
 

Oegstgeest 20 augustus 2015 

Nieuwsbrief 60 

Aan de leden van de Vereniging Oud Oegstgeest 

Deze nieuwsbrief wordt als e-mail gestuurd aan alle leden van wie het e-mailadres bij het bestuur 

bekend is en in papieren vorm aan de ongeveer 100 leden die geen e-mail hebben of waarvan het 

bestuur het e-mailadres niet kent. Deze nieuwsbrief is ook in te zien op www.oudoegstgeest.nl tab 

nieuwsoverzicht/nieuwsbrieven. 

Het bestuur brengt graag de volgende onderwerpen onder uw aandacht: 

1) Lezing door Olle de Graaff van Burgy op woensdag 2 september als opening van het Open 

Monumenten/OSGER-weekend . 

2) Open Monumenten/OSGER-weekend 12 en 13 september 

3) Website van de VOO geheel vernieuwd en uitgebreid met de VOO-collecties 

1) Lezing door Olle de Graaff van Burgy op woensdag 2 september als opening van het Open 

Monumenten/OSGER-weekend  

Het Open Monumenten/OSGER-weekend wordt in Oegstgeest georganiseerd als samenwerking 

tussen de VOO, OSGER en de Gemeente. Als inleiding op het weekend wordt op woensdag 2 

september een lezing georganiseerd. Bij die gelegenheid wordt ook het programma voor het 

weekend openbaargemaakt. De lezing is getiteld "Kunst en ambacht en de restauratie van 

gebouwen" en wordt gegeven door Olle de Graaff, adjunct directeur van Burgy Leiden. 

Aanvang 19:30 uur. Zaal open 19:00 uur.  

Locatie: Raadszaal gemeentehuis Oegstgeest. 

 

De lezing is toegankelijk voor ieder: leden en niet-leden van VOO. 

Over de lezing: Het landelijk thema voor het Open Monumentenweekend is dit jaar "Kunst en 

ambacht". In Oegstgeest wordt dit weekend zoals gebruikelijk georganiseerd in een 

samenwerkingsverband tussen Osger, de Vereniging Oud Oegstgeest en de Gemeente. Kunst en 

ambacht spelen in het restaureren van gebouwen een belangrijke rol. Elk gebouw is ontstaan uit 

een combinatie van opvattingen over kunst en ambachtelijke bouwprincipes. Dat betekent dat 

restaureren van gebouwen een breed scala van werkzaamheden vereist, van het bestuderen van 

bouwtekeningen en andere gegevens over de bouwhistorie, het selecteren van geschikt 

bouwmateriaal tot de praktische uitvoering van het project. Elk gebouw en elk detail is immers 

anders en niets is routine. 

Olle de Graaff zal in zijn lezing aan de hand van enige regionale projecten ingaan op de vraag hoe 

kunst en ambacht meespelen in de planning en uitvoering van werkzaamheden om oude 

gebouwen voor de moderne tijd te bewaren en leefbaar te houden. De Graaff is adjunct-directeur 

van Burgy Leiden, dat sinds 1933 één van de belangrijkste restauratiebouwbedrijven in de 

Randstad is. Het bedrijf heeft tal van projecten onder zijn hoede, waaronder diverse 

grachtenpanden, kerken en kastelen. 



2) Open Monumenten/OSGER-weekend 12 en 13 september met als thema "Kunst en Ambacht" 

Zoals hierboven gemeld wordt het programmaboekje van het weekend op 2 september 

aangeboden aan de burgemeester van Oegstgeest en is het vanaf die datum door iedere 

Oegstgeestenaar gratis op te halen bij o.a. het gemeentehuis, de bibilotheek, K&O en de 

Oegstgeester boekhandels.  

Tijdens het weekend kunt u op 22 locaties in het dorp terecht om de ambachten en de kunsten te 

ervaren en soms ook uit te oefenen of zelfs de resultaten te proeven. Ambachten die aandacht 

krijgen zijn o.a. architectuur, restauratie van panden en schilderijen, orgelspel en andere muziek, 

scheepsbouw, edelsmeden en fotografie. Er is een fietstocht uitgestippeld die langs alle locaties 

voert en op zaterdag zijn er twee wandelingen met gids, één in het Wilhelminapark met als thema 

architectuur en een ander in de Dorpsstraat met als thema Kunst en Ambacht.  

Na 2 september is het programmaboekje ook als pdf te downloaden van www.osger.nl en 

www.oudoegstgeest.nl. 

 

3) Website van de VOO geheel vernieuwd en uitgebreid met de VOO-collecties 

In de eerste helft van dit jaar is de website van de VOO geheel vernieuwd en uitgebreid. De 

vernieuwing betreft vooral de vormgeving. De uitbreiding betreft een toevoeging van de diverse 

collecties van de vereniging. Ga naar www.oudoegstgeest.nl tab collecties en bekijk de 

Oegstgeester monumentale gebouwen en de diverse verzamelingen die de VOO door de jaren 

heen heeft vergaard. Alle indien van toepassing met foto van het object.  

De 42 rijksmonumenten en de 50 gemeentelijke monumenten zijn opgenomen met foto, 

beschrijving en locatie. Via een kaartje van Oegstgeest zijn de monumenten te zien door te klikken 

op een monumentensymbool dat op de betreffende plaats is afgebeeld. De voorwerpen van VOO-

verzameling zijn met foto en beschrijving opgenomen. De boeken in ons bezit over Oegstgeest en 

omgeving staan op de site vermeld en kunnen eventueel via tussenkomst van de conservator 

Onno Koerten (conservator@oudoegstgeest.nl) worden ingezien. Onze conservator heeft bergen 

werk verzet met het invoeren van de gegevens. Hiermede heeft de toegankelijkheid van de VOO-

collecties een geweldige sprong vooruit gemaakt. De bouw van de nieuwe website is gebeurd door 

en onder leiding van onze mede-Oegstgeestenaar Fred Geiger, die daarvoor onze grote dank 

verdient.  

 

met vriendelijke groet 

Chris Wolff  

Bestuurslid VOO - PR 


