
 

 
Nieuwsbrief 67                                                                                                                   1 oktober 2017 
 
Aan de leden van de Vereniging Oud Oegstgeest van wie bij het bestuur een e-mailadres bekend is, 
 
Het bestuur van de Vereniging Oud Oegstgeest vraagt uw aandacht voor de volgende onderwerpen: 
1. Zaterdag 7 oktober 2017, gregoriaans zangevenement in Groene Kerkje  
2. Zondag 12 november 2017, presentatie van "Het sissen van de Schaduw" in Rijnlandse Boekhandel 
3. Donderdag 16 november 2017, lezing door Carla de Glopper met als titel "Oegstgeest met de O van Oranje" 
4. Donderdag 16 november 2017, ook uitreiking VOO-prijs 2017 aan Stichting Erfgoed Oud Poelgeest voor 
restauratie Drakenzaal 
5. Open brief van VOO-bestuur en AGN aan B&W met daarin onze visie op landgoed Endegeest 
6. Kasteel Endegeest is verkocht aan de Oudendal Groep uit Wassenaar 
7. Herbestemming gebied Centrum 45 
 
met vriendelijke groet, 
Chris Wolff 
bestuurslid VOO- PR 
 
1. Op 7 oktober gregoriaans zangevenement in Groene Kerkje. 
In de diverse media, de laatste keer in de Oegstgeester Courant van 20 september j.l. heeft u al kunnen lezen 
dat Freek Lugt een "Zangboek van Oegstgeest" uit 1562 heeft gevonden. Het gaat om een handschrift op 
perkament en bevat allerlei gregoriaanse gezangen. Het boek was ooit eigendom van de kerk in Oegstgeest en 
heeft tot aan de reformatie dienst gedaan.  
Op 7 oktober zal er een speciale uitvoering zijn van een aantal van de gezangen uit dit Zangboek door de Scola 
Gregoriana uit Noordwijk onder leiding van Rens Tienstra. Het evenement is in het Groene Kerkje, de kerk waar 
het Zangboek ooit voor geschreven is. Freek Lugt en Rens Tienstra hebben een boekje geschreven over dit 
Zangboek. Dit zal tijdens dit evenement officieel worden aangeboden aan de Oegstgeester gemeenschap, in dit 
geval aan de voorzitter van de kerkenraad van de Groene Kerk, aan een van de pastores van de R-.K. Willibrord 
parochiekern en aan de voorzitter van de Oegstgeester Raad van Kerken. Alle leden van de VOO ontvangen na 7 
oktober het boekje als VOO-jubileumgeschenk. Verder zal het in de Oegstgeester boekhandels te koop zijn. De 
uitgave is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Oegstgeester Cultuurfonds en Fonds 1818. 
Het evenement begint om 16u00 en duurt ongeveer een uur. Na afloop is er gelegenheid om na te praten in 
Willibrords Erf waar de aanwezigen door de kerkenraad worden ontvangen. De uitvoering is toegankelijk voor 
genodigden en leden van de VOO en andere belangstellenden. Als u de uitvoering wilt bijwonen wordt u 
verzocht dit aan de VOO te melden met een e-mail naar zangboek@oudoegstgeest.nl . 
 
2. Zondag 12 november 2017, presentatie van "Het sissen van de Schaduw" in Rijnlandse Boekhandel 
Freek Lugt heeft een nieuw boek geschreven met als titel "Het sissen van de schaduw". Het gaat om een 
verzameling legenden over Oegstgeest. Het boek wordt uitgegeven door uitgeverij Gingko en zal op zondag 12 
november in de Rijnlandse Boekhandel worden gepresenteerd. Na die datum kunnen leden het kopen voor een 
speciale ledenprijs bij het VOO-bestuur. Houd de website in de gaten voor nadere informatie. 
 
3. Donderdag 16 november Lezing door Carla de Glopper met als titel "Oegstgeest met de O van Oranje" 
De najaarslezing van de VOO wordt dit keer gegeven door mevrouw Carla de Glopper, o.a. archivaris van de 
gemeente Oegstgeest, en heeft als titel "Oegstgeest met de O van Oranje". De lezing gaat over de Oranje 
Vereniging in Oegstgeest en over de viering van Koninginnedag in onze gemeente door de jaren heen. De Oranje 
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Vereniging bestaat al sinds 1909 en is daarmee één van de oudste nog bestaande verenigingen van ons dorp. 
Vanuit haar positie als archivaris van de gemeente Oegstgeest heeft mevrouw De Glopper als geen ander 
toegang tot verhalen en beeldmateriaal over deze vereniging en haar activiteiten. De lezing bevat tal van foto's 
die prachtig laten zien welke activiteiten in het kader van Koninginnedag er zoal georganiseerd werden. 
De lezing vindt plaats in het Dorpscentrum aan de Lijtweg om 20u00. De zaal gaat open om 19u30.  
 
4. Donderdag 16 november ook uitreiking VOO-prijs 2017 aan Stichting Erfgoed Oud Poelgeest voor 
restauratie Drakenzaal 
Voorafgaand aan bovengemelde lezing zal onze voorzitter Rianne Meester-Broertjes de VOO-prijs 2017 
uitreiken. Die gaat deze keer naar de Stichting Erfgoed Oud Poelgeest voor de zeer fraaie restauratie van de 
Drakenzaal in het kasteel. De prijs zal in ontvangst worden genomen door mevrouw Annelies Koningsveld-den 
Ouden, voorzitter van de genoemde stichting en architect Flip Robers, de man onder wiens leiding de 
restauratie is uitgevoerd. 
 
5. Open brief van VOO-bestuur en AGN aan B&W met daarin onze visie op landgoed Endegeest 
Op 6 september jl. hebben de VOO en de Adviescommissie Groen en Natuur gezamelijk een openbrief 
geschreven aan B&W met daarin hun visie op Landgoed Endegeest vanuit cultuurhistorie en natuur. Dit in 
verband met de toen aankomende verkoop van het landgoed en de geplande herziening van het 
bestemmingsplan. De voledige tekst van het visie document is te downloaden van de VOO website in het bericht 
onder Nieuws/Endegeest. In de OC van 6 september heeft ook een intervieuw gestaan met de voorzitters van 
de VOO en AGN. Dat interview is ook integraal van onze site te downloaden. 
 
6. Kasteel Endegeest is verkocht aan de Oudendal Groep uit Wassenaar. 
De gemeente Leiden heeft op 20 september via een bericht op de site 
http://www.unity.nu/Artikelen/Regio/Landgoed-Endegeest-verkocht laten weten dat Landgoed Endegeest is 
verkocht aan de Oudendal Groep. Het landgoed werd verkocht door de gemeente Leiden en GGZ Rivierduinen. 
Volgens dit bericht wil de Oudendal Groep in het kasteel en de omliggende panden een medisch - 
maatschappelijk park creëren. De monumenten worden gerestaureerd en in stand gehouden. De overige 
panden worden verbouwd of aangepast zodat de parkachtige structuur van het landgoed wordt versterkt. 
 
De Leidse wethouder Paul Laudy, de verkopende partij, zegt erbij: "Ik ben blij dat we een koper hebben 
gevonden voor het Landgoed. Met deze verkoop krijgt Endegeest een nieuwe bestemming die recht doet aan de 
geschiedenis van het landgoed. Ik ben er van overtuigd dat de Oudendal Groep het pand met aandacht voor de 
historie en het monumentale karakter zal ontwikkelen."  
 
Het bestuur van de Vereniging Oud Oegstgeest voegt graag het volgende toe aan dat bericht: Voor ons is een 
belangrijk element in het bericht de beschrijving van wat de nieuwe eigenaar blijkbaar met zijn aankoop wil 
gaan doen. Wij weten niet meer dan er in dit bericht staat, maar wat er staat klinkt bemoedigend. Wij 
concentreren ons nu op procedure voor de vernieuwing van het bestemmingsplan voor het gebied. 
 
7. Herbestemming gebied Centrum 45 
De panden van Rivierduinen achter het gemeentehuis staan leeg. Rivierduinen is er niet in geslaagd ze te 
verkopen en heeft de gemeente gevraagd het bestemmingsplan te willen wijzigen zodat er bouw van woningen 
mogelijk wordt. Op maandag 25 september was er een voorlichtingsavond in het gemeentehuis over dit 
onderwerp. Er is door stad- en landschapsarchitecten veel goed werk verzet om het gebied passend in de 
omgeving te kunnen ontwikkelen. Wat betreft de VOO zijn er twee pijnpunten in het dossier. 1) Het aantal 
woningen dat de gemeente er wil toestaan is te hoog, waardoor er te veel autoverkeer te verwachten is door 
het monumentale gebied vóór het gemeentehuis en 2) Men wil blijkbaar gaan bouwen in een deelgebied dat 
onderdeel is van het Nationale Natuur Netwerk (NNN), voorheen genoemd de Ecologische Hoofdstructuur. Het 
bestuur zal zijn zorgen aan de gemeente duidelijk maken en de ontwikkelingen op de voet volgen. 
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