
 
Nieuwsbrief 65                                                                                                                  2 mei 2017 
 
Aan de leden van de Vereniging Oud Oegstgeest 
 
Het bestuur brengt graag de volgende vier onderwerpen onder uw aandacht: 
 
1. Excursie voor VOO-leden naar Leiden op zondag 28 mei 
2. Op 9 en 10 september Open Monumenten & Osger Weekend 
3. Lezing op 23 augustus door André van Noort ter opening van het Openmonumenten- en 
Osgerweekend 
4. Vooraankondiging evenement op 7 oktober VOO-lustrum en "Zangboek" 
5. Uw email adres is van harte welkom 
 
met vriendelijke groet, 
Chris Wolff 
bestuurslid VOO- PR 
 
1. Excursie voor VOO-leden naar Leiden op zondag 28 mei met het thema "geveltekens" 
Samen met de Historische Vereniging Oud Leiden (HVOL) heeft de VOO een stadswandeling in 
Leiden georganiseerd voor onze leden. Het thema van de wandeling is geveltekens, waarvan 
Leiden er zovele rijk is. 
De wandeling is op zondag 28 mei a.s. en begint bij het Koetshuis onderaan de Burcht te Leiden. 
Tussen 9:45 en 10:00 uur worden de deelnemers met een kopje koffie en een versnapering 
verwelkomd door een vertegenwoordiger van het VOO-bestuur en de voorzitter van de Leidse 
geveltekencommissie. Onder leiding van drie gidsen gaan we in groepen van ongeveer tien 
personen de stad in en zullen omstreeks 12:30 uur terug zijn. 
 
Deze excursie/wandeling is voor leden van de VOO en kost 5,00 euro. Te voldoen aan het die 
zondag aanwezige VOO-bestuurslid.  
U kunt zich voor de excursie opgeven met een emailtje aan secretaris@oudoegstgeest.nl of een 
briefje aan het adres van de secretaris (zie de VOO website). Liefst voor 20 mei. Het maximum 
aantal deelnemers is 30. 
De geveltekenscommissie van de HVOL is zeer actief. Op hun website 
https://www.oudleiden.nl/activiteiten/geveltekens kunt u meer informatie vinden over de 
commissie, haar activiteiten en de bijna duizend geveltekens die er in Leiden te zien zijn. 
 
2. Op 9 en 10 september Open Monumenten & Osger Weekend  
Samen met de Stichting Osger Support organiseert de VOO opnieuw een Open Monumenten & 
Osger Weekend, dit jaar op 9 en 10 september. Het landelijk thema van het Open Monumenten 
Weekend is "Boeren, burgers en buitenlui". We zijn ver gevorderd met de organisatie en ook dit 



jaar zullen weer allerlei panden in Oegstgeest te bezichtigen zijn. Nadere informatie is t.z.t. te 
vinden op de VOO-website onder "Agenda" en op de Osger website: www.osger.nl 
 
3. Lezing op 23 augustus door André van Noort ter opening van het Open Monumenten & 
Osger Weekend 
Het programmaboekje voor het OM&OW zal aan de Oegstgeester burgemeester en bevolking 
worden aangeboden op woensdag 23 augustus in het gemeente huis. Bij die gelegenheid zal de 
heer André van Noort een lezing houden over boeren en boerderijen, en zo het thema van dit 
jaar "Boeren, burgers en buitenlui" speciaal onder de aandacht brengen. 
De heer Van Noort is geboren en getogen Warmonder en sinds 2000 als archivaris werkzaam bij 
Erfgoed Leiden en Omstreken (voorheen Regionaal Archief Leiden). Daar houdt hij zich vooral 
bezig met dienstverlening aan onderzoekers en het toegankelijk maken van historische 
archieven. Daarnaast is hij ruim vijftien jaar (2001 - 2017) voorzitter van het Historisch 
Genootschap Warmelda geweest.  
 
4. Vooraankondiging evenement op 7 oktober VOO-lustrum en "Zangboek" 
In de "Over Oegstgeest" van mei 2017 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 eigendom van de kerk in Oegstgeest. 
Op 7 oktober zal er een speciale uitvoering zijn van een aantal van deze gezangen door twee in 
gregoriaanse gezangen gespecialiseerde koren. Het evenement zal plaatsvinden in het Groene 
Kerkje, de kerk waar het Zangboek ooit voor geschreven is. Te zijner tijd ontvangt u nadere 
informatie.  
 
5. Uw email adres is van harte welkom 
Het VOO bestuur wil het liefst per email met de leden communiceren. Dat is sneller, makkelijker 
en vooral veel goedkoper. Sommigen van de ontvangers van deze papieren nieuwsbrief hebben 
ooit aangegeven geen emailadres te hebben of geen emails te willen ontvangen. Het bestuur 
respecteert dat. Anderen hadden ooit wel een emailadres aan ons doorgegeven, maar hebben 
nu een nieuw adres. 
In alle gevallen dat u behoort tot de groep die deze papieren brief krijgt maar eigenlijk toch best 
wel dit bericht per email zou willen of kunnen ontvangen, dan doet u ons een groot plezier door 
een emailtje te sturen naar ledenadministratie@oudoegstgeest.nl. Dan voegen we uw 
emailadres toe aan ons ledenbestand. 

http://www.osger.nl/
mailto:ledenadministratie@oudoegstgeest.nl

