
 

 

NIEUWSBRIEF 87, SEPTEMBER 2021 

Redactieadres: secretaris@historischeverenigingoegstgeest.nl  

 

EXCURSIE NAAR UTRECHT: WILLIBRORD en MIDDELEEUWS UTRECHT 

Willibrord achterna in Utrecht  

De Historische Vereniging Oegstgeest organiseert voor haar leden onderstaande 

excursie naar Utrecht op zaterdag 13 november 2021. We kijken o.a. naar de 

gemeenschappelijke band die Utrecht en Oegstgeest hebben met Willibrord. 

 

Voor deze reis betaalt u als lid €25. Hier zijn alle hieronder genoemde 

activiteiten bij inbegrepen. Wilt u een niet-lid meenemen (ook een huisgenoot, 

tenzij die zelf lid is) dan kan dit tegen kostprijs: €65.  

U kunt zich per mail aanmelden bij secretaris@historischeverenigingoegstgeest.nl  en door    

€ 25 resp. € 65,-- te storten op NL52 ABNA 0566 9415 38, t.n.v. Historische Vereniging 

Oegstgeest onder vermelding van  ‘Excursie Utrecht’ en uw naam/adresgegevens.  Indien het 

maximum aantal inschrijvingen wordt overschreden, wordt gekeken naar de volgorde van 

betaling. Graag voor 15 september aanmelden. Uiteraard krijgt u bericht als u onverhoopt 

mocht misgrijpen;  het geld wordt dan geretourneerd.    

Tot slot: indien u vegetarisch wilt lunchen, moet u dit bij uw inschrijvingsmailtje vermelden.  
 

Zaterdag 13 november 2021     
     
08.45 uur Verzamelen, instappen Marktplein aan de Lijtweg,  bus Beuk 
09.00 uur Vertrek vanaf Marktplein     
10.30 uur Koffie in Café Ubica, het Stadskasteel aan de Ganzenmarkt 
11.15 uur Wandeling Willibrord en Middeleeuws Utrecht  met gids 
12.45 uur  Lunch Winkel van Sinkel, inclusief drankje    
14.00 uur Rondvaart Utrechtse grachten, Schuttevaer   
15.00 uur Besteding naar eigen keuze tot 16.15 uur 
16.30 uur Terugreis naar Oegstgeest 
18.00 uur Aankomst Marktplein aan de Lijtweg 
 

Het geheel staat onder leiding van onze bestuursleden Dineke Peddemors en 

Jacques Thorn. We rekenen op grote belangstelling! 

 

UITGELICHT: OPEN MONUMENTENDAG IN DUINZIGT  

Duinzigt opent haar deuren op de Open Monumentendag 2021. Een mooie gelegenheid voor 

geïnteresseerden om het karakteristieke pand van binnen te kunnen bekijken. Het gebouw is op 

zaterdag 11 september open van 11.00 – 18.00 uur. Vanaf 12.00 uur worden er elk kwartier 

rondleidingen gegeven en het Duinzigt Café is open voor een drankje. 

Adres: Rhijngeesterstraatweg 40D. 
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