
                                                                   
 
 
Aan de leden van de Vereniging Oud Oegstgeest van wie bij het bestuur een e-mailadres bekend is. 
 
Het bestuur van de Vereniging Oud Oegstgeest vraagt uw aandacht voor de volgende onderwerpen: 
 
1. Woensdag 22 mei 2019: ledenexcursie naar historische kern Wassenaar  
2. Herinnering invullen leden enquête  
3. Ongevraagd advies uitgebracht over de Duikerbrug - Sluisbrug in de Dorpsstraat  
4. Ontwikkelingen rond Endegeest en Overgeest  
5. Mei nummer van Over Oegstgeest is uit 
 
met vriendelijke groet, 
Joost Wijers 
bestuurslid VOO - PR 
 
1. Woensdag 22 mei 2019: ledenexcursie naar historische kern Wassenaar 
 
Binnenkort vindt de ledenexcursie plaats naar de historische kern van Wassenaar. Ontvangst is om 
13u30 in restaurant 't Regthuys aan het Plein te Wassenaar, de wandeling duurt tot ongeveer 15u30. 
Wassenaar is vooral bekend om zijn buitenplaatsen en villaparken. Minder bekend is misschien dat 
het dorp een fraaie historische kern bezit. 't Regthuys is een historische plek, want op deze locatie 
staat al vele eeuwen een herberg waar in het verleden ook recht werd gesproken. De wandeling 
staat onder leiding van Robert van Lit, bestuurslid van de Historische Vereniging Oud Wassenaar en 
auteur van verschillende boeken over Wassenaar. De wandeling voert langs een aantal fraaie 
monumenten zoals de ongeveer duizend jaar oude Dorpskerk en het uit 1745 daterende Baljuwhuis. 
Tijdens de wandeling worden enkele tuinen bezocht. Inschrijven en meer informatie via de website 
www.oudoegstgeest.nl . 
 
2. Herinnering invullen leden enquête 
 
De respons op de leden enquête is flink. We bieden leden die de enquête nog niet hebben ingevuld 
nog een week de gelegenheid om dit alsnog te doen. Uw feedback wordt enorm gewaardeerd en 
gaan wij gebruiken voor de koers van de VOO. 
Hierbij een link naar een korte enquête, zet deze tekst in de zoekbalk:  
https://nl.surveymonkey.com/r/WNDYG9W  , tien korte vragen en slechts een paar minuten van uw 
tijd. 
 
3. Ongevraagd advies uitgebracht over de Duikerbrug - Sluisbrug in de Dorpsstraat 
 
De VOO staat volledig achter het uitgebrachte advies van de Monumentencommissie inzake de 
Raadsmededeling over de Duikerbrug van 26 februari. De Monumentencommissie geeft aan dat het 
gaat om een 17e of 18e eeuws bouwwerk, dat nauw verbonden is met de historie van de 
Dorpsstraat. Het vernieuwen van de brug waartoe besloten is, vernietigt een historische structuur. 
Het behoud van het historische tongewelf heeft onze stellige voorkeur en daarom bevelen wij de 
gemeenteraad aan om de optie van renovatie met behoud van de oorspronkelijke historische 
elementen te heroverwegen. 
De volledige reactie kunt u teruglezen via onze website www.oudoegstgeest.nl . 

http://www.oudoegstgeest.nl/
https://nl.surveymonkey.com/r/WNDYG9W
http://www.oudoegstgeest.nl/


 
4. Ontwikkelingen rond Endegeest en Overgeest 
 
Het VOO bestuur heeft met bijna alle politieke partijen in Oegstgeest gesproken over dit onderwerp 
om onze eerder uitgebrachte zienswijzen bij de huidige raadsleden onder de aandacht te brengen. 
Verder heeft het bestuur aan twee inspraaksessies van de gemeente over dit onderwerp 
deelgenomen. Tenslotte heeft de VOO in de commissievergadering van 9 mei j.l. ingesproken. De 
tekst van de inspraakreactie kunt u vinden via onze website www.oudoegstgeest.nl . De VOO zal de 
ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen en zo nodig gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen. 
 
5. Mei nummer van Over Oegstgeest is uit 
 
Het meinummer is inmiddels bij u in de bus gevallen. Mocht dit in uw geval nog niet zo zijn wilt u dan 
een mailtje sturen naar secretaris@oudoegstgeest.nl . In de mei uitgave staat een diversiteit aan 
verhalen over Oegstgeest in de Middeleeuwen en de 19e en 20e eeuw. U kunt lezen over de - 
mogelijke - kerstening van Oegstgeest in de 7e eeuw en over de wereldse activiteiten van klooster 
Mariënpoel en het einde van het klooster in 16e eeuw. De 19e eeuw komt aan bod in een verhaal 
over een familiegraf bij het Groene Kerkje, waarin onder anderen de bekende kunstschilder 
Alexander Hugo Bakker Korff begraven lag. De 20e eeuw is ruim vertegenwoordigd. Zo is er een 
verhaal over historische narcissen op landgoed Oud-Poelgeest. De oprichting en ondergang van 
CarlaTennispark, gelegen achter Rhijngeesterstraatweg 159, in de jaren 1930 en 1940 wordt uitvoerig 
beschreven. En de ontwikkeling van Endegeesterstraatweg 1 van hulpkerk van de Hervormde 
Gemeente tot kliniek van de Psychiatrische Inrichtingen Endegeest (GGZ Rivierduinen) wordt uit de 
doeken gedaan. Tenslotte komen de fraaie glas-in-loodramen in de hal van het gemeentehuis aan 
bod en is er weer een, dit keer zesdelige, fotopuzzel over Oegstgeest in vroeger jaren. 
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