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Reacties (Dwarsdrijvertjes)
Op de vraagtekens in de artikelen in de
vorige Dwars Op is door verschillende
lezers gereageerd.
Pichie(r) staat voor zegel.
Een personaut of personaat is het ambt
van persoon of pastoor.
En pepel ??? is een vlinder of kapel.
Een piron staat niet in het gewone woordenboek. Men vindt het wel in het etymologisch woordenboek. Piron of in
een oudere vorm piroen betekent zuil
met bol of gesteente, stenen gedenkzuil.
Een variant hierop is een per(r)oen: pui.
De afkorting DD is Latijn en staat voor
Dono Dedit, hetgeen in goed Nederlands betekent: heeft ten geschenke
gegeven of geschonken door.
Weijers en Prins
In Gens Nostra las ik over uw vereniging. Daar ik zelf bezig ben met onderzoek naar mijn voorouders, zou ik graag
willen weten of er in de HKV leden zijn
die bezig zijn met onderzoek naar of
over gegevens beschikken over de families WEIJERS en PRINS.
C.J. Weijers, Rembrandtweg 33, 2202
AT Noordwijk. Tel. (071) 3620720.

3
12

Ter gelegenheid van het 2e lustrum van
de BNS verscheen in 1934 een boek van
de hand van C. Egelie en anderen.
Graag ontvangt de HKV hiervan een
kopie of het origineel.
CD-roms Nederlandse Leeuw

24
28

30

januari
Met een receptie in het Golfcentrum aan de Van Berckelweg in Noordwijk neemt
na 34 jaar dokter L. Lempers onder overweldigende belangstelling afscheid.
Renée Zwetsloot voor de tweede maal tot schutterskoning van vogelschietvereniging St Hubertus gekroond.
Feestelijk ingebruikneming van het vernieuwde Finabenzinestation van Hans
Boere aan Schoonoord.
Scheidend broeder Theo Blokland opent zes nieuwe lokalen van de KTS/Don
Bosco. Door het vertrek van Blokland verdwijnt op de KTS de laatste broeder.
Blokland was 32 jaar aan de school verbonden.
De Voorhoutse politiek stuurt projektontwikkelaar ING-Vastgoed weg. De
gepresenteerde plannen voor het winkelgebied voldoen volgens de commissie
Ruimtelijke Ordening niet.

februari
4 De gemeenteraad vindt financiële dekking voor voorzieningen problematisch. Zij
gaat op zoek naar 21 miljoen gulden.
16 C.R. de Ronde benoemd tot burgemeester van Voorhout.
20 In aanwezigheid van de voltallige gemeenteraad, familie en vrienden is C(or) R.
de Ronde geïnstalleerd als nieuwe burgemeester. Uit handen van loco burgemeester Renee Lucas ontvangt hij de voorzitershamer.
maart
3 Jo en To van der Zalm zijn 50 jaar voor de wet getrouwd.

Drie CD’s bevatten 100 jaargangen
Ned. Leeuw (1883-1983). Bij onderzoek naar de Boerhaave’s bleken ruim
60 datums verminkt op de CD’s te
staan. 1592 werd bijvoorbeeld 1692.
Het ging vooral om de 5 die veranderde
in een 6. Zijn daarmee de CD’s waardeloos? Niet helemaal. Met de zoekfunctie
van de Adobe Acrobat Reader is het een
perfecte index. Onderzoekers zijn verplicht de datums niet klakkeloos over te
nemen, maar te controleren.

april
3 Eerste nieuwe weekmarkt op het parkeerterrein bij het station opengeschoten
door wethouder P. van Riet.
7 Scheidend raadslid Gemeentebelangen Joop Warmenhoven ridder in de orde van
Oranje Nassau
15 Winkeliers in Voorhout wijzen het collegeplan om de Herenstraat autovrij te
maken resoluut van de hand.
16 Op initiatief van burgemeester C.R. de Ronde is op het gemeentehuis de Historische Kring Voorhout (HKV) opgericht. Voorzitter is Joop Warmenhoven, secretaris Emiel van der Hoeven en penningmeester Piet Verdegaal. Leden zijn John
Bakker en Dick van der Tang. Een goede maand later is Simone Heikens.het
zesde bestuurslid. Vanaf 28 augustus presenteert de nieuwe vereniging zich.
5
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Gezocht
Enige tientallen jaren geleden werd het
katholieke kerkblad "Cursum Corda"
(hopelijk is de schrijfwijze juist) uitgegeven.
Wie kan de HKV helpen aan exem4 plaren of kopieën van dit blad?

Ook is menigmaal het blad ‘Het
Zondagblad’ of Zondagseditie verschenen. Hiervoor geldt hetzelfde.

Kroniek van Voorhout 1998
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29 Burgemeester C.R., de Ronde “riddert” mevrouw G.C. de Rijk, J. (Hans) Dierdorp, H. Godijn, drs B. (Bart) Joon, C.M. Juffermans en W. (Wim) van den
Nouland.
mei
14 Na lang touwtrekken wordt Paul Jochemsz (PvdA) de derde Voorhoutse
wethouder. Na gekrakeel lijkt hij voor de politiek de tweede keus.
15 Pascal Roffelsen, aanvoerder van het eerste elftal, legt de eerste steen voor een
nieuwe tribune bij v.v. Foreholte.
27 Oud-burgemeester P.M.F. Smolders (Pascal) op 77-leeftijd overleden. Smolders
was secretaris van Warmond, waarnemend burgemeester van Warmond, burgemeester van Voorhout (1956-1965) en Alkemade. Smolders was Ridder in de
Orde van Oranje Nassau.
29 Stichting Vluchtelingenwerk Voorhout opent in het voormalige Gezondheidscentrum aan de Kerkweg haar nieuwe onderkomen.
30 Cees Warmerdam, ook bekend als Cees de Pap de rijdende EmHa winkelier,
draagt zijn winkel over aan de Oegstgeester Wilfried van de Zalm.
juni
6 Renee Lucas (PvdA) trekt zich terug als kandidaat wethouder voor het nieuwe
college.
18 De commissaris van de Koningin van Zuid Holland, mevrouw ir. J.M. LeemhuisStout brengt een werkbezoek aan Het Spektrum. Zij gaat vergezeld van de heren
ir. A.J. Korff, griffier der Staten en mr. H. Dreves, plv chef van het kabinet van
de Commissaris.
20 De Voorruiters en de Volkstuinvereniging Elstgeest betrekken aan de 2e Elsgeesterweg een nieuw clubhuis. Burgemeester C.R. de Ronde verricht de
feestelijke opening.
27 Buurtvereniging De Banaan bestaat 10 jaar.
juli
5 Jolanda Dor mag zich Nederlands kampioene touwtrekken noemen.

oktober
14 Oud-wethouder Jos Huigsloot overleden
31 Schaakclub Het Witte Paard viert met een grootse simultaanseance in restaurant
Boerhaave haar 50-jarig jubileum. De vereniging is op 2 oktober 1948 in
datzelfde Boerhaave opgericht.
november
3 Burgemeester C.R. de Ronde ontvangt omstreeks half negen ‘s ochtends het
eerste exemplaar van de inventaris van het Voorhoutse archief.
6 De firma C. Colijn aan de Jacoba van Beierenweg ontvangt het ISO-certificaat
ISO 2002. Gelijkertijd nemen Arie Brama, Kees Guyt, Wim Blokker en Cor
Godijn afscheid van Colijn.
7 Vanaf ongeveer elf over elf ‘s avonds regeren prins Hendrik II en prinses Hanneke
over Voorhout.
14 Met het wegtrekken van een enorme lap plastic opent wethouder Paul
Jochemsz de gloednieuwe tribune van voetbalvereniging Foreholte. Er is twee
dagen feest op het sportpark.
17 Haro Joachim Coster van Voorhout, nazaat van de ambachtsheer van Voorhout,
aanvaardt het beschermheerschap van de Historische Kring Voorhout.
22 Nadat pastoor C.J.Th. van Bockxmeer op vrijdag 20 november zijn 70ste verjaardag vierde en na 43 jaar met emiraat gaat, volgt het aansluitende weekend een
hartverwarmend afscheid in de Bartholomeuskerk en Het Wapen.
december
3 Mevrouw E.H. Snippe overhandigt de verklaring voor gehandicapten aan burgemeester C.R. de Ronde.
10 De Voorhoutse wereldkampioene in de Europe-klasse zeilen, Carolijn Brouwer,
ontvangt in Rotterdam de Van Rietschoten Trofee.
26 Piet van der Zwet ontvangt een pauselijke onderscheiding
28 De honderdjarigeRabo-bank schenkt computers aan alle Voorhoutse basisscholen.
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augustus
2 Groots onthaal voor de wereldkampioene zeilen Carolijn Brouwer.
28 Met de overhandiging van het eerste nummner van het tijdschrift Dwars Op aan
burgemeester C.R. de Ronde presenteert de Historische Kring Voorhout zich.
29 Mixed Hockeyclub neemt op het gemeentelijk sportpark officieel het kunstgrasveld in gebruik. Het veld ligt naast het gedraaide hoofdveld van Foreholte.
6

september
- Ds J.W. de Jong viert zijn 40-jarig ambtsjubileum.
9 Gedupeerde Ted Jansen en wethouder Daan IJdo openen de half miljoen kostende
rotonde op de kruising van de Jacoba van Beierenweg en de ‘s Gravendamseweg.
De bollenschuren van C. Colijn aan de Jac. van Beierenweg en P. van Reisen aan
10 de Loosterweg zijn tot beschermde monumenten verklaard.
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Dwarsdrijvertjes
Dwarsdrijvers
Van C.P. Westerhoven ontving de HKV een
aardige brief. Deze krasse heer denkt dat de
naam Dwarsdrijver wel eens even oud zou
kunnen zijn als de eerste bewoners van deze
streek. "Ik heb eens gelezen dat er
onenigheden waren ontstaan bij een groep
bewoners aan de duinreep van Northgo
(Noordwijk). De veroorzakers van deze
onenigheden (ruzie en onderlinge strijd)
werden toen verbannen. Zij bleven in de
buurt wonen, ook dicht bij de zee en op
plaatsen die bij eb en vloed droog bleven.
Dit was toen, volgens het verhaal, 'voor aan
het hout': Voirhout. “Zij zouden door hun
ruzieachtige houding wel eens als Dwarsdrijvers betiteld kunnen zijn."
Kleinzoon Marinus van Dam
Op pagina 8 van de vorige Dwars Op
staat dat Nico van Dam de kleinzoon
van Marinus en Anna van Dam-van
Steijn. Hij is echter hun zoon.
Noordermeer
Op pagina 9 staat de winkel van Noordermeer op de hoek van de Boerhaavestraat.
Dit is natuurlijk de Mgr. Broerestraat.

J.G.M. Bakker
Mr. C.A.M. Meddens
C.M.F. van Schooten

Simone Heikens
januari
 Gerlach Cerfontaine, directeur Schiphol, brengt een bezoek aan de Boerhaavetuin; het Schipholfonds schonk de Boerhaavetuin een donatie van ƒ 5000, St Hubertus Schutterskoning 1999 is: Eduard Ribberink
 Burgemeester C.J. de Ronde kondigt aan dat de bestrijding van het vandalisme
speerpunt voor 1999 is.
 Carnavalsvereniging De Bokken roept mevrouw Wil Homan uit tot 'Grote Bok'.
 (23) Vijf Voorhoutse kuipzwammers, Jan Piet Does, Kees van Kampen, Ferry
Knop, Jan Regeer en Piet de Ruyter zwammen om de eer. Jan mag zijn ‘Regeer'periode met een jaar voortzetten.

Dwars Op adresseringsperikelen
Na de verzending van de laatste Dwars
Op constateerden wij, naar aanleiding
van enkele reacties, dat er problemen
waren met het adresseren van de Dwars
Op. Een fout in de software was hiervan
de oorzaak. Na een reconstructie van de
ledenlijst van begin december hebben
diverse leden de Dwars Op van december alsnog ontvangen. Diegenen die
deze uitgave niet ontvingen, verzoeken
wij contact op te nemen met het secretariaat. In 1999 verschenen de uitgaven:
Voorjaar, Zomer en Winter.
Tentoonstelling 4 en 5 mei
Direct na de Dodenherdenking op 4 mei
is er tot 21.00 uur in de hal van het
Gemeentehuis een kleine expositie over
de Tweede Wereld Oorlog.
Bevrijdingsdag, vrijdag 5 mei, de
nationale Feestdag, is deze expositie
van 10.00 tot 16.00 te bezichtigen.










februari
Er staat een GSM-antennesysteem op de torenspits van de Bartholomeuskerk.
(3) In het Gemeentehuis is een kennismakingsavond voor nieuwe bewoners. De
HKV en de stichting Het Boerhaavehuis presenteren er zich. De HKV toont foto's
van Voorhout: 'Vroeger-en-Nu'.
De Hooghcamer: de Willem van den Berghstichting heeft belangstelling om in hier
een kortverblijfhuis voor verstandelijk gehandicapte kinderen op te zetten.
Plannen voor complex voor buitenschoolse opvang in het Oosthoutpark.
Voorlopig geen woningen en winkels naast de bibliotheek.
Taxibedrijf Van Werkhoven krijgt een contract voor 3 jaar voor het leerlingenvervoer in Voorhout.
(24) Woningbouwvereniging Voorhout bestaat 50 jaar.

maart
 Voorhout tekent alsnog de uitvoeringsovereenkomst van het Landschapsbeleidsplan, zij het onder een financieel voorbehoud.
 De omgeving klaagt over herrie van De Boei in gebouw de Spelewey.
 1999 is het Internationaal Jaar van de Ouderen: het Voorhoutse l-oktobercomité
organiseert vier activiteiten met als thema 'een samenleving voor idereen'.
 Op voorstel van de HKV zijn twee hardstenen zuiltjes, behorend bij de gesloopte
Oosthoutboerderij, geplaatst aan de 'Laan van Dammes', nu de Bonekruidstraat.
 Twee panden met schuur van het voormalig bloembollenbedrijf van Steijn aan de
Jacoba van Beierenweg zijn gesloopt voor de aanleg van een rotonde bij de Com- 5
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De HKV bedankt de volgende sponsors:

Forenholtecronique jaere 1999
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ponistenlaan. Nog enige tijd kan men genieten van de bijzondere dakspanten van
het gebouw voordat het pand geheel verwijderd wordt.
De monumentale schuur van firma Colijn mag geen partycentrum worden.
Voor het derde seizoen opent Panorama Tulipland haar deuren in Voorhout: het
groeiende schilderij van Leo van den Ende is de grote publiekstrekker.
Plannen voor het creëren van twee JOP’s (Jongeren OntmoetingsPlaats) stuiten op
zeer fel verzet van omwonenden.
(24) Eerste algemene ledenvergadering van de HKV met een dialezing van Jos
Warmenhoven over Bollenschuren.
De Gemeente stelt een jongerenwerkster aan: Lianne Dijksman.

april
 (1) Voetbalvereniging Foreholte gaat als 1e Europese amateurclub skyboxen verhuren.
 Er staat een mobiel toilet naast de infokeet van Noorlander: het 'huizen-kopen-enkampeer-feest' is weer begonnen.
 (11) Majoor Boschardt van het Leger des Heils gaat voor in de aula van de BNS.
 Aanleg rotonde Oosthoutlaan.
 Patrick Kerkvliet houdt een handtekeningenactie om de gemeente te overtuigen
van de noodzaak van een skatevoorziening.
 Nico en Riet Bakker houden definitief op met hun vrijwilligerswerk voor de
Spelewey. Femke van Kampen wil hun taak overnemen.










juli
(1) Er ontstaat een vertrouwenscrisis in de Voorhoutse politiek. Een groot gedeelte
van de gemeenteraad zegt het vertrouwen in wethouder Daan IJdo op. Vooral zijn
wijze van communiceren, of beter niet-communiceren, wekt wrevel.
Ook in de zomer hanteert de plantsoenendienst de boomzaag voor het snoeien.
Vele burgers schrikken, omdat ze denken dat het om het kappen van bomen gaat.
Wethouder van Riet is ervan overtuigd dat Voorhout een 'veilige overstap' naar
2000 maakt; hij verwacht weinig millenniumproblemen.
Na ongeveer 35 jaar brievenbestellen mag Arie Diemel nu definitief zijn PTTpostpak uittrekken.
25 jaar Vakantie-evenementen: nog één keer is Riet Bakker de stuwende kracht
achter de bouw van een huttendorp. Zo'n kleine 200 mini-bouwvakkers bouwen in
één week 50 'woningen' op het terrein bij de bibliotheek.
Martin Jansen, beleidsambtenaar, stelt een beschermlijst van waardevolle bomen
samen.

augustus
 Burgemeester Davy Bouwmeester van het huttendorp heeft zijn bevoegdheden weer
moeten teruggeven, zodat C.J. de Ronde weer alleen voor de bestuursklus staat.
 Sluiting van de winkel van Lestraden in de Boerhaavestraat.
 Botulisme in Voorhoutse wateren.
 Juist in de zomer moet de Boerhaavetuin er mooi bijliggen. Een groep Oud-Akzo
werknemers houdt de tuin wekelijks bij.
 25 Jaar Avondvierdaagse. 25 Keer liep Hans Voorn mee. De Oranjevereniging zet
de 'doorloper' in het zonnetje.

DWARS OP

DWARS OP

mei
 Burgemeester de Ronde reikt dit jaar twee lintjes uit. Eén aan Afra Vester-Ruiter
en één aan Arie Noomen.
 De gemeente Voorhout doet niet mee aan een gezamenlijk reinigingsplan van de
Duin- en Bollenstreek; er zit nu nog geen financieel voordeel in.
 Hoorzitting over aanleg zuidelijke randweg.
 Dodenherdenking: oproep om te blijven gedenken.
 Bevrijdingsdagfeest: met als thema 'Vrijheid maak je met elkaar'. Er is een afwisselend feestprogramma met onder andere een verzamelingenbeurs en een demonstratie schapen- en ganzendrijven met bordercollies trekt veel belangstelling.
 Paveivo 1999 heeft een goede opbrengst.
 Bewoners Spoorlaan verwijten de Gemeente niets te doen aan de overlast die zij
van het NS-station ondervinden.
 Twee docenten van de KTS, Joop van Roon en Jan van Stein, treden toe tot de
Euro-Tocques, de Europese vereniging voor vakmensen in de horeca.
 Voorhout wordt geconfronteerd met de plannen van minister Bram Peper voor een
gemeentelijke herindeling van de Duin- en Bollenstreek.
6

juni
 HKV dient bij het Gemeentebestuur een aanvraag in om de boerderij van Oostdam,
de 'poort van Voorhout' op de lijst van Monumentenzorg te krijgen.
 De politiek is verdeeld over een JOP aan de Componistenlaan.
 De nieuwe burgemeesterswoning is klaar. Op 7 juni is de laatste (sier)steen
ingemetseld door burgemeester de Ronde en Lot Moorrees, de maakster van de
steen.
 St Cecilia geeft ter gelegenheid van haar 80-jarig bestaan een jubileumconcert .
 Een met zonovergoten bezoek van Voorhouts Belang aan de Boerhaavetuin.
 Er is een ontwerp voor een nieuwe gemeentewerf; de Voorhoutse politiek vindt het
plan echter te duur.
 Een 'beach' op de Herenstraat. Ja, zoiets kan op het Midzomerfeest. En, op het
strand regent het ook weleens.
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DWARS OP

DWARS OP

mei
 Burgemeester de Ronde reikt dit jaar twee lintjes uit. Eén aan Afra Vester-Ruiter
en één aan Arie Noomen.
 De gemeente Voorhout doet niet mee aan een gezamenlijk reinigingsplan van de
Duin- en Bollenstreek; er zit nu nog geen financieel voordeel in.
 Hoorzitting over aanleg zuidelijke randweg.
 Dodenherdenking: oproep om te blijven gedenken.
 Bevrijdingsdagfeest: met als thema 'Vrijheid maak je met elkaar'. Er is een afwisselend feestprogramma met onder andere een verzamelingenbeurs en een demonstratie schapen- en ganzendrijven met bordercollies trekt veel belangstelling.
 Paveivo 1999 heeft een goede opbrengst.
 Bewoners Spoorlaan verwijten de Gemeente niets te doen aan de overlast die zij
van het NS-station ondervinden.
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Euro-Tocques, de Europese vereniging voor vakmensen in de horeca.
 Voorhout wordt geconfronteerd met de plannen van minister Bram Peper voor een
gemeentelijke herindeling van de Duin- en Bollenstreek.
6

juni
 HKV dient bij het Gemeentebestuur een aanvraag in om de boerderij van Oostdam,
de 'poort van Voorhout' op de lijst van Monumentenzorg te krijgen.
 De politiek is verdeeld over een JOP aan de Componistenlaan.
 De nieuwe burgemeesterswoning is klaar. Op 7 juni is de laatste (sier)steen
ingemetseld door burgemeester de Ronde en Lot Moorrees, de maakster van de
steen.
 St Cecilia geeft ter gelegenheid van haar 80-jarig bestaan een jubileumconcert .
 Een met zonovergoten bezoek van Voorhouts Belang aan de Boerhaavetuin.
 Er is een ontwerp voor een nieuwe gemeentewerf; de Voorhoutse politiek vindt het
plan echter te duur.
 Een 'beach' op de Herenstraat. Ja, zoiets kan op het Midzomerfeest. En, op het
strand regent het ook weleens.
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 Burgemeester de Ronde verbiedt het 'liggend' kopen van nieuwbouwhuizen. In
overleg met de makelaars zoekt de gemeente naar een alternatief.
 Daan IJdo besluit om in de gemeenteraad te blijven. CDA-fractevoorzitter Lidwien
Meijer verlaat de Voorhoutse politiek.
 Op 24 augustus rijdt er een molen door de Bollenstreek. Molen 'De Hoop Doet
Leven' uit Rijnsburg komt naar zijn nieuwe standplaats Voorhout om daar weer
wind te kunnen vangen.
 Presentatie van een multifunctioneel gebouw, een woonwerkcomplex, in Hoogh
Teylingen.
 De zomereditie van Dwars Op, het blad van de HKV, haalt de plaatselijke pers.
 Ontwerp voor een centrum voor geestelijke gezondheidszorg, te bouwen achter de
Componistenlaan gepresenteerd.









september
Monumentaal Groen staat op de Open Monumentendag in Voorhout centraal. De
HKV is één der organisatoren van deze dag.
Hermannes Boerhaave is weer terug op oude grond: burgemeester de Ronde
onthult in het domineesbos een door Wim van Dam gemaakt borstbeeld. Van
daaruit overziet Boerhaave op zijn drie boeken (zijn drie professoraten) via de
lange dwarsas de gehele Boerhaavetuin.
De winkel van Louis Koopman, voorheen van de familie van der Holst, gesloopt.
Door de sanering van de schuld van Huize Agnes is een faillissement afgewend.
Skaters gebruiken de halfpipe bij de kantine van Foreholte.
Oranjefeesten: de burgemeester steekt 'illegaal vuurwerk' af en doet enthousiast
mee met de nieuwe attractie buikschuiven. De HKV staat weer op de Braderie en
schrijft 25 nieuwe leden in.

december
 Voorhout verzet zich tegen een herindelingsplan van het ministerie van Binnenlandse Zaken; Voorhout wil haar zelfstandigheid niet verliezen.
 Wethouder Leo van Steijn heeft van de firma Noorlander geëist dat boerderij De
Hooghcamer vóór eind 1999 verkocht moet zijn: er zijn gegadigden voor de koop.
 (14) Eindelijk wordt het nieuwe Centrumplan bekend gemaakt: veel oude, maar
ook nieuwe gebouwen (Bibliotheek) staan op de nominatie voor de sloop, zodat er
veel winkels en drie parkeergarages kunnen worden gebouwd.
 Op 15 december 1899 werd (aanvankelijk als werkverschaffingsproject) de
Voorhoutse IJsclub opgericht.
 De laatste Raadsvergadering van de 20e eeuw moet in deze Kroniek worden vermeld. In aanwezigheid van een zeer groot aantal oud-raadsleden spreekt burgemeester de Ronde een door Emiel van der Hoeven geschreven exposé over het
verleden, heden en toekomst van Voorhout uit. De nestor van de Voorhoutse politiek, Joop Warmenhoven, haalt herinneringen op. Tenslotte vertelt Ferry Knop,
verslaggever van Voorhouts Weekblad, de aanwezigen hoe de lokale pers over de
raad en de politiek denkt.
 De HKV bepleit adequate bewaking van de Hooghcamer tijdens de eeuwwisseling.

DWARS OP

DWARS OP

oktober
 Openingsfeest Mixed Hockey Club Voorhout. De herinrichting van Sport- en
Recreatiepark Elsgeest is hiermee voltooid.
 College van B&W en Gemeenteraad kruisen de degens over de subsidie voor het
zakje snoep dat de Oranje Vereniging elk jaar op Koninginnedag aan de
Voorhoutse kinderen uitdeelt.
 Project G2 (sociale woningbouw) verleidt Voorhoutse bewoners tot NIMBYgevoelens. Nimby staat voor Not In My Back Yard)
 De KTS bestaat 75 jaar.
 De plannen voor het heffen van baatbelasting voor de aansluiting op de riolering
zijn van de baan.
8  Het Kerkelijk Bureau van de Hervormde/Gereformeerde kerk is geopend.

november
 'Stukken-beter-op-de-strekkende-meter'. Henk en Peter van Gerven hebben hun
winkel aan de Hrenstraat verkocht. Samen met hun echtgenotes Coby en Henny
waren zij stoffeerders voor drie generaties Voorhouters. Zij stoppen 15 december.
 Langs de Leidsevaart (N 444) zijn een aantal zeer hoge populieren gekapt.
 Basisschool Emmaüs slaat de eerste paal voor uitbreiding.
 Op ludieke wijze (een touwtrekcompetitie tussen brandweer en gemeentelijke buitendienst) is de eerste paal voor de brandweerkazerne/gemeentewerf in Oosthout
de grond ingegaan.
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Forenholtecronique jaere 2000
Simone Heikens
Januari
 Met een uitvoering van Die Schöpfung van Joseph Haydn door het Oratoriumkoor
en het Heliosensemble onder leiding van Wolfgang Lange glijdt Voorhout het
nieuwe millennium binnen.
 Sporthal De Gaasbak bestaat 20 jaar.
 Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente wordt voor het eerst een vrijwilligersprijs uitgereikt. Yvonne van Rijn-van Beem mag zich de eerste vrijwilliger-van-het-jaar in Voorhout noemen.
 Kerkarchivaris Dick van der Tang heeft het ordenen van het archief van de Hervormd-Gereformeerde Kerk voltooid. Het archief is ondergebracht in het gemeentehuis.
Februari
 De contouren van de rotonde aan de Componistenlaan/Jacoba van Beierenweg
worden zichtbaar. Het verkeer rijdt over een noodweg langs het gemeentehuis.
 Speelotheek Ikkedie schrijft het 100e lid in.
 Nieuwbouw voor buitenschoolse opvang laat nog op zich wachten; de Speelbrug
betrekt tijdelijk peuterspeelzaal Olleke Bolleke.
 Wethouder van Steijn verkondigt dat de Linnaeusgymzaal nog dit jaar plat gaat.
 Het kuipzwamkampioenschap wordt gewonnen door Ferry Knop, die daarmee zijn
medezwammers Jan Regeer, Henk van Gerven, Jan Piet Does en Piet de Ruijter verslaat.
 Carnavalsvereniging De Bokken roept Frans Mens uit tot Grote Bok.







April
 Een aantal reuzentulpen (gebruikt tijdens de introductiedagen
van de Fortisbank) krijgen een nieuwe plaats bij de entree van
Panormama Tulip Land.
 De gebroeders van Gent, van Van Gent Gewasbescherming,
halen een aantal eveneens grote schilderijen waarop Hollandse
landschappen uit de jaren dertig zijn afgebeeld naar Voorhout,
ook al ter verfraaiing van Panorama Tulip Land.
 De vereniging Oud Leiden houdt de jaarlijkse correspondentendag. De HKV is gastheer. Plaats van samenkomst is het
Broederhuis Nieuw Schoonoord.
 Cultuur Verheft voert het toneelstuk 'Het Bittere Kruid' naar
het gelijknamige boek van Marga Minco, op.
 Het realiseren van 2 JOP's (Jongeren Ontmoetings Plaats) blijft de gemoederen
bezighouden.
 Zwemvereniging De Columbiaan opent clubhuis 'De Drijf In'.
 Met een expositie in het gemeentehuis sluit Dirk van der Hulst zijn schilderscarrière af.
 Voorhout wordt als pilot gekozen voor Checkpoint, een initiatief voor een adequate
informatie-presentatie voor het huishouden.
 Stichting Begraafplaats Voorhout plaatst een nieuw logo met naamsaanduiding.
 Voor de 2e maal neemt Barends Sport deel aan de Step-Aerobic-Tae Bo-Marathon
voor het Kinderfonds van het LUMC. Een kleine 25 sporters 'werkt' in de 3-uurs
Marathon ƒ 7200 voor het Kinderfonds bij elkaar.
 Vijf Voorhouters worden koninklijk onderscheiden: Th. Blokland, A. Montanus, A.
van den Anker, broeder Augustinus en H.A. Broelman.
Mei
 Voorhout loopt landelijk voorop met liet instellen van een antispeculatiebeding.
Eigenaren van een sociale koopwoning mogen de eerste zeven jaar hun huis niet
zomaar verkopen.
 De Huurders Belangen Vereniging voor Lisse en Voorhout, verbonden aan de Trias
Woondiensten, is een feit.
 De HKV houdt in het Gemeentehuis een tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog. Veel belangstellenden laten zich rondleiden door Joop Warmenhoven.
 Trias Woondiensten schenkt ƒ 5000 aan Museum de Zwarte Tulp in Lisse.
23

DWARS OP
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Maart
Kinderen uit groep 8 planten twee millenniumbomen; één bij de rotonde Oosthoutlaan/Nijverheidsweg en één in het plantsoen aan de Herenstraat/Beukenrode.
Voorhout wil geen andere dan agrarische activiteiten toestaan op de voormalige
granaatopslagterreinen aan de Rijnsburgerweg.
Riet van Haastregt organiseert een handtekeningenactie tegen de sloop van de bibliotheek; zij kan wethouder van Steijn 1070 handtekeningen overhandigen.
Er zal weer een rustiek pand aan de Herenstraat worden gesloopt (nr. 108)
De tweede Algemene Ledenvergadering van de HKV wordt gehouden. Joop Warmenhoven overhandigt burgemeester de Ronde een door hem en Dick van der Tang
vervaardigd fotoboek over oude bollenschuren in Voorhout. Na de vergadering

wordt een videofilm, gebaseerd op oud filmmateriaal van Piet
van der Bent, over de geschiedenis van Voorhout bekeken.
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 Volkstuinvereniging Elsgeest bestaat dertig jaar. In deze periode groeide men van
30 naar 250 tuinen.
 Tijdens een Eucharistieviering wordt afscheid genomen van kapelaan Martin
Straathof.
 De afbraakplannen voor de bibliotheek worden doorgezet. Op nagenoeg dezelfde
wordt de nieuwe bibliotheek gebouwd.
 Het verzamelgebouw Hoogh Teylingen gaat veel meer kosten dan is begroot.
 Het Regionaa1 Samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek ligt wegens het
gevoerde financiële beleid onder vuur.
Augustus
 Besturen, it is a man's world. Nee hoor, niet in Voorhout: Tessa Kortekaas is burgemeester van het huttendorp, terwijl Dora Duijnisveld de bouw coördineert.
 De kosterswoningen van de Hervormd Gereformeerde Kerk zullen plaats maken
voor winkels en appartementen.
 Het verval van boerderij De Hooghcamer lijkt niet te stuiten.
 Een gemeentelijk plan voor een proef met afsluiting van de Herenstraat stuit op
veel bezwaar van de middenstand.
 Na 36 jaar actief te zijn geweest verlaat Willem van der Ploeg Foreholte.
 Tijdens de jaarvergadering van s.v. Foreholte wordt ook afscheid genomen van
Hans Voorn, die twintig jaar vrijwilliger was.
 Bij de oplevering van een nieuw winkelpand in de Herenstraat 42-44 zijn 2
gedenkstenen onthuld om de geschiedenis van de oude -gesloopte- panden levend
te houden. Op nummer 42 woonde veldwachter Eggen en op nummer 44 Oma van
Kesteren.

Juli
 Op zaterdag 1 juli worden 221 vossen nog net niet weggespoeld uit Foxtown, alias
Voorhout. Voor de Grootste Vossenjacht Allertijden wordt een plaatsje in het Nederlandse Guinnes Book of Records aangevraagd.
24
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Juni
 Op een mooie zomeravond geven St. Cecilia en Cultuur Verheft een toneelconcert
in slot Teylingen.
 Voorhouts chroniqueur Ferry Knop viert zijn 25-jarig huwelijk. Nu wordt hij eens
geinterviewd.
 Ad Deutekom lanceert idee voor parallelweg Leidse Vaart.
 Midzomer wordt gevierd met een Beachvolleybaltournooi op de Herenstraat.

September
 Paul Jochemsz trekt zich terug als wethouder
en raadslid en verlaat daarmee de politiek.
 De Julianalaan zal worden opgeknapt. Dat is
moeilijk te begrijpen wanneer men na het
kappen van de bomen de kaalslag ziet.
 De Najaarsfeesten overkomen het dorp. De
lampionnenoptocht is langer dan ooit: meer
dan 4000 mensen lopen mee. De HKV staat
wederom op de Braderie. Het 300e lid, de
familie Verhart, wordt verwelkomd. Vele
marktgangers tuinden met open ogen in de
strikvraag “Waar ligt de Schaepmanstraat?”
 Het vandalisme wordt steeds grimmiger: op
de achterkant van de gemeentewerf is graffitie aangebracht met verf die niet te verwijderen valt. De kosten voor herstel worden op
ƒ 30.000 geschat.
 Femke van Kampen maakt met haar Boei een
moeilijk eerste jaar door. De gemeente
onderschrijft het belang van openblijven,
maar kan de over geluidsoverlast klagende
omwonenden niet negeren. En wie is het kind van de rekening???
 Men is het er over eens: op de rotonde bij de Componistenlaan is men de fietsers
vergeten. De rotonde wordt aangepast.
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 Volkstuinvereniging Elsgeest bestaat dertig jaar. In deze periode groeide men van
30 naar 250 tuinen.
 Tijdens een Eucharistieviering wordt afscheid genomen van kapelaan Martin
Straathof.
 De afbraakplannen voor de bibliotheek worden doorgezet. Op nagenoeg dezelfde
wordt de nieuwe bibliotheek gebouwd.
 Het verzamelgebouw Hoogh Teylingen gaat veel meer kosten dan is begroot.
 Het Regionaa1 Samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek ligt wegens het
gevoerde financiële beleid onder vuur.
Augustus
 Besturen, it is a man's world. Nee hoor, niet in Voorhout: Tessa Kortekaas is burgemeester van het huttendorp, terwijl Dora Duijnisveld de bouw coördineert.
 De kosterswoningen van de Hervormd Gereformeerde Kerk zullen plaats maken
voor winkels en appartementen.
 Het verval van boerderij De Hooghcamer lijkt niet te stuiten.
 Een gemeentelijk plan voor een proef met afsluiting van de Herenstraat stuit op
veel bezwaar van de middenstand.
 Na 36 jaar actief te zijn geweest verlaat Willem van der Ploeg Foreholte.
 Tijdens de jaarvergadering van s.v. Foreholte wordt ook afscheid genomen van
Hans Voorn, die twintig jaar vrijwilliger was.
 Bij de oplevering van een nieuw winkelpand in de Herenstraat 42-44 zijn 2
gedenkstenen onthuld om de geschiedenis van de oude -gesloopte- panden levend
te houden. Op nummer 42 woonde veldwachter Eggen en op nummer 44 Oma van
Kesteren.

Juli
 Op zaterdag 1 juli worden 221 vossen nog net niet weggespoeld uit Foxtown, alias
Voorhout. Voor de Grootste Vossenjacht Allertijden wordt een plaatsje in het Nederlandse Guinnes Book of Records aangevraagd.
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Juni
 Op een mooie zomeravond geven St. Cecilia en Cultuur Verheft een toneelconcert
in slot Teylingen.
 Voorhouts chroniqueur Ferry Knop viert zijn 25-jarig huwelijk. Nu wordt hij eens
geinterviewd.
 Ad Deutekom lanceert idee voor parallelweg Leidse Vaart.
 Midzomer wordt gevierd met een Beachvolleybaltournooi op de Herenstraat.

September
 Paul Jochemsz trekt zich terug als wethouder
en raadslid en verlaat daarmee de politiek.
 De Julianalaan zal worden opgeknapt. Dat is
moeilijk te begrijpen wanneer men na het
kappen van de bomen de kaalslag ziet.
 De Najaarsfeesten overkomen het dorp. De
lampionnenoptocht is langer dan ooit: meer
dan 4000 mensen lopen mee. De HKV staat
wederom op de Braderie. Het 300e lid, de
familie Verhart, wordt verwelkomd. Vele
marktgangers tuinden met open ogen in de
strikvraag “Waar ligt de Schaepmanstraat?”
 Het vandalisme wordt steeds grimmiger: op
de achterkant van de gemeentewerf is graffitie aangebracht met verf die niet te verwijderen valt. De kosten voor herstel worden op
ƒ 30.000 geschat.
 Femke van Kampen maakt met haar Boei een
moeilijk eerste jaar door. De gemeente
onderschrijft het belang van openblijven,
maar kan de over geluidsoverlast klagende
omwonenden niet negeren. En wie is het kind van de rekening???
 Men is het er over eens: op de rotonde bij de Componistenlaan is men de fietsers
vergeten. De rotonde wordt aangepast.
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Oktober
 Vrouwenbeweging Voorhout heft zichzelf in haar 51e levensjaar op.
 De gemeente stelt geld beschikbaar om het probleem van de hondepoep aan te
pakken. Met ingang van 2001 is er een nieuw controlebeleid.
 Ondanks druk van de HKV besluit de gemeente het pand Herenstraat 2a niet voor
te dragen voor plaatsing op de Rijksmonumentenlijst. Er wordt wel positief geadviseerd ten aanzien van Boekenburglaan 55a.
November
 Molen 'De Hoop doet Leven' is officieel in gebruik gesteld. De molen doet dienst
als reservegemaal in geval van ramp.
 De Boerhaavetuin is door een genereus gebaar van Jan Spek bv uit Boskoop verrijkt met een rosarium. Tussen de taxusfiguren zijn rozen aangeplant.
 De zone-taxi blijkt in Voorhout nog geen succes te zijn.
 In de Agnes wordt weer een decembermarkt gehouden.
 Op de elfde van de elfde is de prinselijke familie van Bokkenstad gepresenteerd.
Prins Albert en Prinses Marga laten zich assisteren door jeugdprins Michel en
jeugdprinses Gonneke.
December
 Op initiatief van Ludi van Zanten en Lianne Dijksman organiseert de KTS kooklessen voor jongens en meisjes van 10 tot 14 jaar. Docent Willem Vogel leidt de
kookclub.
 De gemeente gaat over tot de verkoop van openbaar groen.
 Joop Warmenhoven vertoont bij de Bond van Ouderen in de Agnes de film ‘Van
Foranholte tot Voorhout’
 Tijdens een persbijeenkomst over de structuurvisie (een uitwerking van het vorig
jaar gepresenteerde centrumplan) benadrukt architect Hans van Egmond dat het
nieuwe centrum van Voorhout kleinschalig en dorps zal blijven.

OVER DE BRUG

Postbestelling
Door de bewoners van de Teijlingerlaan tot en met nummer 30 werd ter bevoegder
plaatse een verzoek gericht om in den vervolge de postbestelling te mogen ontvangen via het postkantoor te Sassenheim in plaats van via het hulp-postkantoor te
Voorhout. Met ingang van heden is de bestelling via Sassenheim ingegaan, zodat
voortaan post voor die bewoners moet worden geadresseerd met bijvoeging van
"Post Sassenheim"
St Bartholomeus "Arm-lastig"
Kon men in de Nieuwjaarsrede van den Herder der Parochie van St. Bartholomeus
beluisteren dat het nu niet direct rooskleurig ging met de financiën, armlastig is Sint
Bartholomeus nog niet.
Nu evenwel heeft het beeld van den Patroon-heilige der Parochie, hetwelk staat in
de nis boven de ingang van het kerkgebouw, de storm des levens niet kunnen trotseeren, en is z'n "arm" verloren. In den meest letterlijken zin is 'St Bartholomeus"
ARM-lastig geworden, hetgeen de geloovigen, die nog geven kunnen eraan zal
helpen herinneren, om vooral in de meditaties de kerke-zakjes te gedenken, dan zal
spoedig Sint Bartholomeus' arm in eere worden hersteld.
Bedevaart Noordwijk
Ter rectificatie verzoekt men ons mede te deelen, dat de bedevaart naar Noordwijk
zooals vermeld stond niet zal plaats hebben deze week, maar op Dinsdag 7 Mei a.s.
Uit: De Leidse Courant 22 maart 1935

Willamhe Nagelstraat versus Willem Nagelstraat
In ons dorp is enige commotie ontstaan over één van de nieuwe straatnamen in
de schoutenwijk: de Willamhe Nagelstraat. Willem Nagel was een schout in de
vroege middeleeuwen uit een adellijk geslacht en hij komt onder deze naam voor
in een oude acte. Willamhe is in gewoon Nederlands: Willem
Er is historisch absoluut niets op tegen op deze straatnaam als Willem Nagelstraat
te schrijven. De HKV heeft hierover reeds met de gemeente kontakt gehad.
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In september aanstaande is het 150 jaar geleden dat de Broederscongregatie Onze
Lieve Vrouw van Zeven Smarten is opgericht. In 1924 kwam de Congregatie naar
Voorhout en het dorp kreeg zijn beeldbepalende BNS als opvolger van Hageveld. Wie
heeft anekdotes over de broeders en hun school? Hoe waren de contacten met de bur26 gers? De HKV komt in samenwerking met de Broeders met een Dwars Op Special.

Oud Voorhouts ‘Nieuws’
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