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Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering 

Op donderdagavond 7 april 2022 kunnen we weer een fysieke ledenvergadering te houden in het 

Dorpscentrum: aanvang 20.00 uur. We willen deze avond vooral gebruiken om met zoveel mogelijk leden in 

gesprek te gaan over de koers van onze Vereniging. We zien deze bijeenkomst ook als een officieuze start 

van ons lustrumjaar. In maart krijg je hierover nadere informatie. 

Excursie Utrecht: in het spoor van Willibrord. 

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) kun je 

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

de secretaris.  Dan krijg je snel nadere informatie toegestuurd. Van harte aanbevolen! 

Historische vragen 

Met enige regelmaat krijgen we vragen over gebouwen, kunstwerken of personen van mensen uit het hele 

land, maar natuurlijk ook uit onze eigen woongemeente. 

Zo kreeg ik een vraag van de nieuwe bewoner van het pand Dorpsstraat 

56.  Hij is benieuwd naar de geschiedenis van zijn huis, ter hoogte van de 

vroegere tramhalte (zie de foto). 

Weet je meer: stuur dan even een mailtje naar de secretaris – en ik 

breng je  in contact met de nieuwe bewoner. 

Ook kreeg ik een vraag over de kunstenaar die de beeldjes gemaakt 

heeft bij de ingang van de Nassaulaan. 

De krantenartikelen over de opening van het Oranjepark gaan wel steeds 

over de monumentale bank, maar wie de vogels bij de ingang van de 

Nassaulaan heeft gemaakt kunnen we niet achterhalen. Ook hier: heb je 

hierover informatie? Stuur een mailtje naar 

secretaris@historischeverenigingoegstgeest.nl en ik stuur je gegevens 

door naar de vraagsteller. 

Heb je ook een vraag? Kijk vooral ook in het foto archief van de gemeente Oegstgeest, zoek in het Archief 

van Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) of gebruik de zoekfunctie op onze website. En anders kun je via de 

Nieuwsbrief advies van onze leden inwinnen. 
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Monumentenweekend en het thema “duurzaamheid duurt het langst”.  
Monumenten zijn op zich duurzaam: gaan al lang mee, van generatie op generatie. Het is derhalve 
voor bezoekers interessant om te vernemen op welke wijze een pand op duurzame wijze wordt 
beheerd en/of gerestaureerd en hoe een pand voor een duurzaam doel werd of wordt gebruikt. 
Hoe werd vroeger met duurzaamheid omgegaan? En hoe gaat u nu om met en geeft u invulling aan 
de duurzaamheid van uw pand c.q. locatie?  

 
Woont u in een monument? Dan nodigen wij u uit om te 
reageren op de hierboven gestelde vragen en zo mede het thema 
vorm te geven.  De mogelijkheid is er om een korte tekst op te 
nemen in het programmaboekje en zo de bezoekers te 
informeren. 
 
Klim in de pen en informeer ons comité over uw ideeën en wilt u 
een korte tekst laten opnemen in het programmaboekje laat het 

ons weten, stuur naar: info@openmonumentendagoegstgeest.nl 
Het bestuur vergadert eind februari over het programma en als het lukt informeer ons voor 25 
februari a.s.  
Namens de organisatoren van de Open Monumentendag 
Lineke Hofdijk, voorzitter Osger Support 
 

Start inventarisatie Romeinse baksteenstempels uit onze regio  

In de bibliotheek van Oegstgeest gaat op 16 maart een workshop van start waar, onder de leiding van twee 

archeologen, Romeinse bakteenstempels zullen worden geïnventariseerd.  

Deze stempels leveren aanwijzingen voor de vroegere 

aanwezigheid van verschillende eenheden van het Romeinse 

leger. Voor het eerst worden deze sporen van Romeinse 

legereenheden geïnventariseerd in opdracht van de NLS 

(Nederlandse Limes Samenwerking). 

Aanvankelijk gaat de ArcheoHotspot van Oegstgeest van start 

met vier medewerkers, in latere instantie zal het aantal 

medewerkers tot vijftien,  worden uitgebreid. We zoeken dus 

vrijwilligers die zich een dagdeel per week in teamverband 

hiermee willen bezighouden. Meer informatie is te verkrijgen 

bij  Philip Pieterse van de ArcheoHotspot Oegstgeest, 

email ahsoegstgeest@gmail.com. 

 

Grondradaronderzoek de Grunerie 

De WGMA-Rijnstreek wil  op 21 mei a.s. middels een grondradaronderzoek 

de omgeving van het “Buiten de Grunerie” af gaan zoeken. 
De vraagstelling is:  zijn er resten van het kasteel “De Grunerie”, en waar 

liggen die dan?  Er zal daarom gezocht gaan worden naar resten van 

ondergrondse funderingen en contouren van de slotgracht. 

Leden van de werkgroep amateurarcheologen gaan met geavanceerde 

radarapparatuur op zoek. 

Philip PIeterse 
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