
 
Nieuwsbrief 64       9 oktober 2016 
 
Aan de leden van de Vereniging Oud Oegstgeest 
 
Het bestuur van de Vereniging Oud Oegstgeest vraagt uw aandacht voor de volgende 
onderwerpen: 
1. Extra ledenvergadering op donderdag 3 november 2016 voor de benoeming van een 
nieuwe penningmeester. 
2. Lezing door Frits van Ooststroom na de vergadering op 3 november: "Buren in beeld". 
3. Oproep kandidaten voor de redactie van ons tijdschrift "Over Oegstgeest". 
4. Wie kent mensen op deze foto uit 1945? 
5. Herdenking geallieerde vliegers 11 november om 11 uur in Groene Kerkje 
 
met vriendelijke groet, 
Bernadette Fortuyn-van Lierop 
Secretaris 
 
1. Extra ledenvergadering op donderdag 3 november 2016 voor de benoeming van een 
nieuwe penningmeester. 
Door het plotseling overlijden deze zomer van onze penningmeester Jan Janssen, is er een 
acute vacature ontstaan in het bestuur. Het bestuur is erg verheugd nu al een opvolger te 
hebben gevonden in de persoon van de heer Han Noorlander en stelt hem met groot 
genoegen kandidaat voor deze functie. De extra ledenvergadering is nodig om hem officieel 
in de functie van penningmeester te kunnen benoemen. 
De extra ledenvergadering vindt plaats in het Dorpscentrum Lijtweg 9. 
Aanvang 20u00 (zaal open 19uur 30) 
Agenda voor de Extra Ledenvergadering: 
* Opening 
* Benoeming van de heer Han Noorlander als penningmeester van de Vereniging Oud 
Oegstgeest 
* Rondvraag en sluiting 
 
2 Lezing door Frits van Ooststroom na de vergadering op 3 november. 
Na de hierboven genoemde vergadering is er de lezing van Frits van Ooststroom getiteld: 
"Buren in beeld: Schilderijen, kaarten, prenten". De lezing gaat niet over ons dorp 
Oegstgeest zelf maar over de gemeenten er rondom heen: onze buren. De spreker werd ooit 
geïnspireerd door de kaart van Oegstgeest uit 1867, waaruit blijkt dat ons dorp toen maar 
liefst tien buurgemeenten had. In de lezing wordt als het ware een omtrekkende beweging 
gemaakt langs die buren en langs de grenzen van Oegstgeest. Er worden bekende en minder 
bekende plekken aangedaan, altijd met afbeeldingen van schilderijen, prenten en kaarten 
(en soms een enkele foto) uit zeer verschillende tijdsperioden. Zie voor nadere informatie 



over de spreker onze website www. oudoegstgeest.nl 
De lezing vindt plaats in het Dorpscentrum aan de Lijtweg nr 9, na de extra 
ledenvergadering. 
 
3 Oproep kandidaten voor de redactie van ons tijdschrift "Over Oegstgeest". 
De redactie van ons tijdschrift heeft de afgelopen drie jaar bestaan uit de heren Freek van 
Beetz en Jan Willem In't Velt. Zij hebben zeven heel mooie nummers van "Over Oegstgeest" 
gemaakt. Nu heeft Freek van Beetz aangegeven andere dingen te willen gaan doen en 
daardoor is er een vacature in de redactie ontstaan. Wie heeft zelf zin om tot de redactie toe 
te treden of wie kent een goede kandidaat voor dit werk? Graag uw reactie aan onze 
voorzitter Rianne Meester-Broertjes via voorzitter@oudoegstgeest.nl of telefoon 071-
3011697. 
De redactie leunt voor het schrijven van artikelen sterk op de Afdeling Historie van onze 
vereniging en voor de uiteindelijke vormgeving hebben wij een overeenkomst met een 
professionele vormgeefster. Het werk van de redactie omvat onder andere het uitstippelen 
van het beleid voor de keuze van onderwerpen, het werven van bijdragen en kopij die in dat 
beleid passen en de eindredactie van artikelen en het blad. 
 
4 Wie kent mensen op deze foto uit 1945? 
Leidenaar Ruurd Kok is ver gevorderd met een publicatie over de bevrijding van Leiden en 
Oegstgeest. In verband met die publicatie doet hij een oproep aan met name inwoners van 
Oegstgeest om informatie te vergaren bij een foto die hij heeft gekregen uit het fotoalbum 
van een Canadese bevrijder. Het gaat om een foto met daarop leden van de Binnenlandse 
Strijdkrachten die poseren in mei/juni 1945 op een jeep voor kasteel Oud-Poelgeest.  
 

 



De kwaliteit van deze afdruk is beperkt. Voor een foto met hogere resolutie, verwijzen we u 

graag naar onze website in de kolom Nieuws. 

Herkent u personen op deze foto? Zo ja, dan verzoeken wij u vriendelijk de namen of wat u 

meer weet, te melden bij het bestuur van de VOO.  

Dat kan naar de secretaris per email vanaf de VOO-site, of per post. Het postadres luidt 

Willem de Zwijgerlaan 27, 2341 EG Oegstgeest. 

Ruurd Kok heeft in "Over Oegstgeest" van mei 2015 een artikel geschreven onder de titel 

"Archers op Poelgeest" 

 

5 Herdenking gellieerde vliegers 11 november 11 uur in Groene Kerkje 

Oegstgeestenaren en anderen herdenken elk jaar de geallieerde vliegers die in de Tweede 

Wereldoorlog boven Oegstgeest zijn gesneuveld en bij het Groene Kerkje zijn begraven. 

Wij herdenken dan ook de anderen die hun leven voor onze vrijheid hebben gegeven en in 

Oegstgeest ter ruste zijn gelegd. Dat gebeurt op 11 november, 'remembrance day', de dag 

waarop de Britten hun doden herdenken. 

De herdenking zal plaatsvinden op vrijdag 11 november 2016 en om 11.00 uur beginnen met 

een bijeenkomst in het Groene Kerkje. Iedereen is van harte uitgenodigd. 

In de kerk zal mw. Sylvia Braat spreken. Zij is publiciste van historische artikelen bij de 

Vereniging oud Oegstgeest. Daarnaast zal het Kamerkoor Oegstgeest medewerking 

verlenen. 


