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Nieuwsbrief 66                                                                                                                   1 augustus 2017 
 
Aan de leden van de Vereniging Oud Oegstgeest,  
Het bestuur vraagt uw aandacht voor de volgende onderwerpen: 
1. Woensdag 23 augustus 2017 lezing als inleiding op het Open Monumenten & Osger Weekend 
2. Op 9 en 10 september Open Monumenten & Osger Weekend 
3. VOO standpunt betreffende de toekomst van kasteel en landgoed Endegeest 
4. Op 7 oktober gregoriaans zangevenement en aanbieding zangboekpublicatie 
5. Ledenbeleid VOO 
6. Oproep: Wie kan/wil een VOO-facebook account opzetten en gaande houden? 
 
met vriendelijke groet, 
Chris Wolff 
bestuurslid VOO- PR 
 
1. Woensdag 23 augustus lezing als inleiding op het Open Monumenten & Osger Weekend 
Het programmaboekje voor het OM&OW zal aan wethouder Roeffen en aan de Oegstgeester 
bevolking worden aangeboden op woensdag 23 augustus in het gemeentehuis Rhijngeesterstraatweg 
13. 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.  
U bent van harte welkom vanaf 19u30 en om 20u00 begint de bijeenkomst. Na afloop is er 
gelegenheid om onder het genot van een drankje na te praten. 
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. Ook is hij 
ruim vijftien jaar (2001 - 2017) voorzitter van het Historisch Genootschap Warmelda geweest.  
 
2. Op 9 en 10 september Open Monumenten & Osger Weekend  
Samen met de Stichting Osger Support en de gemeente organiseert de VOO opnieuw het Open 
Monumenten & Osger Weekend, dit jaar op 9 en 10 september. Het landelijk thema van het Open 
Monumenten Weekend is "Boeren, burgers en buitenlui". Het programmaboekje is op 23 augustus 
klaar en ook dit jaar zullen weer allerlei panden in Oegstgeest te bezichtigen zijn. Ook zitten er in het 
programma thema-specifieke wandelingen en twee fietstochten. Nadere informatie is na 23 augustus 
te vinden op de VOO-website onder "Agenda" en op de Osger website: www.osger.nl. 
 
3. VOO-standpunt betreffende de toekomst van kasteel en landgoed Endegeest 
Het kasteel en landgoed Endegeest staan te koop. De eigenaren, dat zijn de gemeente Leiden en voor 
een kleiner deel Rivierduinen, willen hun bezit zo snel mogelijk te gelde maken. De gemeente 
Oegstgeest speelt in het verkoopproces formeel geen rol. Wel is het zo dat de waarde van het object 
(of de objecten) sterk afhankelijk is van het bestemmingsplan. Het huidige bestemmingsplan geeft 
kortweg de bestemming "maatschappelijk". De gemeente Oegstgeest is bereid het bestemmingplan 
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aan te passen. Een nieuw bestemmingsplan is van groot  (financieel) belang voor de komende nieuwe 
eigenaar/eigenaren. Er staat veel op het spel. De uiteindelijke beslissing over een nieuw 
bestemmingsplan is aan de gemeenteraad van Oegstgeest. 
De VOO is op dit ogenblik druk bezig om samen met diverse andere Oegstgeester organisaties een 
standpunt inzake de toekomstige ontwikkelingen te formuleren, zoals die naar onze denkbeelden 
hun weerslag in het bestemmingsplan moeten krijgen, en deze bij de gemeente naar voren te 
brengen. Ieder lid dat hierbij zijn of haar mening wil inbrengen wordt uitgenodigd om die aan het 
VOO-bestuur kenbaar te maken. Volg ook het nieuws over dit onderwerp op de VOO-website 
www.oudoegstgeest.nl 
 
4. Op 7 oktober gregoriaans zangevenement en aanbieding zangboekpublicatie. 
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 ooit eigendom van de kerk in Oegstgeest en heeft tot aan de 
reformatie dienst gedaan. Ook in de OKe van juli/augustus 2017 ( het informatieblad van de 
Oegstgeester kerken) is met een artikel aandacht besteed aan deze vondst.  
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 in de persoon van de voorzitter van de kerkenraad van de 
Groene Kerk. Alle leden van de VOO ontvangen het boekje als VOO-jubileum geschenk. 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 anderen die zich hebben aangemeld. Zie ook 
nadere informatie t.z.t. op onze website. Als u de uitvoering wilt bijwonen wordt u verzocht dit aan 
de VOO te melden met een e-mail naar zangboek@oudoegstgeest.nl. 
 
5. Ledenbeleid VOO 
Het ledenbestand van de VOO vergrijst. Het bestuur zoekt naar mogelijkheden nieuwe en vooral 
jongere leden te werven. Ooit is de VOO opgericht om een tegenkracht te zijn tegen te radicale 
"vernieuwingsactiviteiten" van de gemeente. Die taak ligt er nog steeds. De VOO wil het mooie van 
Oegstgeest doorgeven aan toekomstige generaties. Op dit ogenblik is dat weer zeer actueel door de 
belangrijke veranderingen ten aanzien van Endegeest (zie punt 3 hierboven). Hoe meer leden de VOO 
heeft, hoe meer gewicht onze mening heeft. Ook wil de VOO samen met de eigenaren/bewoners van 
rijks- en gemeentemonumenten in gesprek gaan om ons cultureel erfgoed goed te leren kennen en 
optimaal te beheren. Als u mee wilt doen of denken dan horen we dat graag. 
 
6. Oproep: Wie kan/wil een VOO-facebook account opzetten en gaande houden? 
Om mee te gaan met haar tijd en beter toegankelijk te zijn voor jongeren, wil de VOO graag een 
facebook account opzetten. Wie heeft er belangstelling voor het opzetten en gaande houden van 
zo'n account? Of wie weet iemand die dat met plezier wil doen? Het bestuur verneemt dat graag. Bij 
voorkeur via een telefoontje of email naar de voorzitter Rianne Meester-Broertjes op 071-3011697 of 
06 5131 6746, respectievelijk voorzitter@oudoegstgeest.nl. 


