KORTE KRONIEK VAN
LEIDEN EN OMSTREKEN
OVER 1988
Aan deze kroniek werkten mee: P.S.
voor Leiden en de correspondenTh. van Hartevelt-Liesveld, E. ten
E.M.Ch.M.
ten J.P. van
C. Kroon, S.C.H. Leenheer, M.H. Olijerhoek-Bouwmeester,
H.N.M.A. Robertsz, J.H.M. Sloof, Drs. E.M.Terwen-Dionisius,Drs. G.T.M.
Vio-Hoge, Ph.H. Vonk, H. van der Wereld en D.E.

JANUARI
neer.
1 Jan van Zijp legt na twintig jaar het secretariaat van de
3 Bart den Elzen, de animator van de paardenmarkt te Voorschoten, overlijdt op
leeftijd in die plaats.
22 Dankzij een subsidie van het ministerie van WVC van bijna 2 miljoen
kan worden begonnen met de restauratie van de St. Jan de Doperkerk in
Leimuiden.
23 Dr. J. van Nes, ereburger van Noordwijk, overlijdt op bijna
leeftijd.
31 De 50ste verjaardag van Koningin Beatrix wordt in Rijnsburg onder
meer gevierd door de onthulling van een
bij de Beatrixboom in
de
en in Voorschoten door het planten van een linde op het
Ambachtsplein in het nieuwe dorpshart.

FEBRUARI
3 De vogelweidewachters van Alkemade ontvingen de “groene trofee”
van de “Vereniging Milieudefensie”.
10 Shorttrack is een geliefde sport in Zoeterwoude die jonge inwoners uit
het dorp met succes beoefenen: Peter van der Kolk wordt wereldkampioen in St. Louis, terwijl hij op 17 januari al de Europacup in Boedapest
veroverde.
23 Shorttrackster Monique Velzeboer uit Oud Ade viert grote triomfen op
de Olympische Spelen in Calgary, door het winnen van een gouden, een
zilveren en een bronzen medaille.
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MAART
1 A. Mighout, oudgemeentesecretaris van Wassenaar, is op 70-jarige
leeftijd overleden.
beginnen met de uitvoering van een
15 De “Vrienden van de
plan om de toekomst van dit werk- en ontmoetingscentrum van kunstenaars en wetenschapsbeoefenaars veilig te stellen.
24 De gerestaureerde sluis in Roelofarendsveen wordt weer in gebruik
gesteld, dankzij de inspanningen van de stichting die ijverde voor het
behoud en het beheer van de sluis.
24 J.M. Verlare neemt na 28 jaar afscheid als gemeentesecretaris van
Hazerswoude; zijn opvolger H. Blom wordt op 29 september beëdigd.
30 De
over het Rijn- en Schiekanaal in Leiden is in gebruik genomen.
30 De Woubrugse kraamverzorgster Riek van der Laan die gedurende 40
jaar meer dan 1500 kinderen op de wereld heeft geholpen, wordt onderscheiden met de ridderorde van Oranje-Nassau.

APRIL
7 De gemeente Ter Aar slaagt er in 140 van de zo karakteristieke 282
populieren langs de Oostkanaalweg, waarvan het rooien door de provincie al was begonnen, op het laatste moment te redden.
overlijdt op
7 H.E.M. Schaminée, oud-secretaris van
jarige leeftijd.

MEI
aan op Pieterskerkhof
16 De Vereniging Oud Leiden brengt een
40 die herinnert aan de bewoning van dat pand door G. Noodt, één van
de bekendste Leidse juristen en hoogleraar in de periode
20 Molenmaker
uit
krijgt een bijzondere opdracht.
Hij bouwt een stellingmolen die uiteindelijk zal worden geplaatst in de
Japanse stad Osaka.
25 Op het Wassenaarse landgoed
vindt men resten uit de
tijd.
28 De plaatselijke zender “Oegstgeest lokaal” begint officieel met zijn uitzendingen.
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JUNI
1 Een sombere maand voor Leiderdorp: de provincie verleent een vergunning voor een omstreden vuilstortplaats in het Doesgebied en wijst
de bezwaren af tegen de sloop van het gezichtsbepalend pand aan de
Hoofdstraat 2.
3 Het vernieuwde Waaghoofd en de Vreewijkbrug, beide in Leiden, worden weer in gebruik gesteld.
3 Commissaris van de Koningin Mr. S. Patijn opent het gerenoveerde
raadhuis van Voorschoten.
9 Het Koninklijk Penningkabinet, ondergebracht in het Rijksmuseum
voor Oudheden in Leiden, opent zijn poorten.
12 De Zangeres zonder Naam, voor de Burgerlijke Stand Mary
Bey, ontvangt de erepenning van de stad Leiden, wegens haar onnavolgbare vertolkingen van het levenslied.
17 Ter Aar heeft zijn sporthal “De Vlinder”, genoemd naar de verdwenen
korenmolen.
18 In de Lage Waard te Koudekerk aan den Rijn worden de resten blootgelegd van het kasteel Klein Poelgeest. De vondsten leveren in 1988 ruim
4000 voorwerpen op en de resten van het nog oudere kasteel “Het lage
huys Poelgeest”.
JULI
4 J. Hoffman tot burgemeester van Noordwijk benoemd.
15 Leiden heeft in de persoon van de heer Cierre weer een inwoner van
100 jaar. Drie dagen later breekt de heer A.C. Rosemeier dit record van
“jongste
van zijn stadgenoot.
AUGUSTUS
4 Het Woubrugse echtpaar Van Hemessen-Van der Vis heeft 65 jaar lief
en leed in het huwelijk gedeeld.
26 Ondanks de nu gerealiseerde uitbreiding van “De Lakenhal” in Leiden,
kampt dit museum nog steeds met ruimtegebrek.
28 Oegstgeest heeft de inwonersgrens van 18.000 overschreden.
SEPTEMBER
2 In Leiderdorp kan men weer goed sporten, dankzij het in gebruik nemen
van de sporthal (met zwembaden en fitnesscentrum) aan de
seweg.
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17 De “Open monumentendag” is zowel in Leiden als in de regio een groot
succes.
19 In Koudekerk aan den Rijn is het echtpaar Van Hemert-Merbis 65 jaar
getrouwd.
20 Dertig Franse burgemeesters brengen een studiebezoek aan
om daar de verkeersveiligheid te onderzoeken.
OKTOBER
4 Leimuiden heeft zijn eerste kunstwerk, dankzij een plaatselijke geldschieter G. Boot; de titel van het beeld “De vier meiden” geeft aan hoe
actueel de voorstelling is.
15 Genootschap Oud Noordwijk schrijft zijn 2500ste lid in.
17 De Leidse Breestraat is na een proefperiode van een jaar nu op bepaalde
tijden definitief gesloten voor verkeer.
26 Kroonprins Charles van Engeland opent in het Academiegebouw van
de Rijksuniversiteit te Leiden het Instituut voor Anglo-Amerikaans
Recht.
27 Het Juffrouw Maashofje in Leiden kan, dankzij een grondige opknapbeurt, weer worden bewoond.
NOVEMBER
12 Mevrouw M. Doorn-Blok, jarenlang actief in Leiderdorp op sociaal en
cultureel gebied, overlijdt 78 jaar oud.
19 De zusters Franciscanessen van Mariadal (Huize Duinzicht) die sinds
1850 werkzaam waren in onderwijs, bejaardenwerk en missie, verlaten
na 138 jaar Oegstgeest.
29 De Vereniging “Jan van Hout” die optreedt als vereniging van vrienden
van het Leidse gemeentearchief, stelt zich in het openbaar voor.
30 Mr. C.A. Bos neemt afscheid als burgemeester van Katwijk.
30 Mr. F.P.M. Willemse, gemeentesecretaris van Oegstgeest, wordt burgemeester van Denekamp; zijn opvolger is Drs. P.
DECEMBER
1 Het gemeentebestuur van Voorschoten en verschillende actiegroepen
zetten zich schrap tegen de geplande Rijksweg 1 1-West die het dorp in
tweeën zal snijden.
13 Het echtpaar Imthorn-Van der Plas te Katwijk trad 65 jaar geleden in
het huwelijk.
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15 Ook in Rijnsburg zal men voor de binnensport voortaan in de eigen
gemeente terecht kunnen, nu de gemeenteraad akkoord gaat met de
bouw van een sporthal in Middelmors.
16 Het borstbeeld van de beroemdste Leidenaar uit de geschiedenis, de
schilder Rembrandt, blikt als vanouds maar nu netjes opgeknapt, weer
op de hoek van de Witte Singel.
21 Drs. M.L. Wurfbain neemt afscheid als directeur van de Leidse musea
“De Lakenhal” en “Molen de Valk”.
22 Dankzij de opening van de Trekvaartweg en een verkeersplein wordt
het oude centrum van Oegstgeest ontlast.
27 Het echtpaar Van der Plas-Blonk in Katwijk viert zijn 70ste trouwdag.
29 Ome Klaas van Duijn neemt na 35 jaar afscheid van het bestuur van de
Vereniging van schipper-eigenaren te Katwijk.
30 In Leimuiden protesteren niet minder dan 922 sportievelingen tegen de
dreigende sluiting van het zwembad “De kleine oase”.
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