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Forenholtecronique jaere 2001
Emiel van der Hoeven
januari
Jan Henk Nijboer neemt na ruim 20 jaar afscheid van de Voorhoutse politie.
Plony van Leeuwen is vrijwilligster van het jaar. Zij is actief in het Voorhoutse sociale
leven.
12 Met de “Grootste Vossenjacht Allertijden” komt Voorhout in het Guinness Record
Book.
l
3

februari
10 Wim Hamel verkozen tot Grote Bok van het Bokkenrijk.
- Tijdens het Kuipzwammen wordt ‘pastoor’ Jan Piet Does met overgrote meerderheid
winnaar. Debutanten zijn Henk Vink en Cor Verlaan.
maart
De slangentoren van de oude brandweerkazerne wordt niet gesloopt.
Op de boerderij Groot Boekhorst, van Van der Hulst aan de Boekenburgerlaan, worden
vier lammetjes geboren.
9 Meester Rindert Rindertsma, directeur van de Regenboogschool wordt 50 jaar en zit 25
jaar in het onderwijs, waarvan 12½ bij dezelfde werkgever.
27 Op last van de brandweer sluit om veiligheidsreden Voorhouts enige hotel Boerhaave
(voorlopig) haar deuren.
30 Officiële opening van de nieuwe brandweerkazerne en gemeentewerf door Aad Hoek en
Teun Nelemans. Een dag later maken 1500 Voorhouters gebruik van de Open Dag.
2
7

april
Felgroene Depodogs, ook wel hondenpoepafvalbakken genaamd, doen hun intrede.
Charlotte Slingerland is de 200e leerling van de oudste basisschool van Voorhout Antonius.
Verschijning van het boek „de Duin- en Bollenstreek in caert gebracht.“
„Jacoba“ van Zon, burgemeester van Lisse, bepleit belangen Bollenstreek in Den Haag.
B.J.H. Schulte slaat de eerste paal voor nieuwbouw van Bernard Schulte BV aan de
Nijverheidsweg.
23 Scheidend handbalvoorzitter Bert Pilaszek benoemd tot erelid van Foreholte.
24 Wethouder R. Lucas legt symbolisch de eerste steen voor het cluster Hoogh Teylingen.
Dit is het schoolgebouw voor de Openbare Basisschool de Achtbaan, RK Basisschool
Antonius, Prot. Christ. Basisschool de Regenboog, kinderdagverblijf de Bolderberg en
dagopvang Willem van den Berghstichting.
30 De dames W.H.C. Marijt-Ruig en R.v.d. Ploeg-Geurts en de heren C.N. van Egmond,
J.Th.J. Kraakman, W.v.d. Ploeg en W. Vink zijn benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw C. Dekker-van Rossum werd ridder in de Orde van Oranje Nassau. 15
2
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mei
23 Directeur Aad van den Burg neemt afscheid van bloembollenexporteur Colijn. Van den
Burg wordt benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau.
25 Burgemeester C.J. de Ronde reikt aan directeur Chris de Bakker van de Buitenplaats
Nieuw Schoonoord (BNS) de eerste officiële vergunning ‘Brandveilig Gebruik” uit.

29 Wim Dekker neemt na 20 jaar bestuurslid afscheid van Stichting Boerhaave.
30 Feestelijk heropeningsconcert van het gerestaureerde orgel van de Bartholomeuskerk in
Voorhout.
60 Sportievelingen doen mee aan de nationale Hartstocht
Na 22 jaar stopt de Voorhoutse Egerlanderkapel De Dwarsdrijvers.

juni
Tijdens de uitgaansdag van de bejaarden naar de Malle Jan in Maarssen valt geen
spatje regen.
13 Wethouder R. Lucas overhandigt aan één van de nieuwe bewoners van de negentien
eensgezinswoningen aan de Pieter van Slingerlandstraat en de Dirck Verhagenstraat de
eerste sleutel. De familie van den Wijngaard uit Leiden is de gelukkige. Slingerland en
Verhagen waren Voorhoutse schouten.
16 De majorettes van Sint Cecilia behalen in Katwijk drie maal goud.
29 Kapper Gé Peters (79) en Tony Geul (81) vieren hun 60-jarig huwelijk.

oktober
1 Paul van Riet leidt de opening van de gemeentelijk web-site in: www.voorhout.nl
15 Wegens bezuinigingen sluit het filiaal van de ABN-AMRObank.
De Rijnsburgerweg krijgt een grote opknapbeurt en er komen drie drempels.
16 Johannes Martinus (Jan) van der Vlugt en Christina (Stien) van den Nouland zijn 50 jaar
getrouwd. De bruidegom is geboren aan de Pukkieslaan.
18 Wethouder Leo van Steijn slaat de eerste paal voor de nieuwbouw van het Centrum voor
geestelijke gezondheidszorg aan de Verlengde Componistenlaan.
21 Voorhout heeft, na decennialang ervan verstoken te zijn, weer een eigen dansschool. Hans
van der Pavert opent in het oude pand van Lakeman zijn deuren.

9

2

juli
De 15-jarige fietsende Esther Kortekaas is Nederlands kampioen Omnium.
Herindeling Sportpark op de lange baan. De wethouders Lucas en Van Riet nemen het
plan terug om 19 volkstuinen op te offeren en de ijsbaan te verplaatsen.

augustus
- Nieuw gebouw voor de Speelbrug aan de Fuchsiastraat.
14 Cathy van Angeren burgemeester van het huttendorp.

3
4
7
9
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14
20

december
18 De oudste lokale partij van Nederland, Gemeentebelangen, is opgeheven.
28 Bond van Ouderen bestaat 25 jaar.

Deze vuurstenen bijl ontving de HKV van de familie Bots.
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september
Voorhout krijgt toch een halfverdiepte parkeergarage.
Hotel Boerhaave staat als gevolg van verhoogde veiligheidseisen in de steigers.
P. van der Kerkhof wint clubcompetitie biljartvereniging Agnes.
Ex-Voto viert 15 jarig bestaan.
Ter gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum als lid van de Broederscongregatie van O.L.
Vrouw van Zeven smarten ontvangt broeder Theo Blokland de Pauselijke onderscheiding 'Pro Ecclesia et Pontifice'
Proxy Laboratories start bedrijf voor het testen van medicijnen.
Als gevolg van de gebeurtenissen in Amerika is het stil op de Voorhoutse kermis. Er
wapperen geen vlaggen en de muziek is verstomd.
De Broederscongregatie Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten in de Voorhoutse BNS
bestaat 150 jaar.
Met een mooie doffe klap gaan zeven met confetti gevulde ballonnen bijna tegelijk open.
De Dokterdienst Duin- en Bollenstreek (DDDB) in Buitenplaats Nieuw Schoonoord in
Voorhout is hiermee een feit.
Piet van Leeuwen, geboren in Noordwijkerhout, en Bep den Elzen, geboren in
Voorhout, vieren hun 50-jarig huwelijk.
Jan Halin neemt na 13 jaar als directeur afscheid van de RK basisschool de Emmaus.

november
De Dienstapotheek Bollenstreek aan de Rijnsburgerweg 4c gaat van start.
De Najaarscorso pleit voor behoud van de identiteit van de Bollenstreek. “Cultuurhistorie is een ondergeschoven kindje”.
4 Voorhouts Belang wil een tweede sportpark.
6 Een Centrale Bibliotheek in Voorhout voor de regio is een illusie.
9 Salvatore Cantiere en Vito Montana zingen in de finale van het Euro 50+Songfestival in
de Rotterdamse Doelen. Montana wint de orkestprijs.
11 Toos en Herman van Gent ontmaskerd als Bokkenpaar.
2
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Onbekende gevelsteen
Gevelsteen met het opschrift: 'De 1e
steen gelegd door C.C. Does 1 Juni
1882'. De steen zou afkomstig zijn
van de opa van Arie Diemel met zijn
fietsenzaak aan de Herenstraat. Een
C.C. Does (ook in relatie met Diemel)
is in Voorhout niet bekend. Ook het
jaar 1882 zegt (nog) niets. Wie kan er
meer vertellen over deze steen?

Straatnamen bij Kleine Kerk
Beklemd tussen de Ned. Herv. Kerk, de Herenstraat en de Churchilllaan liggen twee straten. De burgemeester Bultenlaan en de Prof. Aalberselaan.
Naar wie de burgemeester Bultenlaan genoemd is duidelijk. Naar Gerrit Bulten, hoofdonderwijzer in de Zilk en later burgemeester van Voorhout in de
periode 1920 tot 1938. Terecht dat hij een straatnaam verdient.
Wie was professor Aalberse? In ieder geval geen Voorhouts burgemeester. Petrus Josephus Mattheus Aalberse (Leiden 27 maart 1871 - Den Haag 5 juli
1948) was een rooms-katholiek staatsman. In 1897 promoveerde hij in Leiden.
Naast zijn hoogleraarschap in de arbeidswetgeving in Delft was Aalberse voor
de Roomsch-Katholieke staatspartij tweemaal lid van de Tweede Kamer. Ook
was hij minister van Arbeid en verantwoordelijk voor de Arbeidswet van 1919.
Lid van de Raad van State was Aalberse van 1937 tot 1946. Hij propageerde als
hoofdredacteur van het Katholiek Sociaal Weekblad de katholieke leer volgens
de encycliek Rerum Novarum.

Simone Heikens
Januari
Paul Does op 1 januari tot Vrijwilliger van
2001 uitgeroepen.
Ook in Voorhout is de euro een feit.
Ir. Henk van Os ontvangt de hoge onderscheiding Ridder in de Orde van de
Nederlandse Leeuw; hij heeft zich meer
dan 30 jaar voor de Keukenhof ingezet.
Op 14 januari start de HKV in samenwerking met de Volksuniversiteit Voorhout haar
eerste cursus Voorhoutse Dorpshistorie.
De Vrijwillige Brandweer memoreert, dat
Ron Ammerlaan en Teun Nelemans 12½
jaar lid zijn.
In de tuin van de Agnes kondigt een lichtschilderij het huwelijk van Prins Willem
Alexander en Maxima aan.
De Bond van Ouderen bestaat 25 jaar.

Maart
De gemeenteraadsverkiezingen van 6
maart maken duidelijk, dat Voorhouts
Belang de grootste politieke partij van
Voorhout is.
Een aantal terugtredende raadsleden
wordt koninklijk onderscheiden: J.A.M.
Beelen, D.J.W. IJdo en L.P. van der Zon.
De officiële opening van Cluster Hoogh
Teijlingen sluit een feestperiode af.
Op Palmpasen trekt een parade van 175
Palmpaasstokken door het dorp.
Minister Laurens Jan Brinkhorst opent
Panorama Tulipland 2002. Voor de goede
luisteraar is er bij zijn openingsrede weinig reden tot lachen .
De grote reorganisatie van het Kievitspark
is begonnen.

Februari
020202 is voor 50 Voorhouters de dag ná
hun grote huwelijksfeest in de Arena.
De bollenschuur van Matze gaat in vlammen op.
Op 20 februari is er een kleurige megaverhuizing van de Antoniusschool naar het
Clustergebouw aan de Jacoba van Beierenweg.
Het Bolderberggebouw, het laatste stuk
van de oude Andreasschool, wordt gesloopt.
Voorhout is de plaats waar de provincie
Zuid-Holland het actieplan 2001-2005
"Kleur Bekennen" van start laat gaan.
Het Lagerhuis, televisie-discussieprogramma van Paul Witteman, heeft de Voorhoutse Ernestine Wijdh als vast panellid.

April
Kees van Velzen draagt het voorzittersschap van de Oranjevereniging over aan
Hans Dierdorp.
Het nieuwe college gaat met drie wethouders aan de slag: naast bekende gezichten
als Paul van Riet en Leo van Steijn heeft
het CDA met wethouder Wim Hollart
een nieuw gezicht.
U.S.A. in Cecilian Way is het thema van
het concert, waarbij Henk van Gerven en
Paul Does voor respectievelijk 40 en 25
jaar trouwe dienst worden geëerd.
Onder het motto "Kunst en Cultuur"
trekt het Bloemencorso door Voorhout.
Op 23 april staat er bij het Cluster Hoogh
Teylingen voor 1 dag een uniek kunstwerk: een reus van 5½ meter, bestaande 39
Dwars Op

Dwars Op

Het is onduidelijk waarom op deze plaats in Voorhout een straat naar Prof. Aalberse genoemd is. Meer voor de hand liggend was voor Aalberse een straat in
de omgeving van de Prof. Nolenslaan en de Dr Schaepmanlaan.
Het wekt nog meer verbazing om nu het eerste deel van de Prof Aalberselaan
(vanaf de Herenstraat) te hernoemen in Aletta Jacobslaan. De reden zijn hier
niet relevant, wel de naam. Had het niet meer voor de hand gelegen een andere Voorhoutse burgemeester te eren? Te denken valt bijvoorbeeld aan de burgemeester Smolderslaan.
38 Naschrift redactie. Dit artikel is een maand voor perspublicaties geschreven.
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uit 5 delen (voor elke gebruikersgroep
een), gemaakt door het kunstenaarsechtpaar Zijlmans & Jongenelis.
Jeugdige vandalen proberen de echte slopers van de Boerhaaveschool te snel af te
zijn
HKV-bestuurslid Dirk van der Tang krijgt
samen met Piet Jansen een koninklijke
onderscheiding.
Mei
Klein Waterlooplein, de Voorhoutse rommelmarkt, bestaat 30 jaar. Dit wordt
gevierd met een recordopbrengst.
De bisschop van Rotterdam, Mgr. A.H.
van Luyn, wijdt broeder Theo Blokland
tot diaken.
Juni
Aan de Dirck Verhagenstraat worden twee
Willem van den Berghwoningen feestelijk
geopend.
Een grote groep Voorhouters keert terug
van een bedevaartstocht naar Lourdes.
Het College van B&W staat voor een zelf-
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standig voortbestaan van Voorhout en wil
niet deelnemen aan een herindelingsproces.
Tessa Kortekaas wordt Nederlands kampioen jeugdwielrennen.
Voorhouts Kamerkoor viert eerste lustrum.
Mixed Hockey Club Voorhout houdt haar
eerste Nationale Jeugdcongres.
De leegstaande boerderij De Hooghkamer wordt door brand ingrijpend beschadigd. Restauratie-architect Hans Gtitz
zegt toe, dat het weer goed komt met de
boerderij.

Het Huttendorp wordt bestuurd door
burgemeester Monck van der Ploeg.
De bollenschuur van Langeveld brandt
geheel uit.
Foreholte bestaat 70 jaar.

Juli
Massale inenting tegen meningkock in
Voorhout.
Basisschool De Achtbaan krijgt Daltoncertificaat.
Er is deze zomer in de Herenstraat een
zeer nat beachballtoernooi.
Gemeentelijke onderscheiding voor Fer
Knop.
Burgmeester De Ronde start het nieuwe
fietsparkeerbeleid rond het station van
Voorhout: 'Fiets fout, fiets weg’
Woonzorgcentra LAS, Trias Woondiensten en de gemeente Voorhout werken
samen in een project om op de plaats van
de Agnes een multifunctioneel centrum te
maken.

Oktober
Vele Voorhouters tekenen het condoleanceregister van Prins Claus.
Jolanda Dor haalt bij de wereldkampioenschappen touwtrekken in Zuid-Afrika
twee keer goud.
Ook Voorhouters worden verzocht zich
aan te melden voor "Groeten Uit ...", een
festival voor vrijetijdskunstbeoefenaars.
Barends Sport organiseert voor de tweede
keer de Nationale Hartstocht voor Voorhout en omgeving.
Makelaar Jos Geurts ontvangt de eerste
HKV-Restauratieprijs.

Augustus
De Vakantie Evenementen zijn ook dit
jaar een feest voor jong en oud.
De AvondWandelVierdaagse krijgt wel
erg veel hemelwater te trotseren.
De HKV is teleurgesteld over de afwijzing
van de aanvraag voor een monumentenstatus van de Slangentoren.
Het Boerhaavehuis heeft weer een nieuwe
dominee: Joep van den Berg.

November
Gemeente zegt het contract met de Leidse Welzijnsorganisatie op. Er komt geen
nieuwe jongerenwerkster.
Piet en Matty Ruijgrok worden Prins en
Prinses Carnaval.

September
De Toekomstvisie van Voorhout is gereed:
"Richting geven aan de toekomst" werkt
naar een dorp van 20.000 inwoners in
2015.
Voorhout geniet van zonovergoten
Najaarfeesten.

In het gemeentehuis is een bijzondere tentoonstelling van foto's en keramiek van
Joke en Mirjam Jesse te zien.
Cees en Elly Hoek kondigen aan dat zij
gaan stoppen met hun banketbakkerij.
De sportzaal in Oosthout krijgt eindelijk
groen licht.
December
Een vroege vorstperiode zorgt voor een
aantal dagen ijspret. "Rayonhoofd" Dirk
van Leeuwen ontvangt een gouden speld
bij zijn afscheid van de Voorhoutse IJsclub.
Het Rabobank Teylingenfonds geeft de
HKV een cheque van 2000 euro als bijdrage van de geplande uitgave over de
geschiedenis van Voorhout van onze
dorpsverteller Joop Warmenhoven.
Dwars Op

Dwars Op
40

22:21
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aantal dagen ijspret. "Rayonhoofd" Dirk
van Leeuwen ontvangt een gouden speld
bij zijn afscheid van de Voorhoutse IJsclub.
Het Rabobank Teylingenfonds geeft de
HKV een cheque van 2000 euro als bijdrage van de geplande uitgave over de
geschiedenis van Voorhout van onze
dorpsverteller Joop Warmenhoven.
Dwars Op
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Forenholte Cronique 2003
HISTORISCHE KRING VOORHOUT BESTAAT 5 JAAR
Simone Heikens
Januari
* Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Voorhout wordt Jeroen Bol
gekozen tot Vrijwilliger van het Jaar: de Scoutinggroep
Voorhout boft met zo’n man.
* De gemeenteraad stelt meer dan een half miljoen euro
beschikbaar voor het verbeteren van de verkeersveiligheid
op de Jacoba van Beierenweg.
* Op de rotonde Jacoba van Beierenweg/Schoutenlaan is
een kunstwerk geplaatst: een grote en een kleine narcissenbol, die met elkaar vergroeid zijn.
Februari
* Precies tien jaar lang kan men bij Esmée al een bloemetje kopen.
* Ook de Stamtafel viert eenzelfde jubileum: de gespreksleider Jacques Josten
zegt, dat de ouderwordende Stamtafel wel graag wat jongere deelnemers aan
de gesprekken zou zien.
* De Gemeente Voorhout is dit jaar gastvrouw voor het Symfonie-orkest.
Bloembollenstreek: d.m.v. een ‘instuif ‘probeert het orkest zoveel mogelijk
kinderen te laten meespelen. Speciaal voor dit concert worden werken ingestudeerd.
* De Voorhoutse afdeling van de Zonnebloem bestaat 40 jaar.
* Jan Vergeer, de Voorhoutse Hagenees, wint het kuipzwammen.
* Bij de jaarlijkse bijeenkomst van de Vrijwillige Brandweer Voorhout wordt
Commandant Aad Hoek zelf eens in de bloemetjes gezet.
Dwars Op Voorjaar 2004
6

Maart
* Als oud-hoofdonderwijzer van de Antoniusschool mag Ben Went samen met
de kleine Sjosjanna het kinderdagverblijf La Luna, dat in de grondig verbouwde school is gevestigd, openen.
* De nieuwe voorzitter van de Carnavalsverenging De Bokken, Herman
Hoeijmans, heeft zijn vereniging voor het eerst door het Carnaval geloodst.
* Voorhouter H. Rijken is op 72-jarige leeftijd aan de Leidse universiteit
gepromoveerd op het proefschrift ‘De Leidse Lustwarande’, een onderzoek
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naar de ontwikkelingen in de tuin- en landschapsarchitectuur van 1600 tot
1900 in het gebied rondom Leiden.
* In de Jaarvergadering van de Bond van Ouderen is afscheid genomen van
mevrouw Toos Mannak. Zij zette zich jarenlang in voor de ouderen in Voorhout.
* De secularisatie slaat ook in Voorhout hard toe: notaris Mendelts vestigt
zich in de pastorie. De Voorhouter kan dus kiezen bij welke deur hij zijn ‘vastigheid’ haalt.
* De halve bollenstreek is afgezet, omdat de Amerikaanse ambassadeur Clifford M. Sobel Panorama Tulipland 2003 opent. Leo van den Ende liet ook
deze VIP ‘a little exercise of paint’ maken.

Dwars Op Voorjaar 2004

April
* Nationale Boomplantdag is een jaarlijks terugkerende gebeurtenis. Dit jaar
is het in Voorhout zeker geen routineklus: in het zojuist geheel gerenoveerde Kievitspark worden door leerlingen van de Andreasschool vier zeer bijzondere bomen geplant: een Pauwlonia tomentosa, een Magnolia kobus,
een Fagus sylvatica en een Zelkova serrata ‘Village Green’. Dat wordt namen
repeteren op onze wandelingen!
* Aan het einde van de Componistenlaan verschijnt een voor Voorhout ongehoord groot gebouw: de vestiging Rijnhout van de Rijngeest Groep Duinen Bollenstreek.
* De gemeente koopt grond voor een jongerencentrum en een sporthal; de
grond, waarop vroeger het exportbedrijf Van Diest was gevestigd, moet eerst
gesaneerd worden voordat erop gebouwd kan worden.
* Op zaterdag l2 april is er een grote reünie van de familie Colijn in Panorama Tulipland. De HKV is in de persoon van Emiel van der Hoeven present.
Hij verzorgt er een doorlopende digitale presentatie van foto’s van Voorhout
en scant ter plaatse familiefoto’s voor het archief.
* In Huize Oud-Poelgeest in Oegstgeest is het eerste ‘Groeten Uit’ festival
gehouden. Voorhout wordt vertegenwoordigd door fotografe Joke Jesse, die
een fotoreportage van de repetities van De Speelkring van Marleen van
Leeuwen maakte. Zij legde het wordingsproces van de uitvoering van ‘Peer
Gynt’ vast.
* Hoek Hoveniers bestaat 60 jaar: een gelegenheid om - zeer goed bezochte Open Dagen te houden.
* Stichting WoonZorgcentra LAS en TRIAS Woondiensten hebben met het
Architectenbureau Van Manen een presentatie van de plannen voor herontwikkeling van het terrein van Huize Agnes gehouden.

7
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* Mevrouw Van Delft-Kaster en de heren Kersten en Van Kampen ontvangen
een koninklijke onderscheiding voor hun enthousiaste inzet als vrijwilliger
bij verschillende verenigingen.

Mei
* In de kern van Voorhout (de oude ‘nieuwbouw’uit het midden van de vorige eeuw) wordt hard gewerkt aan de renovatie van woningen.
* Ten gemeentehuize wordt ‘Draadje III’ gepresenteerd. Een stralend ‘dorpsschrijvers-echtpaar’ is er getuige van, dat burgemeester De Ronde het eerste
exemplaar van Joop Warmenhoven in ontvangst neemt.
* Het is een maand van vele sportprijzen. Zwemvereniging De Columbiaan
en de Majorettes van Sint Cecilia krijgen loon naar prestatie.

Dwars Op Voorjaar 2004
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Juni
* Groep 7 van de Antoniusschool wint de eerste prijs bij het ZiZiZ zangconcours in Rotterdam. (ZiZiZ: Zin in Zingen in Zuid-Holland).
* Hoek Boek en Kantoor schoof één deurtje op en nu heeft Voorhout een
echte goede boekwinkel: en nu nog lezen, Voorhouters!
* De gemeente presenteert het Plan Hoogkamer en Voorhout-Noord.
* Commissaris van de Koningin J. Franssen brengt een werkbezoek aan Voorhout.
* Woonstichting Vooruitgang in Sassenheim bestaat 90 jaar. Dit is een aanleiding om een woningontwerpwedstrijd uit te schrijven. Groep 8 van de Andreasschool maakt het winnende ontwerp. De jonge architecten winnen er
een bedrag van 1000 euro mee. Misschien moet de gemeente Voorhout naast
een VAC ook een Kinderadviescommissie instellen?
* Joop van Roon neemt na 28 jaar afscheid als docent koken/serveren aan het
Teylingen College.
* De BBV, Bewoners Boerhaavestraat Voorhout, tekenen protest aan tegen de
nieuwbouwplannen van de Agnes. Met name de bouw van een vijftien meter
hoge woontoren tast de dorpskern aan.
* De reconstructie van de Jacoba van Beierenweg is gestart.
Juli
* De Columbiaan valt in de prijzen bij Nederlands kampioenschappen.
* De kosterswoningen aan de Herenstraat worden voorzichtig afgebroken;
fotograferend Voorhout staat in de startblokken om mooie plaatjes te schieten van de Kleine Kerk.
* Plotseling overlijden van Cees van Egmond, één van de gezichten van de
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Oranjevereniging.
* Een vreemd natuurverschijnsel in het Kievitspark: bewoners in de bomen. Om bomen een stem te geven tegen de
gemeente, die bomen wil kappen om nieuwbouw nog
beter tot zijn recht te laten komen.
* In de extreem warme zomer, die het land ‘teistert’ wordt
de 87e Vierdaagse gelopen. Natuurlijk bereiken er ook
Voorhouters Via Gladiola.
* Stichting Jeugdraad bezoekt met Voorhoutse kids Diergaarde Blijdorp: een
nieuwe activiteit, die zeer geslaagd was.
* Postkantoren BV wil het postkantoor in de Herenstraat opheffen; er komt
een postagentschap voor in de plaats. Alleen… niemand van de middenstand
biedt zich aan om dit postagentschap op zich te nemen.
Augustus
* De verkoopwagen Wereldwinkel heeft het begeven.
* Avondwandelvierdaagse met tropische temperaturen.
* Het Voorhouts Weekblad besteedt aandacht aan het 5-jarig bestaan van de HKV.
Marktkooplieden trekken aan de bel: is er nu echt geen leukere plaats voor
de Voorhoutse Weekmarkt?

Dwars Op Voorjaar 2004

September
* De HKV haalt de tentoonstelling ‘Holland ze zeggen’ naar Voorhout.
* Jos Heupink neemt na bijna 30 jaar afscheid als directrice van Park Overbosch.
* De nieuwe voorzitter van de HKV, Henk Vink, mag de HKV door haar eerste lustrumjaar leiden. De HKV schrijft tijdens de Braderie haar 500e lid, G.
Hoek, in.
* 2003 Jaar van de Boerderij: de HKV heeft als
lustrumactiviteit een fietstocht langs Voorhoutse boerderijen. Wethouder Hollart reikt aan de
eigenaars van één van die boerderijen, Jan en
Yvonne Groen in ’t Wout-Van der Hulst, de
Restauratieprijs 2003 uit. Daarbij kregen ze letterlijk half Voorhout over de vloer.
* Ferry Knop is een keer zelf ‘lijdend voorwerp’
in de regionale pers: van John Voordouw krijgt
hij de ‘rollade’ van de maand uitgereikt.
* De Bartholomeusparochie heeft een nieuwe
pastoor: C. (Kees) T.M. van Vliet.

9
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Blije gezichten, wanneer eindelijk de
langverwachte sportzaal ‘De Schans’
wordt geopend. De naam is bedacht
door een HKV-lid, R.v.d. PloegGeurts.

Oktober
* Het Voorhouts Weekblad is niet meer, we moeten voortaan Week Breaken.
* De leerlingen van de Emmausschool lopen € 8000 bij elkaar voor de straatjeugd van Rio de Janeiro.
November
* De gemeente houdt een kennismakingsavond voor nieuwe bewoners: vrijwel
alle verenigingen van Voorhout presenteren zich. Er komen weinig nieuwe
Voorhouters opdraven.
* Voorhout op de tv? Voor de dertiendelige tv-serie Centrale huisartsenpost
zijn ook opnames gemaakt in onze Dokterspost.
* De plannen voor herindeling, waarbij Voorhout, Sassenheim en Warmond
tot één gemeente worden gemaakt, beginnen de gemoederen in beweging te
krijgen. Jacoba van Beieren bemoeit zich er zelfs mee; ze mag voor deze
gelegenheid even het fysiek en de stem van Marleen van Leeuwen lenen.
* Voorhout heeft weer even royalty. Prins Jubilé (Cees van Kampen) en Prinses
Petra bereiden zich voor op de sleuteloverdracht van ons dorp in februari 2004.

Dwars Op Voorjaar 2004
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December
* De HKV kan terugzien op een succesvol lustrumjaar met zeer veel activiteiten. De fotowedstrijd leverde mooie plaatjes op: de kern van ons
dorp in het gesprekje in een busabri. De
DWARS OP deed zijn naam voor één keer eer
aan! Met de fraaie kleurenomslag deed het nog
professioneler aan dan anders.
* Het Referendum over fusie/zelfstandig blijven wordt in Voorhout zeer intensief voorbereid.
*

Dit is de laatste Cronique van Simone Heikens.
We danken haar hartelijk voor het bijhouden van alle gebeurtenissen
Wie neemt deze rubriek van haar over?
Informatie en reacties bij het secretariaat.
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Forenholte Cronique 2004
Op de valreep miljoenen voor Voorhout
januari
* 66% van de stemgerechtigde Voorhouters is tegen een herindeling van de

*
3
8
19
24
31

gemeente met Sassenheim en Warmond. Het opkomstpercentage voor het
eerste Voorhoutse Referendum is 55%.
Eric Zwaan wordt Foreholter van het jaar.
To Vlasveld is benoemd tot erelid van de Columbiaan.
Sporter Jan van Kempen Vrijwilliger van 2003.
Grote brand, ontstaan in een meterkast, aan de 's Gravendamseweg.
B. en W. presenteren plannen voor een sporthal en jongerencentrum op het
voormalige Van Diestterrein.
Jan Piet Does wint de Jubileum Playbackshow van de 33-jarige carnavalsvereniging De Bokken.
Tijdens de drukbezochte receptie benoemt de jubilerende c.v. De Bokken
Ab Koomen tot erelid.
februari

1 Piet van Rooden is de nieuwe jongerenwerker van de gemeente. Hij wil de

jongeren gewoon aanspreken en goed naar hun wensen luisteren.
7 Optreden van de kinderzangvereniging Singing Stars in het Wapen van
8

14
14
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Voorhout.
Tijdens het Nederlands Junioren Kampioenschap zwemmen behaalt de 13jarige Nadine Straten zes gouden, een zilveren en twee bronzen medailles.
Wethouder Paul van Riet zet haar in het zonnetje.
Het duo Jan Piet Does en Marcel Floor winnen het Kuipzwammen. Dit
ondanks het feit dat een duo niet is toegestaan.
Theo van Werkhoven is gekozen tot Grote Bok 2004. Daarmee behaalt hij
alle erefuncties binnen de carnavalsvereniging.
De 60-jarige burgemeester C.J. de Ronde tekent opnieuw voor zes jaar burgemeesterschap.
Jacobus van der Poll en Catharina van Velzen zijn 60 jaar getrouwd.
Riet Peeters houdt het na bijna 30 jaar als gemeentebode voor gezien.
5 maart is de officiële afscheidsreceptie.
Na 18 jaar treedt tijdens het bokverzuipen pretband De Kanjers voor het
laatst op.
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maart
1 De praktijk van huisarts Schinkelhoek wordt versterkt met Petra van Peet.
4 De in Numansdorp geboren Mary de Wit wordt 100 jaar. Ter gelegenheid

daarvan plant zij op het terrein van de BNS een notenboom.
6 De 4-jarige Ticho Cornelisse opent het heringerichte speelterrein aan de

Distelweg.
7 Uit handen van drie ereleden ontvangt het bestuur van de Mixed Hockey

Club (MHC) een zevental fel begeerde clubvlaggen.
14 De Columbiaan promoveert naar de A-competitie.
17 De KTS opent twee gerenoveerde lokalen (theorie/computerlokaal) en het

winkeltje.
21 Voor de achtste maal opent Panorama Tulipland bij Colijn haar deuren.
25 Loco-burgemeester Leo van Steijn opent bij de KTS de vernieuwde fietsenkelder.
27 De Nederlandse driekleur hangt onderste boven halfstok aan het Gemeentehuis. Een jaar eerder hangt er op Bevrijdingsdag een oranje wimpel bij.
Nel Nuhn neemt afscheid als eigenares van het tennispark Oosthout.
Mirjam en Rob Ubink zijn de nieuwe beheerders.
Sander van Beek is het 400ste lid van de MHC.

*
*

*
1
1

7
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april
Herziene Agnesplannen stuiten nog op zeer veel verzet. Wordt het groene
Voorhoutse hart van steen?
De Maatschappij voor Fysiotherapie Voorhout in de Pieter de Hooghstraat
start op de hoek Schoutenlaan - Jan van de Jagtlaan haar Medisch Trainingscentrum.
Omwonenden luiden de noodklok over de overlast van jongeren bij het
Clustergebouw. De skatebowl blijkt namelijk een goede hangplek.
15 jonge musici brengen hun kunnen eenmalig in de Kleine Kerk ten gehore.
De organisatie is in handen van de Rotary, afdeling Voorhout.
De gemeente Voorhout draagt een deel van haar milieutaken over aan de
milieudienst West-Holland.
De gemeente tekent een overeenkomst voor de ontwikkeling van de zogenaamde ING-locatie met ING Real Estate.
Drie Voorhoutse helden, de heren C. l'Ami, M. Kop en D. de Roos, zijn
door de St. Carnegie Heldenfonds voor het redden van kinderen uit een
brandende woning aan de Kruidenschans onderscheiden. (7 okt. 2002)
In het kader van de Nationale boomplantdag planten kinderen berken bij
het Cluster(school).

15
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19 Wethouder Wim Hollart start de metsel- en voegwedstrijd bij de KTS.
24 John Bakker krijgt in de St. Servaes-Basiliek in Maastricht de ridderslag

voor zijn grote inzet voor kerk en samenleving.
25 De OVV en een aantal leerlingen van verschillende basisscholen (Denise
Terlingen, Emilie Remmelts, Fleur van Rijn, Leon Borst, Lianne Duinkerken, Maurice Luttge, Sjoerd van Grinsven en Wouter de Haan) plaatsen aan
de Schoutenlaan bij het Gemeentehuis de 'Amaliaboom', een zogenaamde
koningslinde.
29 De Gemeentelijke Commissie geeft geen groen licht voor de nieuwe Agnesplannen. Veel Voorhouters zijn tegen de massale bouwplannen.
30 Leny Jansen en Nelie van Leeuwen zijn benoemd tot Lid van de Orde van
Oranje Nassau.
mei
* Jan Barends is gelicenceerd Nordic Walking-instructeur.
* De Pretband De Mexicano's viert haar eerste verjaardag.
7 Aan de Beukenrode zijn nieuw aangelegde Jeu de Boulebanen geopend.

13

14
18
20
27
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Tegelijkertijd gaat aan de Herenstraat een droom van Lex, Wilco en Marcel
in vervulling. Zij openen in de oude winkel van HoekBoek hun sportcafé
Merlijn.
Onder zeer grote druk gaat 's nachts rond een uur de kogel door de kerk.
Na het zwaaien met hun portefeuilles zwichten raadsleden voor de plannen
van de Agnes. De Voorhoutse bevolking is zwaar teleurgesteld en verliest
haar vertrouwen in de politiek.
De PaVeiVo kent opnieuw een record opbrengst van € 44.825.
Hans en Lenie Boere vieren het 25-jarig jubileum van hun Autobedrijf
Schoonoord.
Voorhout ziet af van een bibliotheek op het Van Diestterrein. Geldgebrek is
de voornaamste reden. De mogelijkheid voor een HKV-locatie vervalt.
Algemeen Zeeman-directeur Paul Schouwenaar opent in de voormalige
winkel van het Kruidvat zijn Voorhoutse vestiging.
Provinciale Staten keuren het voorstel tot samenvoeging van Voorhout, Sassenheim en Warmond goed.
juni

* De bekende tulp op het dak van Unix houdt de Haagse gemoederen

opnieuw bezig. Mag hij wel of niet op het dak?
3 De nieuwe airco van Bernard Schulte bv veraangenaamt na tal van jaren het

werken in de bibliotheek.
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9 De 56e en tevens laatste Bejaardentocht voert de gasten onder meer naar

het Museum Stoomtram in Hoorn-Medemblik.
10 Bloembollenbedrijf Theo de Boer bestaat 50 jaar. Ter gelegenheid hiervan

is een boek geschreven.
21 In het KTS-gebouw vindt de presentatie plaats van het receptenboek

"Smullen…" Het boek is samengesteld door Willem Vogels.
23 De 'Van Schooten Bokaal' voor de beste volkstuin komt in handen van W.

van Tol.
24 Op feestelijke wijze worden de sleutels van de nieuwe huizen in de wijk

Hoogh Teylingen uitgereikt.
juli
De opzet van de Voorhouter, het weekblad voor ons dorp, wijzigt. Het blad
wordt dunner. Zij is slechts 12 pagina's dik.
1 Paula van Klaveren is 30 jaar slotvrouwe van haar Ruïne van Teylingen.

*

augustus
* Na 13 jaar neemt Vluchtelingenwerk Voorhout afscheid van voorzitter Ad

van den Anker.
* Tijdens de 30e Avondvierdaagse valt er geen druppel regen.
* De Voorhoutse meiden Melanie Luttgens en de zussen Annemiek en Mar-

loes Ruiten verzamelen lege flessen voor de Doe-Een-Wens-Stichting.
14 De 11-jarige Tom Hoek wordt sheriff van het cowboy- en indianendorp.
23 Kees van de Nieuwendijk en Katrien Vink zijn 60 jaar getrouwd.
29 De Voorhoutse skatetocht (4, 8 of 12 km) wordt op de Oosthoutlaan verreden.

september
* De Scouting start een actie voor een nieuwe Woelige Stal. De kosten zijn
*

2
3
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geraamd op 4 ton.
Een aspirant-koper van boerderij de Hooghkamer haakt op het laatste
moment af.
Einde van de Voorhouter ingeluid? De opmaak van de enige echte Voorhouter is gereed voor de nieuwe gemeente Teylingen. Een nieuwe kop op
de voorpagina en klaar is Kees. Het Voorhoutse nieuws is zeer sterk gereduceerd.
De Gemeenteraad gaat niet akkoord met het plan van aanpak van de fusie
met Warmond en Sassenheim.
Officiële opening van De Verdieping, het kerkelijk centrum van de Hervormd-Gereformeerde Gemeente van Voorhout.

17
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5 Joost J. Peters neemt afscheid als voorzitter van de Federatieraad van het

Kleine Kerkje. Huibrecht Bos volgt hem op.
24 Marco van der Kruk is onverwachts zaalschietkampioen bij St. Hubertus.
26 Henk van den Berg, André Buitenhek, Hans Diemen en Ton Tetteroo lopen

in Berlijn de marathon.
29 Trias Woondiensten biedt de bewoners van de Beukenrode, Spoorlaan en

Boekhorstlaan een bloemetje aan omdat de huizen 30 jaar bestaan.
oktober
* Voor de gemeente Voorhout dreigt een miljoenenstrop door het mogelijk

mislopen van 2,8 miljoen euro als Vinexgeld voor de Hooghkamer.
* De 25-jarige Marcella van Delft is kampioene bij de Ned. Rijpaarden en
Ponystamboek.
8 'Juf' Jeanne Parlevliet, 12 jaar leerkracht aan de Regenboogschool, trouwt
met elektronicus Kees Guyt.
De St. Cecilia Majorettes Caroline Hoek, Kim Kars en Mariska Prins vallen tijdens de EK in de prijzen.
14 Vishandel De Klok, eigenaar Wim Klok, opent haar deuren in de Herenstraat.

*
*
*
1
6

11
20
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november
Voorhout 'ontdekt' hoogspanningskabels langs de Linnaeuslaan.
De leden van BaCluVo vieren in de Gaasbak het 25-jarig bestaan van hun club.
Sport- en Fitnescentrum Thea Hoogervorst bestaat 20 jaar.
Jan van den Berg is 40 jaar in dienst bij WoonZorgcentrum Agnes.
In het Wapen van Voorhout wordt de 13e All Round Quiz gespeeld. Quizmaster is wethouder Paul van Riet. Het team van De Buren wint met 87
punten. Er nemen 23 teams deel.
Prins Jan en Prinses Lia (van Schooten) zijn het nieuwe prinsenpaar van c.v.
De Bokken.
De familie Bert en Elisabeth Nijman aan de Jac. ontvangen uit handen van
wethouder Leo van Steijn de HKV-Restauratieprijs 2004.
december

* De gemeente ontvangt toch de miljoenen Vinexgelden.
* Ron Honsbeek uit de Wilgenhorst wint € 770.000 in de Postcodeloterij.
10 SV Foreholtes Kerstveiling brengt € 26.500 op. De nieuwe kleedkamers komen

met dit bedrag een stap dichterbij.
11 De majorettes van St. Cecilia presteren op het NK te Barneveld. Ze behalen

vier keer goud, drie keer zilver en twee keer brons.
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Forenholte Cronique 2005

2005 gaat voor de gemeente Voorhout in als het jaar met het einde van haar
bestaan. Na 1017 jaar wordt, niet tot ieders genoegen, Voorhout samenge voegd met Sassenheim en Warmond. Voorhout is daarna niet meer wat het
geweest is. 2005 is ook het jaar van de majorettes van St Cecilia. Zij winnen
prijs op prijs en stoten door naar de top. De Agnes blijft de dorpsgemoederen
bezig houden en boerderij de Hooghkamer stort in. De bekende Ferry Knop
overlijdt en aan de Jacoba van Beierenweg worden de eerste stenen voor de
nieuwe sporthal de Tulp gelegd.
Januari
* De Voorhoutse gemeenschap vreest met de komst van een super bij het
4
21
25
27

spoor (ING- terrein) overlast van de vele files.
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis wordt HKV-secretaris
Emiel van der Hoeven benoemd tot Vrijwilliger van 2004.
Jan Piet Does wint met zijn zwam op hoog niveau het jaarlijkse Kuipzwammen. JP is een waardig opvolger van Ferry Knop.
Computer Plaza opent haar deuren aan de Herenstraat.
Het rommelt in de politiek. Voorhouts Belang mag niet meer aanschuiven
bij de voorbereiding van de nieuwe gemeente Teylingen.

Maart
11 Rijnhout opent haar deuren voor de bewoners van de wijk Hoog Teylingen.
April
1 Handbalvereniging Foreholte opent de nieuwe kantine Break Out.
11 De bekende Kuipzwammer en “stukjesschrijvende” Voorhouter, met zijn
Dwars Op Voorjaar 2006
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16
17

23
29

onafscheidelijke helm, regenjas, camera en brommer Ferry Knop, overlijdt
(1932-2005). Hij schenkt al zijn negatieven en foto’s aan de HKV.
Heropening van de multifunctionele ruimte (De Roef) van de R.K.
Parochie Bartholomeus.
Dragersvereniging St. Barbara viert haar 75-jarig bestaan. Zij is opgericht
op 1 april. Pastoor Van Vliet ontvangt uit handen van voorzitter Leo van
der Zon het jubileumboek 75 jaar zwarte kraaien in Voorhout.
Cultuur Verheft brengt de volksschets De Jantjes ten tonele.
Loco-burgemeester Leo van Steijn reikt vier koninklijke onderscheidingen
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uit. T.C. (Tom) Daey Ouwens en R.J.W.J. (Richard) Kuijten worden
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. A.W.G.M. Langelaan
en F.H.M. (Frans) Mens worden Lid van de Orde van Oranje Nassau.
Mei
*1 Gerard Bel is bij Biljartvereniging Agnes kampioen 2005
1 De jaarlijkse PaVeiVo in het Wapen van Voorhout levert de Bartholomeus-

parochie € 39.318 op.
29 In Panorama Tulipland wordt de eerste officiële dienst van de Baptistenge-

meente Kalebs gehouden.
Juni
* De supportersvereniging van voetbalvereniging Foreholte viert haar twee-

3
4
5
10
18
24
24
30

de lustrum. De vrienden schenken een kruiwagen met daarin 10.000 losse
euro’s.
Het Broederhuis Nieuw Schoonoord (BNS) breidt haar voorzieningen binnen 2 jaar uit.
De Speelkring speelt in de Ruïne van Teylingen het leven van Jacoba van
Beieren na.
Pastoor Cees van Bockxmeer viert in Voorhout zijn 50-jarig priesterschap.
Brandweercommandant A.W. Hoek krijgt een koninklijke onderscheiding.
Hij wordt Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
De majorettes van St Cecilia pakken in Barneveld vele eerste prijzen.
(5x 1e en 2x 2e)
“85 jaar muziek in een notendop” Jubileumexpositie van St Cecilia in de
bibliotheek.
De majorettes van St. Cecilia pakken in Terheijde alle eerste prijzen.
De gemeenteraad stelt geen krediet beschikbaar voor een verkeersdeskundig onderzoek naar een mogelijk afsluiting van de Oosthoutlaan.
Juli

van start. Er komen extra parkeerplaatsen
en een nieuw hockeyveld. (2006)
25 Op de ijsbaan begint de jaarlijkse huttenbouw voor de jeugd.
Augustus
* De bewoners van het Boerhaavekwartier vrezen door de nieuwbouw van de
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* De uitbreiding van sportpark Elstgeest gaat
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Agnes verkeerschaos en onveiligheid en willen daarom de woonerfstatus
voor hun wijk.
* Voorhout heeft geen meetinstrumenten voor geluidshinder van Schiphol.
1 Het echtpaar F.L.C. Jentink viert aan de Sikkelkruidstraat hun 60-jarig
huwelijk. Zij krijgen bezoek van burgemeester C.J. de Ronde.
28 R.K. Basisschool Andreas viert haar 40-jarig bestaan.
September
* Omwonenden van het gebouw Rijnhout in de Componistenwijk voelen zich

onveilig.
2 Bij de Andreasschool is een grootse reünie van oud-leerlingen.
10 Scouting Voorhout opent aan de Sportlaan een nieuwe Woelige Stal.
13 Tot grote teleurstelling van veel Voorhouters gaat de Eerste Kamer met 39

19

22
23

23

28
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stemmen voor en 34 tegen akkoord met de fusie tussen de gemeente Voorhout, Sassenheim en Warmond op 1januari 2006.
De historische boerderij de Hooghkamer door werkzaamheden onverwachts gesloopt/ingestort. Wethouder Van Steijn doet aangifte bij de politie. Er is geen sloopvergunning. Op 9 september is al een deel van het achterhuis (stal) ingestort. De RDMZ denkt dat de boerderij nog niet is
verloren.
De majorettes van St Cecilia maken in Eindhoven furore met drie maal promotie en ontvangen lof van de jury.
De wethouders Paul van Riet en Wim Hollart leggen in de nieuwe Voorhoutse sporthal en jongerencentrum De Tulp de eerste stenen. Voorheen
stond hier het verbrande bedrijf van Van Diest. (Het eerste land van Colijn)
Henk van Overbeek wint met groep 6/7 van OBS de
Regenboog aan de Distelweg een tekenles van een
echte Disneytekenaar.
De Koepel Bonden van Ouderen in Voorhout, Sassenheim en Warmond is opgericht.
Oktober

* De gemeente Voorhout ontvangt via het Leidse

Archief na 120 jaar de jubileumbokaal en andere stukken van burgemeester Terwee uit 1885 terug.
* In sporthal De Buitelstee in Dinteloord behalen de
majorettes van St. Cecilia 7x de eerste plaats voor
solisten en duo’s (boven de 80 punten)
3 In Waddinxveen overlijdt op 73-jarige leeftijd oud-
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gemeenteraadslid Ben Venne.
De EK Majorette Kampioenschappen in Italië verlopen voor St. Cecilia
zeer succesvol. Caroline Hoek behaalt goud.
12 Echte bakker Ammerlaan blijkt de beste bakker van Zuid-Holland.
29 Rob van den Burg ontvangt in zijn pand Herenstraat 74, modewinkel Stables,
uit handen van wethouder Leo van Steijn de HKV-Restauratieprijs 2005.
29 All Round Music aan de Herenstraat sluit na 9 jaar haar deuren. De winkel
wordt overgenomen door Mirel Logtenberg van Na-Ja kinderkleding,
voorheen Minou.

7-9
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December
Jeroen Staatsen wordt benoemd tot interim
burgemeester van de nieuw te vormen
gemeente Teylingen.
Bewoners van het Oosthoutplein gaan in
beroep tegen de komst van een snackbar
aan het plein.
Schoenmakerij Ben aan de Herenstraat
viert zijn tienjarig jubileum.
Broeder Theo Blokland gaat in de Bartholomeuskerk voor in zijn eerste
mis. Na afloop is er in De Roef gelegenheid om de neomist te feliciteren.
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November
Frits Theunissen (62) 35 jaar tandarts in Voorhout.
Ans van Werkhoven uit de Rembrandtlaan maakt 40 jaar de Andreasschool
schoon.
Prins Ton I en Prinses Edith vormen het nieuwe prinsenpaar van carnavalsvereniging De Bokken.
Bert Pilaszek opent aan het begin van de Herenstraat zijn Tutti a Tavola met
originele Italiaanse lekkernijen.
Deel vier van de serie Dirk Draadje verschijnt. Auteur Joop Warmenhoven
doet daarmee “het licht” in Voorhout uit.
De harmonie van St Cecilia promoveert in de Schelft in Noordwijkerhout
naar de derde divisie.
Aan de Ravellaan openen de artsen Johan Schinkelshoek en Petra van Peet,
na 7½ jaar in een container gebivakkeerd te hebben, hun nieuwe praktijk.
Na tien jaar neemt LAS-directeur Huub van Tienen afscheid van de Agnes.
Een historisch laag aantal kiezers (40%) bepaalt de nieuwe gemeenteraad
van Teylingen.
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10 Met twee maal zilver en een maal brons tijdens het Nederlands Kampioen-

schap in Mierlo plaatsen de Majorettes van St Cecilia zich voor de WK.
22 Laatste raadsvergadering van de gemeente Voorhout. Truus Warmerdam

wordt voor haar vrijwilligerswerk voor de Bartholomeuskerk benoemd tot
Vrijwilliger van 2005. De raadsleden Wim Meijles, Renée Lucas en Piet
Verdegaal worden benoemd tot Leden van de Orde van Oranje Nassau.
31 Om 24.00 uur komt er na 1017 jaar een einde aan de zelfstandigheid van
Voorhout.
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