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Deze week
Aantal vernielingen opvallend gedaald

Eerste maanden 2009: 
forse stijging inbraken
Onder het motto ‘hangen mag, ver-
nielen niet’,  probeert de politie in 
Oegstgeest zoveel mogelijk grip te 
krijgen op de overlast die hangjon-
geren zo nu en dan veroorzaken. 
“Er is niet altijd een patroon in te 
herkennen”, zegt Jaap de Kok, 
teamchef Oegstgeest en Teylingen. 
“We proberen wel zoveel mogelijk 
maatregelen te treffen op plekken 
waar veel overlast is. Zo zorgen we 
dat het groen gesnoeid is en de 
straatverlichting werkt.” Bij over-
last worden tegenwoordig ook tel-
kens de ouders van de jongeren 
geïnformeerd, zodat ze weten wat er 
speelt. “Ook moeten vernielers zelf  
de schade betalen die ze aanrichten. 
Vaak keren verzekeringen ook niet 
meer uit.” De Kok vindt het prettig 
dat vernielers ook daadwerkelijk 
gepakt worden. “In vergelijking met 
vorig jaar is in de eerste vijf  maan-
den van 2009 het aantal vernielin-
gen gedaald van 251 naar 181.”
Het aantal inbraken daarentegen 

steeg fors in vergelijking met de 
eerste vijf  maanden van  2008. Van 
27 naar 70. “Het aantal inbraken in 
Oegstgeest is nu stabiel, het is zelfs 
gaan dalen vanaf april. Het is moei-
lijk te zeggen waaraan dat ligt. Wel 
zijn we ‘s avonds en ‘s nachts veel 
opvallend en onopvallend onder-
weg geweest”. Ook riep de politie 
de hulp in van oplettende honden-
bezitters. Agenten in burger die 
rondliepen in de wijken werden 
door burgers aangezien voor ‘ver-
dachte types’, en daarom koos de 
politie sindsdien voor zichtbaar 
surveilleren. De hoos aan inbraken 
begon in de Bloemenbuurt, en 
breidde zich als een olievlek uit over 
Oegstgeest. Wonen in Poelgeest 
bleek opvallen veilig. 
“Waarschijnlijk omdat de meeste 
woningen daar voldoen aan het 
keurmerk veilig wonen,” aldus De 
Kok. Informatieavonden over 
‘Veilig wonen’ werden zeer druk 
bezocht. (WT)

Op 1 juli wordt een voetbaltoer-
nooi georganiseerd op het 
schoolplein van de Prof. dr. Leo 
Kannerschool, gelegen aan 
Endegeesterstraatweg (dus bij 
Rivierduinen). Er is dan een 
heel mooie beker te winnen. De 
bedoeling is dat er vijf  tegen 
vijf  wordt gevoetbald. Je kunt 
meedoen tot 16 jaar. Je hoeft je 
van tevoren niet op te geven. 
Het toernooi begint om 16.00 
uur en is om ongeveer 18.00 uur 
afgelopen. Dus kun je goed 
voetballen? Vind je voetballen 
leuk? Kom dan op 1 juli naar 
het schoolplein van de Kanner-
school.

Voetbaltoernooi

Geslaagden 
in Oegstgeest

Poelgeest 10 jaar

Brand aan Rijnzichtweg

Oegstgeest 
eert veteranen

Rolstoelvierdaagse 
van start

Je zou maar in De Dolfijnen zit-
ten op basisschool De Kring op 
de Willibrordlocatie. Dan zou je 
bij meester René van der Velde in 
de klas zitten, en dat is waar-
schijnlijk de beste ‘vertelmeester’ 
van de regio.

Als René een verhaal vertelt, hangt 
de klas aan zijn lippen. ‘Daar moet je 
iets mee doen’, werd er van verschil-
lende kanten tegen hem gezegd. 
Maar vertellen en schrijven liggen 
toch verder van elkaar dan gedacht, 
merkte René. “Gelukkig heb ik een 
goede schrijfopleiding in Amster-
dam gevolgd waar ik heel goede 

begeleiding heb gehad.” En het resul-
taat is ernaar. Vandaag verscheen bij 
uitgeverij Ploegsma De klas van 
Daan. Een heerlijk full-color voor-
leesboek over de belevenissen van 
Daan met zijn klasgenoten uit groep 
3 en zijn meester. “Het verhaal gaat 
vooral over het leren lezen na de 
zomervakantie.”Vanmiddag wordt 

het boek gepresenteerd bij boekhan-
del De Kler in de De Kempenaerstraat, 
en alle Dolfijnen gaan natuurlijk 
mee. De officiële presentatie is om 
17.00 uur, waarna René zijn boek 
ook zal signeren. In Leiden is de 
auteur a.s. zaterdag van 14.00 tot 
15.30 uur in De Kler te vinden. www.
deklasvandaan.nl.

‘De klas van Daan’ vandaag gepresenteerd

Meester René van der Velde schrijft kinderboek

De Dolfijnen hangen aan de lippen van meester René. (Foto: Willemien Timmers)

Enkele Oegstgeestenaren heb-
ben het initiatief  genomen om 
met alleengaanden ofwel ‘sin-
gles’ vanaf  45 jaar gezellige 
activiteiten te organiseren, idee-
en te ontwikkelen en tenminste 
één keer per maand, tijdens een 
drankje en hapje, bijeen te 
komen. 
Iedere ‘single’ of alleengaande 
met interesse, die dit particulie-
re initiatief  wil ondersteunen, 
wordt van harte uitgenodigd te 
bellen naar (071-) 5173374 of 
06-10397297 of te mailen naar 
lattiebo@hotmail.nl.

Oproep singles 
Oegstgeest

Onderzoekers van het bekende opi-
nieblad ‘Elsevier’ hebben 441 
gemeenten in Nederland op de 
weegschaal gelegd en ze op het 
gebied van prettig wonen op een 
ranglijst gezet. 
Snel even kijken op welke plaats 
Oegstgeest is terechtgekomen. Dat 
is een meevaller: op plaats 20 in de 
top 50. Laren kwam als de beste 
gemeente uit de bus. Oegstgeest is 
een prettige woongemeente met 
vele voorzieningen. Het grote voor-
deel is dat je er alle kanten uitkunt, 
zoals naar de monumentale stad 
Leiden en grotere steden als Den 
Haag, Rotterdam, Amsterdam. 

Mooi weer, dan zit je vlak bij 
Katwijk en Noordwijk en het Zuid-
Hollandse plassengebied. 
Op provinciaal niveau kwam 
Oegstgeest, na Wassenaar, als twee-
de uit de bus. Leiderdorp staat op 
een mooie derde plaats, gevolgd 
door Rijswijk en Zoeterwoude. 
Minpunten volgens het onderzoek 
zijn onder andere de kans op een 
huis en de nabijheid van winkels. 
Pluspunten zijn de nabijheid van 
onderwijs, ziekenhuizen, huisartsen 
en tandartsen. Ook de bereikbaar-
heid per auto, de welstand en de 
veiligheid vielen positief  op. (AK/
WT)

Het is goed wonen in Oegstgeest. In slechts negentien gemeenten in 
Nederland zou het ‘beter’ zijn. Op de foto het zicht op het Oranjepark vanuit 
de r.-k. H. Willibrordkerk in februari van dit jaar. (Foto: Wil van Elk)

Goed wonen in Oegstgeest

Met het akkoord van de monumen-
tencommissie voor de plannen van 
een ‘nieuw’ Het Witte Huis, blijft 
het beschermd dorpsgezicht in het 
Wilhelminapark gewaarborgd en 
kan de Nova Zembla Zorggroep 
zich voorbereiden op de sloop van 
het oude gebouw en de nieuwbouw 
van het derde huis in Oegstgeest 
voor senioren met zorg op maat. 
“Op een mooie locatie”, zegt 
Mariëlle van Bork enthousiast.

Door: Wil van Elk

“We zijn erg blij met de goede 
samenwerking met de gemeente”, 
vertelt Mariëlle van Bork. “Van het 
begin af aan hebben wij een nieuw 
gebouw voor ogen met de herken-
bare stijl van Het Witte Huis, zoals 
het vroeger was. Wij betrekken 
voortdurend de buurt in onze plan-
nen, en de meeste bewoners reage-
ren enthousiast.” In het gebouw 

komt ruimte voor ruim twintig 
bewoners, waarmee Het Witte Huis 
de grootste vestiging wordt, groter 
dan Huize Klimop aan de 
Rhijngeesterstraatweg met acht 
bewoners en Villa Oranjepark aan 
de Prins Hendriklaan met maxi-
maal vijftien bewoners. Nova 
Zembla Zorg is met thuiszorg ook 
onderdeel van de organisatie. Zie 
voor meer informatie op internet: 
www.novazemblazorg.nl.

Zorgvuldig
Zowel de monumentencommissie 
als het college van burgemeester en 
wethouders zijn ervan doordron-
gen dat nieuwbouw op de plaats 
van Het Witte Huis zorgvuldig 
moet worden bekeken. Er waren 
dan ook zes vergaderingen voor 
nodig om de schetsplannen kritisch 
en zorgvuldig te bespreken. Op 
woensdag 17 juni heeft de monu-
mentencommissie besloten om het 
college van burgemeester en wet-

houders positief  te adviseren over 
de schetsplannen om op de plek 
van Het Witte Huis een ouderen-
voorziening te realiseren. In de vol-
gende fase wordt nog nader over-
legd over detaillering en materiali-
sering van het gebouw, genoeg werk 
dus voor de Oegstgeester architect 
Henk van der Haar. Het college 
van burgemeester en wethouders 
behandelt binnen enkele weken het 
advies van de monumentencom-
missie.
Als Bob van Ingen Schenau, de 
huidige eigenaar van Het Witte 
Huis, de sleutel op 1 augustus over-
draagt, wordt er nog niet begonnen 
met de sloop van het gebouw. Eerst 
volgen de procedures rond de aan-
vragen voor de sloop en de nieuw-
bouw. Wellicht dat er eerst bewo-
ning komt van een antikraakorga-
nisatie. Als er na de sloop van het 
oude gebouw weer een nieuw 
gebouw komt, is Het Witte Huis 
terug in volle glorie. Dat is zeker!

Het Witte Huis 
heeft een nieuwe toekomst

Gezellige 
open dag Jottem

Activiteitencentrum Jottem hield afgelopen vrijdag een geslaagde open 
dag. Het weer werkte gelukkig nét mee, en dus konden bezoekers genie-
ten van zelfgemaakte pannenkoeken en ander lekkers. Spannend was het 
wel voor de cliënten van Jottem om hun (zelfgemaakte) waar als kaar-
sen, kaarten, jam, cakejes en planten te verkopen. Voor wie de open dag 
gemist heeft: u kunt elke werkdag terecht in het winkeltje waar diverse 
cadeauartikelen verkocht worden die door de cliënten zelf zijn gemaakt 
of verfraaid. (Foto: Willemien Timmers)

Een 48-jarige man uit Rijnsburg 
is zondag 21 juni rond 5.20 uur 
gewond geraakt bij een val met 
zijn bromfiets. Dit gebeurde op 
de Rhijngeesterstraatweg. Met 
verwondingen aan zijn been 
werd hij overgebracht naar het 
LUMC. 
De toedracht van het ongeval is 
niet bekend. De politie is op 
zoek naar getuigen. De politie 
kon geen onderzoek doen naar 
eventueel alcoholgebruik 
wegens de medische behande-
ling van de man.

Bromfietser 
gewond na val

Buurtbewoners hebben kunnen 
voorkomen dat de directiekeet voor 
de bouwprojecten aan de Apollolaan 
(nieuwbouw zorgcentrum) in vlam-
men opging. In de nacht van zater-
dag op zondag (20-21 juni) troffen 
ze bij terugkeer naar huis na een 
feest een aantal brandende vuilnis-
zakken aan dat was vastgeklemd 
tussen de directiekeet en een pallet. 
Ook de pallet had reeds vlamgevat. 
Het was een kwestie van tijd 
geweest, voordat het vuur zou over-
slaan. Zij hebben de vuilniszakken 
en de pallet uit elkaar en van de 
directiekeet vandaan getrokken. 
Meteen daarna hebben ze de brand-
weer gebeld, die enkele minuten 
later de restanten van het vuur 
heeft geblust.

Buurtbewoners 
voorkomen 
brand

“Met de bouw van de sporthal heb-
ben we bijzonder goed samenge-
werkt met de gemeente Oegstgeest”, 
vertelde algemeen directeur 
Haagmans van de firma Vaessen. 
“Het is ook een mooi project omdat 
het allemaal perfect volgens plan-
ning verloopt en op tijd wordt 
opgeleverd”, beaamde wethouder 
Eric Mackay die dinsdag 23 juni na 
het ondertekenen van de over-
drachtspapieren de sleutel van de 
sporthal kreeg. Eind augustus 
wordt sporthal De Cuyl feestelijk 
in gebruik genomen.

Sleuteloverdracht 
Sporthal

Léon Klaver Fashions -  Oegstgeest

Personal Tailoring

Pakken op Maat
Shirts op Maat

Schoenen op Maat
Dassen op Maat

Léon Klaver
Irislaan 53 - Oegstgeest

Tel. 071-5237120
info@klaverfashions.nl

samenlevingscontracten  onroerend goed  testamenten  kortingsacties

nalatenschappen  echtscheidingen  schenkingen  vennootschapsrecht

Loevestein 12 Leiderdorp T (071) 589 92 01  info@notarissen.tv www.notarissen.tv

pak die akten actie!

www.denhaanrijnsburg.nl

den Haan Tuininterieur

SCOOTER 
voor nog geen € 1000,-

bij Van Hulst Fietsen!!
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OEGSTGEEST
HOFDIJCK 60

VRIJSTAAND HERENHUIS, UITGEBOUWD
VRAAGPRIJS  € 845.000,-- k.k.

Zeer charmante en luxe uitgebouwd vrijstaand 
herenhuis (bj 1955) met oprit naar voormalige 
garage. Gelegen aan een brede rustige laan 
nabij scholen, winkels (De Kempenaerstraat / 
Lange Voort) en sportvelden.

Indeling: entree, hal met garderobe, meterkast en luxe toilet met fontein, deur naar de 
ruime uitgebouwde woonkamer met kelderkast en fraaie massieve parketvloer. 
Riante woonkeuken met openslaande deuren naar de tuin en toegang tot de study. 
Aparte bijkeuken. 
1e verdieping: overloop met drie slaapkamers, badkamer met douche, toilet en was-
tafelmeubel. Vliering te bereiken via vlizo trap. Het gehele huis (binnen en buiten) is 
voorzien van een ingenieus licht- en bedieningssysteem. 
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In een rustig en kindvriendelijk wijkje ligt dit goed 
onderhouden verrassend ruime moderne 2-O-1 KAP 

HERENHUIS met een AANGEBOUWDE GARAGE
VRAAGPRIJS  € 698.000,- K.K.

VAN WELZEN & LOSECAAT

www.vanwelzen-losecaat.com
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Groenhoevelaan 49, Oegstgeest

NIEUW!

MAGAZIJN
VERKOOP

KORTINGEN TOT

80%
OP=OP

Bij Baalbergen Wonen 
in voorheen het Motorhuis 
Ambachtsweg 1, Katwijk

OPENINGSTIJDEN
Donderdag 25 juni 10.00 - 21.00
Vrijdag 26 juni  10.00 - 18.00  
Zaterdag 27 juni 10.00 - 17.00

NIEUW
KOOPAVOND OPEN

VRIJDAG TOT 21.00 UUR

TOM WESTEN KAPPERS
071-5174270




