
 

 

NIEUWSBRIEF 81, FEBRUARI 2021 

Redactieadres: secretaris@historischeverenigingoegstgeest.nl 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 24 MAART 

De algemene ledenvergadering van 24 maart hopen we als vanouds in het Dorpscentrum te kunnen 
organiseren. Aanvang 20.00 uur – inloop met koffie/thee vanaf 19.30. Als begin maart blijkt dat we 
nog steeds niet fysiek bij elkaar kunnen komen dan moeten we op dat moment beslissen over uitstel 
of een digitale bijeenkomst beleggen. Uiteraard krijgt u ruim op tijd de benodigde stukken 
toegezonden. 

 

Rijnsburgweg: 625 jaar sterke verhalen 

Aansluitend op de ALV houdt Peter van der Geer een causerie met uniek beeldmateriaal over de 
Rijnsburgerweg. Inclusief het antwoord op de vraag: tot hoever in Oegstgeest liep de Rijnsburgerweg 
nu eigenlijk? Peter van der Geer verzamelt feiten en verhalen uit de 625-jarige geschiedenis van deze 
weg, die als toneel van vele anekdotes en illustere bewoners tot op de dag van vandaag allure 
geniet.  
 

 

Rijnsburgerweg bij het station Leiden, circa 1950 

 

FOTOWEDSTRIJD OVER OEGSTGEEST 

De jury beraadt zich dezer dagen over de ingestuurde foto’s van onze 
fotowedstrijd. Begin februari zullen we de uitslag bekend maken in de 
Oegstgeester Courant en op een later moment zullen de prijswinnaars in 
het zonnetje zetten. En natuurlijk nemen we inzendingen mee in ons 
overleg met de gemeente Oegstgeest over de Omgevingsvisie. 
 



 

 

VACATURE MARKETING-COMMUNICATIE 

In de vereniging is een vacature ontstaan voor een marketing-communicatie vrijwilliger. 
De vereniging wil actief naar buiten treden en is op zoek naar een vakbekwame marketeer of 
communicatie-deskundige. De vereniging is tot nu toe nauwelijks zichtbaar op social media. Het 
bestuur wil dit veranderen en via die kanalen ook een nieuw publiek aanspreken.  
 
Tot de taken behoren: 
-marketing van de vereniging in brede zin 
-pro-actieve communicatie, via nieuwsbrieven en social media 
-dagelijks beheer website 
-meedenken over positionering van de vereniging. 
 
De Historische Vereniging Oegstgeest zet zich sinds 1987 in voor het ontsluiten van kennis van de 

geschiedenis van Oegstgeest, het behoud van monumenten en het versterken van ruimtelijke 

kwaliteit. Ons dorp is karakteristiek en moet dat blijven. Daarom voelt de vereniging zich betrokken 

bij nieuwe ontwikkelingen in het dorp op het gebied van ruimtelijke ordening. We hebben 

momenteel circa 675 leden. 

Idealiter zou deze functie vanuit het bestuur worden vervuld, maar we kunnen ons ook voorstellen dat 
iemand deze taken op zich neemt, zonder lid van het bestuur te worden. 
 
Reacties graag naar secretaris@oudoegstgeest.nl  
Namens het bestuur, 
Rob Sturm, voorzitter 
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