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LUSTRUM 2022: WIE HELPT ORGANISEREN? 

In 2022 bestaat de Historische Vereniging Oegstgeest 35 jaar. Reden voor een bescheiden feestje, denken wij 

– en we hopen dat Corona hier geen roet in het eten gaat gooien. 

We zoeken een paar enthousiaste leden die een lustrum-werkgroep willen gaan vormen om het feest te 

organiseren. Vind je het leuk om hieraan mee te doen? Stuur dan een mailtje naar de secretaris en we 

zoeken op korte termijn een moment om bij elkaar te komen en te brainstormen. 

COMMISSIE MONUMENTEN 

Begin december is een werkgroep 

samengesteld die zich gaat bezig houden 

met de monumenten in ons mooie dorp. 

Een testcase voor deze werkgroep werd 

ons op een presenteerblaadje aangeboden 

in het Leidsch Dagblad: het gebouw van de 

Technische Dienst op Endegeest blijkt 

behoorlijk uniek in zijn soort te zijn – daags 

na het aannemen van het 

bestemmingsplan voor dit gebied kwam 

dit nieuws de wereld in. Natuurlijk is ook 

binnen ons bestuur aandacht voor dit 

markante gebouw. Twee bestuursleden 

hebben in het archief van Leiden en 

Omstreken gezocht naar de bouwkundige geschiedenis: het pand blijkt in 1919 te zijn gebouwd als een 

(goedkope) semipermanente voorziening voor de Psychiatrische Inrichting. Bijzonder genoeg is dit pand 100 

jaar geworden. Helaas verkeert het in slechte staat. In een komende nieuwsbrief komen we ongetwijfeld nog 

een keer op deze situatie terug. Ook  lijkt de Gemeente zich te beraden op de nieuwe situatie en zal nader 

onderzoek gaan doen. 

 

WEB-TECHNEUT GEZOCHT 

Onze website is een belangrijk visitekaartje voor de Vereniging. Bijzonder vaak komen mensen via 

zoekopdrachten op documenten, foto’s en beeldmateriaal van de Vereniging op de site terecht. Het 

onderhouden en aanpassen van de site is echter een leuke en flinke klus. Jarenlang werd dit gedaan door 

onze vroegere plaatsgenoot Fred Geiger. Hij heeft dit al die tijd voortreffelijk gedaan. Waarvoor onze grote 

dank! We zien dat de site op zich goed staat, maar er is altijd ruimte voor verbetering en nieuwe ideeën. 

Binnen het bestuur is Wouter Stoutjesdijk belast met de ICT en de Public Relations van de Vereniging. Hij 

zoekt iemand die hem hierbij op het technische vlak kan ondersteunen en die ook wil meedenken over het 

up-to-date houden van onze digitale infrastructuur. Kun je dit – of weet je iemand die dit kan doen? Stuur 

dan een mailtje naar de secretaris. 
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KINDEREN GIDSEN IN HET GROENE KERKJE 

De Bibliotheek Bollenstreek, de Cultuureducatiegroep, Stichting Osger en de Historische Vereniging 

Oegstgeest hebben een spel en lesmateriaal voor alle basisscholen in Oegstgeest ontwikkeld om kinderen 

meer bekend te maken met de geschiedenis van hun dorp.  

Groep 7 van de Hofdijckschool  beet het spits af  om het spel: ‘Gidsen van het Groene Kerkje’ te spelen. In de 

voorbereidende les hadden de kinderen geleerd over het 

ontstaan van Oegstgeest en Willibrord. Tijdens de 2e les 

bezochten de kinderen het Groene Kerkje waar zij o.a. vragen 

moesten beantwoorden en foto’s en een vlog maakten.   

Naast deze les worden ook lessen ontwikkeld voor de lagere 

groepen van de basisschool. Vanaf volgend jaar zijn alle lessen 

beschikbaar via de site van de Bibliotheek Bollenstreek en 

Verwonder om de Hoek.  

 

EXCURSIE UTRECHT: IN HET SPOOR VAN WILLIBRORD VERPLAATST 

Vanwege de Coronamaatregelen is de excursie uitgesteld naar zaterdag 26 maart 2022 in de hoop dat we 

dan het interessante programma wel kunnen organiseren. In eerdere nieuwsbrieven (zie de website) kunt u 

het programma nalezen. Er zijn nog plaatsen beschikbaar: u kunt zich opgeven door een mailtje te sturen 

naar de secretaris. Dan krijgt u snel nadere informatie toegestuurd.’ 

 

GELUKKIG NIEUWJAAR GEWENST! 

 

 

 

 

 

 

 


