaan niet meer. Dat geldt . 
ook voor Café Sport, tegen- , 
over bakker De Groot op de 
hoek van de Kempenaer
straat en de Regentesselaan 
(cafés zitten kennelijk 
meestal op een hoek .. .. ). 

Op de foto uit 1954 zien we 
het café in een typisch 
woonhuisachtig gebouw uit 
de jaren 1920 - 1930, ui
teraard in baksteen. De ge
vel was sierlijk uitgevoerd 
met baksteenmotieven zoals 
de uitspringende erkers. 
Ook heeft het een fraaie 
daklijst. Ter rechter zijde 
ziet u nog net de achterzijde 
van Huize Wijnstok (hoek 
van de Warmonderweg/ 
Kempenaerstraat) te zien 
dat begin 20ste eeuw ook 
café maar die functie al 
lang kwijt was zoals hier- , 
boven aangegeven. Het 
pand van opticien Luyckx 
moest nog gebouwd wor
den. 
De gelegenheid werd onder 
andere bezocht door voet
ballers (inclusief Leidse 
studenten) en voetballief
hebbers van ASC. Zij gin
gen er na afloop van de 
wedstrijden op het ASe
terrein. wat drinken. De 
sportliefhebbers gingen dan 
van het sportterrein aan de 
Duivenvoordelaan via het 
ASC-laantje tussen de hui
zen door naar de Kem
penaerstraat en wandelden 
dan naar het café. De eige
naar heette Hankart; som
mige oudere Oegstgeeste
naars hebben aardige 
herinneringen aan zijn 
dochter Tilly. 
Het café hield eind jaren 
1950 op te bestaan en he( 
gebouw kreeg een andere 
functie; in de jaren 1980-
1990 was er onder andere 
een reisbureau gevestigd 
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Voor overname van foto's 
en artikelen is vooraf 
schriftelijke toestemming 
van de uitgever nood
zakelij k 

In deze rubriek worden 
oude foto's uit Oegst
geest onder de loep ge
nomen. Hoe was het 
toen? Welke Oegstgees
teosren 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 
café Zomerlust. De 
foto's zijn afkomstig 
van de Vereniging Oud 
Oegstgeest. 

was er een reisbureau 
Oegstgeest) 
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Een nostalgisch beeld voor veel oudere inwoners van Oegstgeest: café Sport. , 
(foto Vereniging Oud Oegstgeest) 

(zie foto), later trok wit- weinig karakter meer en is 
goedhandel Swaak erin en ' slechts als functioneel te 
sinds een paar jaren is het in ! bestempelen. Wilt u toch 
gebruik bij de Regiobank . nog zo'n erker zien, loop 
(zie foto). De recentere fo- dan een tiental meters de 
to's laten zien dat van .de Regentesselaan in en kijk 
karakteristieke vroeg 20ste naar de Ie verdieping. Daar 
ee'!_w~e gevels niets is over- zijn ze wel bewaard geble
ge~leven. Het gebouw heeft ven. 

Vader en zoons tegen de lamp 
na stelen van gouden ketting 
Leiden - De politie heeft 
vorige week een 45-jarige 
Leidenaar en zijn 16-jarige 
en 17-jarige zoon aange
houden op verdenking van 
diefstal van een gouden 
ketting en een poging om 
deze te verkopen. 
De zonen waren maandag 
26 juli op bezoek bij de 19-
jarige Leidse eigenaar van 
de ketting. Twee dagen la
ter, op woensdag 28 juli 
werd de eigenaar gebeld 
door een Leidse juwelier 
die de ketting voor hem had 
gemaakt. Deze vertelde dat 
een man en een jongen met 
een soortgelijke ketting in 
zijn winkel waren geweest. 
Hierop ontdekte de eigenaar 
dat zijn ketting zich niet 
meer in zijn huis bevond. 
De jongen in de juweliers-

zaak bleek de 16-jarige 
Leidenaar te zijn die bij . 
hem op bezoek was ge
weest; de man bleek zijn 
vader te zijn. Bij een huis
zoeking bij de verdachten 
werden ook twee gestolen 
buitenboordmotoren aan
getroffen. De een is gesto
len in Alphen a/d Rijn in 
1999, de ander werd in au
gustus 2003 in Warmond 
ontvreemd. Ook trof de po
litie in de woning nog twee 
andere buitenboordmotoren 
en twee rubberboten aan. 
Naar de herkomst hiervan 
wordt nog onderzoek ge
daan. De 17-jarige zoon is 
in vrijheid gesteld. De va
der en de 16-jarige zoon 
zijn inmiddels voor de 
rechter-commissaris voor
geleid. 

Verwarde man 
bedreigt eigen 
vrouw met mes 
Leiden - Een 31-jarige 
man uit Leiden zorgde 
woensdagmorgen 4 augus
tus voor paniek aan de Di
amantlaan. Na een veront
ruste melding dat een 
vrouw met een mes werd 
bedreigd en het huis niet 
mocht verlaten, trof de po
litie de man op het balkon 
van zijn flat aan. Hij dreig
de zich met het mes zelf of 
zijn vrouw wat aan te doen. 
Een ruzie tussen de twee 
vormde de aanleiding voor 
zijn handelen. Een ambu
lance werd stand-by gehou
den. De politie sprak op de 
man in waarna deze zich 
bedacht, het mes neerlag en 
meeging met de agenten. 
De vrouw kon vervolgens 
ongedeerd het huis verlaten. 
De politie heeft hulpverle
nende instanties ingescha
keld om de man te begelei
den. Er vindt nog overleg 
plaats met de officier van 
justitie over het eventueel · 
vervolgen van de man. 

Onthulling naam nieuwe straat 
Oegstgeest- Vandaag, woensdag 11 augustus zal wethou
der De Ruijter om 15.00 uur de naam onthullen van de 
nieuwe straat die om het nieuwe winkelcentrum Lange 
Voort zal gaan lopen. De onthulling vindt plaats op de 
hoek van de Korenbloemlaan en de Schoutenburgstraat 
De winnaar van de hieraan verbonden prijsvraag zal ook 
aanwezig zijn. 

Rommelmarkt op Dorpsplein 
Warmond - De Vereniging Het Oude Raadhuis organi
seert zaterdag 14 augustus van 11 .00 tot 16.00 uur een 
rommelmarkt rondom het Dorpsplein in Warmond. Door 
de grote belangstelling is het aantal standplaatsen uitge
breid en biedt de komende markt nog ruimte voor vijf 
nieuwe deelnemers. Geïnteresseerden kunnen telefonisch 
contact opnemen met Clara Sikking op 071-3011109. Het 
karakter van de rommelmarkt is kleinschalig en informeel 
zodat bezoekers ongedwongen kunnen rondneuzen tussen 
sulletjes van uiteenlopende aard die een nieuwe eigenaar 
zoeken. Tevens kunt u tussen de kraampjes iets nuttigen op 
het terras van het Kunstcafé en bent u van harte welkom in 
de drie galeries op het Dorpsplein. 

Loopgroep Oegstgeest 
start beginnerscursus· 

. Oegstgeest - Loopgroep 
Oegstgeest organiseert van
af woensdag 8 september 
een drie maanden durende 
cursus. Er wordt twee maal 
per week gelopen, te weten 
op woensdagavond en zon
dagochtend. Een cursus be
gint met enkele keren één 
minuut hardlopen, afgewis
seld met wandelen en ein
digt met een kwartier hard
lopen. Dat is een zeer 
voorzichtige opbouw, die 
echter al meerdere malen 
effectief is gebleken. 
Al voor de oprichting in 
2000 organiseerde Loop
groep Oegstgeest dergelijke 
cursussen. Een groot aantal 
van de huidige leden is ooit 
met een zo'n cursus begon
nen. 
Nu lopen ze fluitend tien 
kilometer of gaan in esta
fette rond het IJsselmeer. 
Een ooit gehoorde opmer
king is: "Vroeger reed ik 
wel eens met mijn auto 
langs een groep hardlopers. 
Ik dacht dan dat ze gek wa
ren. Nu ben ik zelf ver
slaafd". 
Wat je drijfveer ook is (af
vallen, conditie opbouwen, 
een marathon in Leiden of 
New York), een dergelijke 
cursus is het begin van al
les. 

Het maximale aantal cur
sisten is vastgesteld op zes
tien. Daarnaast kunnen nog 
maximaal vier leden van de 
vereniging meelopen. Vaak 
zijn dit mensen die terugke
ren na blessures. 
De cursus zal in wissel
dienst worden gegeven door 
drie trainers. Annemarieke 
Mulder en Leendert-Jan van 
Splunter zijn beiden in het 
bezit van het certificaat As
sistent Trainer Recreatieve 
Loopgroepen. Joop Vlieg is 
Trainer Loopgroepen. Allen 
hebben hun sporen op loop
gebied wel ver.diend: ze 
namen deel aan verschil
lende halve marathons en 
kortere prestatielopen. 
Leendect-Jan is een van de 
oprichters van Loopgroep 
Oegstgeest. Joop loopt in 
oktober de Marathon van 
New York. 
Elke week zal een lange af
standsloper met de cursus 
meelopen. Deze zal de trai
ners vooral assisteren op het 
gebied van veiligheid, zoals 
oversteken. 
Wanneer je belangstelling 
hebt voor deelname aan de 
cursus kun je een informa
tiepakketje aanvragen bij: 
Leendert-Jan van Splunter, 
071-5170345 
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