
 
Nieuwsbrief 63                                                                                                                  3 augustus 2016 
 
Aan de leden van de Vereniging Oud Oegstgeest 
 
Het bestuur brengt graag de volgende zes onderwerpen onder uw aandacht: 
 
1)  Lezing door Onno Blom over Wolkers op woensdag 24 augustus 2016 
2)  Open Monumenten & OSGER weekend op 10 en 11 september 
3)  Vacature positie secretaris van de VOO 
4)  Vacature nieuwe positie ledenadministratie van de VOO 
5)  Wie heeft een exemplaar van "Oegstgeest in bange dagen" voor de bibliotheek? 
6)  Kennismakingsgesprek met burgemeester Jaensch op 7 juli laatst leden 
 
Hieronder wordt nader ingegaan op de bovengenoemde onderwerpen. 
 
met vriendelijke groet 
Chris Wolff 
Bestuurslid VOO - PR  
 
NB: 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 70 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. 
 

 
1) Lezing door Onno Blom over Wolkers op woensdag 24 augustus 2016 
Ter inleiding van het Open Monumenten & OSGER weekend organiseert de VOO, zoals elk jaar, 
een lezing over een onderwerp dat valt binnen het thema van het weekend. 
Wij zijn erg blij, dat we Onno Blom, de biograaf van Jan Wolkers, bereid gevonden hebben een 
lezing over Wolkers te willen geven. De lezing wordt gegeven in de raadzaal van het 
gemeentehuis, Rhijngeesterstraatweg 13. Zaal open 19u30; aanvang lezing 20u00. Deze avond 
zal, dit keer na de lezing, ook het programma van het Open Monumenten & OSGER weekend 
openbaar gemaakt worden en worden aangeboden aan burgemeester Jaensch en wethouder 
Roeffen. Zie ook www.oudoegstgeest.nl  onder "agenda". 
 
2)  Open Monumenten & OSGER-weekend op 10 en 11 september   
Het OM & OSGER-weekend wordt in Oegstgeest traditiegetrouw georganiseerd als 
samenwerking tussen OSGER, de Vereniging Oud Oegstgeest en de gemeente. Het thema dit 
jaar is: "Iconen en Symbolen". De organisatie heeft bepaald dat voor Oegstgeest personen als 
Sint Willibrord en Jan Wolkers in deze categorie vallen. Vandaar dat de hierboven genoemde 
lezing ter opening van het weekend over Jan Wolkers zal gaan. Als elk jaar is er een prachtig 
programma en dito boekje samengesteld. Dit boekje zal op woensdag 24 augustus in het 



gemeentehuis aan de aanwezigen worden uitgerekt en vanaf die datum voor alle 
Oegstgeestenaren beschikbaar zijn. Uitgifte punten zijn het gemeentehuis, de Oegstgeester 
boekhandels en de bibliotheek.  En na 24 augustus ook www.osger.nl. 
 
3)  Vacature positie secretaris van de VOO 
In het voorjaar van 2017 zal onze huidige sectretaris, mevrouw Bernadette Fortuyn, na zes jaar 
statutair aftreden en niet meer verkiesbaar zijn.  
Heeft u zelf belangstelling voor deze functie of weet u iemand anders die u zeer geschikt acht, 
wilt u dan contact opnemen met onze voorzitter Rianne Meester, liefst via 
voorzitter@oudoegstgeest.nl of anders per telefoon naar 071-3011697. Nadere informatie over 
de functie van secretaris is te vinden op www.oudoegstgeest.nl onder "nieuws". 
 
4) Vacature nieuwe positie ledenadministratie van de VOO 
Een van de taken van de secretaris in het bestuur is om samen met de penningmeester de 
ledenadministratie bij te houden. Het bestuur is van mening dat de vereniging erbij gebaat is 
wanneer deze taak door een aparte vrijwilliger wordt uitgevoerd. Het ledenbestand wordt 
bijgehouden in een spreadsheet. Door dit werk door een aparte vrijwilliger uit te laten voeren 
hoopt het bestuur te bereiken dat enerzijds de taak van de secretaris verlicht wordt en 
anderzijds de uitvoering van deze belangrijke taak niet meer afhankelijk is van de (statutaire) 
bestuurswisselingen. Heeft u zelf belangstelling of weet u iemand anders die u zeer geschikt 
acht, wilt u dan contact opnemen met de voorzitter Rianne Meester, liefst via 
voorzitter@oudoegstgeest.nl of anders 071-3011697. Voor nadere informatie kunt u kijken op 
www.oudoegstgeest.nl onder "nieuws". 
 
5) Wie heeft een exemplaar van "Oegstgeest in bange dagen" voor de blbliotheek? 
De bibliotheek van Oegstgeest had al langer aangegeven maar één exemplaar van het boek in 
haar bezit te hebben en dat dat ene exemplaar door veelvuldige uitleen in zeer slechte staat is 
geraakt. Om de nood te lenigen heeft de VOO op de tweedehands markt een exemplaar 
aangeschaft en dat aan de bibliotheek geschonken. Zie Oegstgeester Courant van woensdag 13 
juli 2016 p17. Het artikel in de OC heeft ertoe geleid dat een lezer spontaan zijn eigen 
exemplaar aan de bibliotheek heeft geschonken. Deze reactie heeft het bestuur van de VOO op 
het idee gebracht om via deze Nieuwsbrief een oproep te doen aan de leden om, mochten zij 
thuis nog een exemplaar hebben staan en dat niet meer lezen, dat ook ter beschikking te stellen 
van de bibliotheek, al dan niet via de VOO. Een email naar archivaris@oudoegstgeest.nl is 
voldoende.   
 
6) Kennismakingsgesprek met burgemeester Jaensch op 7 juli laatst leden 
Onze nieuwe burgemeester had het VOO bestuur uitgenodigd voor een nadere kennismaking en 
op 7 juli zijn onze voorzitter Rianne Meester-Broertjes en medebestuurslid Michel van Gent bij 
hem en wethouder Roeffen op bezoek geweest. Een viertal onderwerpen is aan de orde 
geweest: 1) Aandacht voor ons gemeenschappelijke digitale fotoarchief, 2) Het belang van 
bewaking van het moois dat Oegstgeest op ruimtelijk gebied heeft en de beperkte 
mogelijkheden binnen de huidige wet om dit te beschermen, 3) De erfgoedverordening en de 
erfgoednota en het werk dat de VOO hieraan bijdraagt, 4) De historische Kwaakbrug die hard 
aan restauratie toe is. Wilt u zelf ook met het bestuur over een van deze onderwerpen van 
gedachten wisselen, stuur dan een email naar secretaris@oudoegstgeest.nl . 


