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ONS LUSTRUM: WE PRESENTEREN EEN OEGSTGEESTER BIERTJE.
Het lustrumprogramma krijgt nu definitief vorm. In deze Nieuwsbrief onthullen we de belangrijkste
momenten, in de Nieuwsbrief 97 van Augustus 2022 volgen de details.
Datum
Woensdag 24 augustus, 20.00
uur, Gemeentehuis.

Zaterdag 10 september, 13.30 –
17.00 uur
Zaterdag 10 september 16.00
uur, Cultuurcentrum de Paulus
Zaterdag 10 september 17.0019.00 bij de Paulus
Zondagmiddag 18 september,
Dorpscentrum
Zaterdagmiddag 8 oktober:
excursie Blauwe Tram
Maandagavond 10 oktober,
locatie nog niet bekend

Activiteit
Presentatie boekje Monumenten
weekend (i.s.m. Osger) en lezing
Gijs Hoen over duurzame
monumentenzorg
De Vereniging presenteert zich
met een kraampje bij
Cultuurcentrum de Paulus
Presentatie van een Oegstgeester
Speciaal Bier volgens historisch
recept
Barbecue voor leden van de
Historische Vereniging
Lezing over de Blauwe Tram,
i.s.m. Dorpsmarketing
Excursie met rondleiding in het
NZH-museum in Haarlem
Bijeenkomst waar eigenaren van
Oegstgeester monumenten
ervaringen met elkaar kunnen
delen

Bijzonderheden
Vrij toegankelijk, natuurlijk
afhankelijk van de dan geldende
coronamaatregelen.
Vrij toegankelijk voor iedereen,
inclusief de presentatie van het
bier.
Nader gegevens volgen later deze
week.
Voorintekening noodzakelijk.
Eigen bijdrage € 5,-- Info volgt
begin augustus
Nader informatie volgt in
augustus
Intekening en eigen bijdrage
wordt in september bekend
Georganiseerd door de
Commissie Erfgoed van de
Historische Vereniging.

DUURZAME MONUMENTEN.
Het thema van het Monumenten weekend op 10 en 11 september is Duurzaamheid. De openingslezing op
woensdag 24 augustus zal worden verzorgd door Gijs Hoen van Stadsherstel Amsterdam, de aannemer van
de restauratie van de Engelbertha hoeve aan de Morsweg in Leiden. In dit gebouw zijn nu appartementen
gerealiseerd, waardoor het beeldbepalende monument een duurzame toekomst heeft gekregen.
Voorafgaand aan de lezing wordt door Osger de brochure over het Monumentenweekend gepresenteerd en
na afloop is er een glaasje. In de Nieuwsbrief van augustus zullen meer details te lezen zijn.

PLANNEN VOOR 2023
Vanwege Corona hebben we nog een paar activiteiten vooruitgeschoven: de lezing van Peter van der Geer
over de Rijnsburgerweg doen we in het voorjaar (maart) en de excursie naar de Atlantik Wall o.l.v. Ruurd Kok
schuiven we naar begin mei 2023.

OVER OEGSTGEEST ZOEKT REDACTEUR
Ons mooie tijdschrift Over Oegstgeest zoekt een redacteur. Herman Oost
heeft te kennen gegeven na 5 jaar met dit werk te willen stoppen. Wie wil
hem opvolgen?
Over Oegstgeest verschijnt twee keer per jaar en is door leden een van de
meest gewaardeerde onderdelen van onze vereniging. Het tijdschrift heeft
twee redacteuren, (nu nog) Herman Oost en Tim Hoppen. De werkzaamheden
van de redacteur bestaan vooral uit contact onderhouden met (potentiële)
auteurs en het redigeren van artikelen. Het tijdschrift verschijnt in mei en
november. De redactiewerkzaamheden liggen vooral in september/oktober en
maart/april.
Heb je belangstelling voor de geschiedenis van ons dorp en het behoud van het groene karakter van
Oegstgeest? Zie je uitdaging in het bijdragen aan de totstandkoming van het tijdschrift? Ben je
communicatief vaardig? Zo ja, stuur dan een mailtje naar de secretaris. Je kunt ook personen aandragen die
je geschikt acht voor dit werk.

NOG MEER VRIJWILLIGERS GEZOCHT
In onze Vereniging maken vele handen licht werk: we zijn op zoek naar mensen die
-

-

-

-

Lid willen worden van de Commissie Erfgoed. Deze groep van vijf personen is enthousiast van start
gegaan maar heeft dringend behoefte aan uitbreiding van het huidige aantal deelnemers. Het vergt
belangstelling voor het gebouwde erfgoed en bouwstijl, architectuur en dergelijke. Aanmelden kan
via het emailadres van de secretaris. Die stuurt je mail door naar de voorzitter van de Commissie
Arjan de Kok.
In de bibliotheek Oegstgeest presenteert de Vereniging zich met een selectie van voorwerpen uit het
verenigingsarchief. We zoeken één of twee personen die het leuk vinden om de vitrinekast met
enige regelmaat te vernieuwen met voorwerpen die in ons archief aanwezig zijn. Vind je dit leuk –
stuur een mailtje naar de secretaris. Misschien heb je wel een maatje met wie je samen wilt doen?
Natuurlijk zal Herman Oost, onze archivaris, meewerken om voorwerpen in het archief op te sporen.
De kascontrolecommissie zoekt een lid omdat Tim van Tongeren benoemd is tot wethouder – en
dan moet alle schijn van belangenverstrengeling worden voorkomen. Het werk bestaat uit eenmaal
per jaar een bezoek brengen aan de penningmeester en namens de leden van Vereniging de boeken
te controleren. Je doet dit samen met iemand die, samen met de archivaris, deze vitrinekast eens per
half jaar wil ‘verversen’ met een aantal nieuwe voorwerpen. Heb je creatieve talenten en gevoel voor
dingen die mensen aanspreken dan kun je je aanmelden bij de secretaris. Die stuurt je mail door naar
Herman Oost, onze archivaris.
Voor de Barbecue op 10 september zoeken we enkele enthousiaste leden die kunnen helpen met
het klaarzetten en een paar bakkers die het vlees (al dan niet vegetarisch) kunnen bereiden. Ook hier
is secretaris@historischeverenigingoegstgeest.nl het adres voor de aanmelding.

