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DUURZAME MONUMENTEN: LEZING 24 AUGUSTUS 

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/Open Monumentendag het programmaboekje over het 

Monumentenweekend gepresenteerd en na afloop is er een glaasje. Aanvang 20.00 uur, zaal is open om 

19.30. Aanmelden is niet noodzakelijk. 

BARBECUE VOOR LEDEN OP 10 SEPTEMBER 

De Historische Vereniging presenteert zich tijdens het Monumentenweekend op zaterdag 10 september in 

Cultuurcentrum de Paulus. Het plan om daar een historisch bier te presenteren kan helaas NIET doorgaan. De 

brouwer kon de afspraken niet nakomen. We moeten dat dus uitstellen onder het motto “wat in het vat zit 

verzuurt niet”. 

Wat wel doorgaat is de barbecue voor leden. Op zaterdag 10 september van 17.00 – 19.00 uur organiseren 

we een gezellige barbecue voor leden van de Vereniging bij het gebouw van de Paulus, Warmonderweg 2. 

Leden kunnen maximaal 2 personen van hetzelfde huishouden opgeven. De kosten zijn € 5,-- per persoon. 

Opgave uiterlijk 24 augustus bij de secretaris onder vermelding van het aantal personen en dieetwensen 

(vlees/vis/vegetarisch). Na aanmelding krijg je een betalingsinstructie toegestuurd. Het aantal deelnemers is 

gemaximeerd op 90 personen. Inloop vanaf 16.30 uur. 

LEZING “DE BLAUWE TRAM” OP 18 SEPTEMBER 

Eind 19e eeuw werden vanaf de stations tramlijnen 

aangelegd om het achterland beter toegankelijk te maken. 

In 1881 werden in Oegstgeest twee stoomtramlijnen 

geopend: een lijn van Leiden naar Haarlem en een lijn 

tussen Leiden en Katwijk. Op de laatste zou later een lijn 

naar Noordwijk aansluiten. 

Samen Dorpsmarketing Oegstgeest en het Dorpscentrum 

organiseren we op zondagmiddag 18 september een 

lezing over de “Blauwe Tram” en Jan Wolkers, met 

muzikale medewerking van Partners in Music. De lezing 

wordt gegeven door Boudewijn Leeuwenburgh, voormalig 

regiodirecteur van de NZH. Aanvang 15.00 uur. De entreeprijs voor het bijwonen van deze unieke lezing is € 5 

p.p. Dit is inclusief koffie/thee. De opbrengsten van de lezing gaan naar het Dorpscentrum. Opgeven kan via: 

mvanderjagt@dorpsmarketingoegstgeest.nl  door vermelding van je naam en het aantal personen.  

Alle informatie vind je in de bijgevoegde flyer. 
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AGENDA 

Datum Activiteit Bijzonderheden 

Zaterdagmiddag 8 oktober: 
excursie Blauwe Tram 

Excursie met rondleiding in het 
NZH-museum in Haarlem. Reis 
met historische NZH-bus. 

Kosten € 20 voor leden. Nadere 
info volgt in september 

Maandagavond 10 oktober, 
georganiseerd door de 
Commissie Erfgoed 

Bijeenkomst waar eigenaren van 
Oegstgeester monumenten 
ervaringen met elkaar kunnen 
delen 

Meer informatie volgt in de 
Nieuwsbrief September. 

Woensdag 7 december 15.30h, 
Groene Kerk 

Lezing door dr. Anton van der 
Lem over Johan Huizinga 

Nader info volgt. 

Maart 2023 Lezing over de Rijnsburgerweg 
door Peter van der Geer 

Informatie volgt begin 2023 

April/mei 2023 Excursie naar de Atlantik Wall 
o.l.v. Ruurd Kok 

Informatie volgt in het voorjaar 
van 2023 

 

OVER OEGSTGEEST ZOEKT REDACTEUR: HERHAALDE OPROEP 

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 voordragen die je geschikt acht voor dit werk. 

 

ZOEKPLAATJE 

Ik kreeg de foto hiernaast opgestuurd door een amateurfotograaf uit 
Rijswijk. De foto zou in Oegstgeest zijn genomen. Wie weet waar (en 
wanneer)? Stuur suggesties naar de secretaris. 

 

NOG MEER VRIJWILLIGERS GEZOCHT 

Herhaalde oproep: we zoeken: 

- Leden van de Commissie Erfgoed 
- Een of twee leden die de Vitrinekast in de Bibliotheek willen bijhouden 
- Een lid van de kascontrolecommissie 
Alle details vind je in de Nieuwsbrief 96 van juli 2022. 
 
Aanmelding kan via secretaris@historischeverenigingoegstgeest.nl 
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