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OPEN MONUMENTENDAG
Langzamerhand worden weer evenementen mogelijk, zoals de jaarlijkse Open Monumentendag. De
Stichting Osger neemt hierin altijd het voortouw – wij hebben dit jaar een bijdrage geleverd in de
vorm van een fiets/wandeltocht langs onze informatiezuiltjes. Informatie over deze tocht is op de
mobiele telefoon te downloaden en zo word je door -de stemmen van- twee van onze bestuursleden
van nadere informatie voorzien tijdens het lopen/fietsen. Nadere informatie volgt in augustus via de
Brochure over Open Monumentendag 2021.
De Vereniging heeft inmiddels ook weer contact opgenomen met de kleindochter van Hendrik Jesse
om een lezing te geven in het kader van de Monumentendag. Vorig jaar kon deze lezing niet
doorgaan vanwege de Coronapandemie. Dat willen we nu inhalen: Anneke Jesse gaat haar lezing
geven op 1 september!

DE LUCHTFOTO’S
De plaatsing van de luchtfoto in Nieuwsbrief 83 heeft enkele reacties van leden opgeleverd: Frank
Schaake geeft aan dat zijn huis aan de Nassaulaan gebouwd is in 1923/24 - het jaartal van de
luchtfoto moet dus in elk geval na 1923 zijn. Ook Carla de Glopper is op zoek gegaan en vond de
bouwvergunning van die huizen, gedateerd op 20 april 1923. Eke Poortinga meldt dat in augustus
1923 de eerste ‘gereformeerde godsdienstoefening’ werd gehouden in de Rehobothkapel – nu het
kerkje aan de Willem de Zwijgerlaan. De foto zal dus van 1924 zijn: niet van 1921 dus.
Van Robert Demarée ontving ik onderstaande foto gedateerd ‘circa 1927’. Weer een leuk zoekplaatje
met linksonder de Willibrordkerk.
Hartelijk dank voor jullie actief meedenken!

GEMEENTEBESTUUR BEZOEKT ORANJEWIJK
Op zaterdag 18 september zal het gemeentebestuur een wandeling door de Oranjewijk maken. Zij
vragen iemand uit de Historische Vereniging om als gids op te treden: omdat er in die wijk veel leden
wonen die kennis van zaken hebben, vragen we één of twee leden die het leuk vinden om het college
en enkele raadsleden te gidsen. Een mailtje naar de secretaris is voldoende!

RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN
Bij de behandeling van de plannen rondom Endegeest is de Vereniging gevraagd om advies. We zijn
tevreden met het resultaat – en blij dat het Entreegebouw en het Weidepaviljoen monument-status
krijgen. Op dit moment buigen we ons over het concept-Bestemmingsplan, dat tot 6 augustus ter
inzage ligt.
De Kwaakbrug en de Bollenschuur aan de Rijnsburgerweg zijn ook bouwwerken die bescherming
verdienen, en misschien zal ook het Zendingshuis in de toekomst monument kunnen worden.
Daarnaast zijn nog veel meer mogelijke bouwplannen in ontwikkeling: er is een eerste ontwerp voor
mogelijke woningbouw bij de Almondehoeve gepubliceerd, gemeente praat verder over het
Hofbrouckerpark, de omgeving van Partycentrum La France zal mogelijk een grote verandering
ondergaan en ook het voormalige Kamsteeggebouw aan de Geversstraat (dat verkocht is) wacht
misschien een andere bestemming.
Bestuur en Commissie Ruimte kijken naar de individuele plannen, maar ook naar de optelsom als
meerdere van deze plannen daadwerkelijk uitgevoerd zouden worden. Daarbij zijn het open en groen
houden van ons dorp plus de toenemende verkeersdruk belangrijke afwegingspunten.
We spreken met de eigenaren van vastgoed, ontwikkelaars en met de gemeente en Raadsfracties.
De druk op de woningmarkt is ook in Oegstgeest merkbaar waarbij een goede balans tussen een
aantrekkelijk en groen leefmilieu behouden moet blijven.

FACTUUR LIDMAATSCHAPSGELD
In mei zijn de facturen voor de contributie verzonden: heel veel leden hebben de jaarlijkse bijdrage al
overgemaakt. Mocht u nog niet betaald hebben: wilt u dat dan zo snel mogelijk doen?

ZUILTJES en ONDERHOUD
Er hebben zich inmiddels 5 leden gemeld die één van de zuiltjes willen adopteren: af en toe kijken of
er geen beschadigingen zijn en af een toe een spons erover halen (het beste na een regenbui – dan
hoef je niet met emmers in de weer). We zoeken nog een paar vrijwilligers. Je kunt je aanmelden bij
de secretaris.

ARCHEOHOTSPOT IN DE BIBLIOTHEEK
Sinds jaar en dag heeft de Historische Vereniging een vitrinekast in de Bibliotheek. We krijgen daar
nu gezelschap van de Archeohotspot waar vondsten van de opgravingen bij Endegeest te zien zijn.
Ook leden van onze Vereniging zijn daar als vrijwilliger actief. Meer informatie is te vinden op
www.archeohotspots.nl en in de Bibliotheek natuurlijk.

FACEBOOK
U kunt ons ook altijd volgen op https://www.facebook.com/HistorischeVerenigingOegstgeest

ZOMERVAKANTIE
We wensen u allemaal een fijne zomer. In september komt er weer een Nieuwsbrief.

