
                                                                   
 
 
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 4 september 2019: lezing Vier eeuwen Plekken van Plezier in Oegstgeest  
2. Open Monumenten & Osger weekend 14 en 15 september 2019 
3. Commissieleden gezocht 
 
met vriendelijke groet, 
Joost Wijers 
bestuurslid VOO - PR 
 
1. Woensdag 4 september 2019: lezing Vier eeuwen Plekken van Plezier in Oegstgeest  
 
Het landelijke thema voor het Open-Monumentenweekeinde 2019 is ‘Plekken van Plezier’. De VOO 
heeft dit thema overgenomen voor een lezing over het grote aantal herbergen, cafés en 
uitspanningen dat Oegstgeest door de eeuwen heen rijk was.   
 
We moesten het vooral hebben van niet-Oegstgeestenaren die door ons dorp trokken. In de Gouden 
Eeuw liep de Heerweg (Den Haag - Haarlem - Amsterdam) dwars door Oegstgeest, van de Haagse 
Schouw tot aan de Postbrug te Sassenheim. Ook het verkeer uit Leiden richting het noorden en 
Rijnsburg maakte gebruik van de wegen in Oegstgeest. Dankzij de strandwal waarop deze weg lag, 
was dit de enige route waarop je droge voeten hield; een ideale plek voor een horecagelegenheid! 
Geen wonder dat aan deze doorgaande wegen herbergen, cafés en later uitspanningen gevestigd 
werden. 
 
De lezing gaat over al deze ‘Plekken van Plezier’. Aan de hand van oude foto’s zal Jacques Thorn u 
meenemen naar locaties die veel oudere Oegstgeestenaren zich nog kunnen herinneren, zoals De 
Roode Leeuw, Café Centraal en Mansarde. Voor mensen met nóg oudere herinneringen: aan de 
Lytweg (huidige Wijttenbachweg) lag de Maegd van Gent (Toorenvelt). Maar ook verhalen over 
herbergen waarvan de sloop al heel lang geleden heeft plaatsgevonden, zoals vijf kroegen op de plek 
waar nu het kantorengebouw Duinzicht is, t.w. de herbergen Graeff Maurits, Het Hartshoorn, Het 
Wapen van Oestgeest, Jonker Stoel, Jan de Waart en iets verderop D’Olyphant. 
 
De lezing vindt plaats op woensdag 4 september 2019 in de Raadszaal van het Gemeentehuis, 
Rhijngeesterstraatweg 13. De zaal is om 19.30 uur open en de lezing begint om 20.00 uur. Na de 
lezing zal het programmaboekje voor het Open Monumenten- & Osger-weekeinde door de Stichting 
Osger worden aangeboden aan de heer Huizing, wethouder van kunst en cultuur. 
 
2. Open Monumenten & Osger weekend 14 en 15 september 2019 
 
De VOO is dit jaar wederom actief met de organisatie van het Open Monumenten & Osger 
weekeinde 2019 op 14 en 15 september. Het programmaboekje is te vinden op de website 
www.oudoegstgeest.nl . De VOO heeft twee activiteiten voor u georganiseerd: 
 

- Het sportieve heden en verleden van Oegstgeest  

http://www.oudoegstgeest.nl/


 
Sporthallen en sportvelden zijn bij uitstek plekken van plezier voor spelers én voor toeschouwers. 
Veel mensen zijn op sportvelden hun vrienden tegengekomen en soms ook hun levenspartner. Sport 
is een verbindende kracht in onze samenleving, alleen weten mensen vaak weinig van de 
geschiedenis van de sport. In de sport wordt veelal enkel vooruit gedacht aan de volgende wedstrijd 
of het volgende seizoen. Deze tentoonstelling blikt voor de verandering terug op het verleden. 
In Oegstgeest wordt er nog geen negentig jaar flink aan sport gedaan.  Op de tentoonstelling Het 
sportieve heden en verleden van Oegstgeest komt de geschiedenis van de sport in het dorp aan bod. 
Diverse verenigingen presenteren mooie en interessante documenten en voorwerpen uit hun 
archieven, zoals oude sportkleding, huurcontracten, clubbladen, kampioensfoto’s en bekers. De 
tentoonstelling is bedoeld om bezoekers een beeld te geven van het sportieve leven in Oegstgeest 
door de jaren heen. Het is leuk om op oude ledenlijsten te zoeken naar je ouders of grootouders of 
naar je oude buren en vrienden. Misschien zijn ze wel op de oude foto’s terug te vinden. Het is echt 
een unieke tentoonstelling geworden, want het zal niet gauw meer voorkomen dat zoveel sportclubs 
gezamenlijk hun mooiste archiefstukken uit hun archieven halen.  
 
Wethouder Nieuwenhuis zal de tentoonstelling zaterdag 15 september om 12.00 uur openen. De 
tentoonstelling is zaterdag 14 en zondag 15 september van 12.00 tot 17.00 uur gratis toegankelijk 
voor publiek in het Dorpscentrum.  
 

- Vervlogen Oegstgeester uitgaansleven 
 
Een historische kroegentocht door Oegstgeest heeft aantrekkingskracht. Waarom? Simpelweg omdat 
er in 2019 nog maar één kroeg is. Van die gelegenheden is niet veel meer over, alleen Café De Gouwe 
(voorheen Zomer-Lust, café Knijnenburg, De Gouden Lantaarn) kennen we nog als een echt 
dorpscafé. 
 
De VOO heeft voor u een wandeling langs voormalige cafés, herbergen en uitspanningen in 
Oegstgeest uitgezet. Cafés als De Roode Leeuw, Café Sport, Café Centraal en Café Zomer-Lust zult u 
zich misschien nog herinneren, maar De Maegd van Gent, D’Olyphant, Café De Verwachting en 
Nieuw-Poelgeest zijn veel minder bekend. De meeste cafés zijn inmiddels verdwenen, nog bestaande 
gebouwen hebben een andere bestemming gekregen. Op de plaats van Zomer-Lust staat nu het 
enige echte café dat Oegstgeest nog rijk is: De Gouwe. Daar begint en eindigt onze wandeling. 
 
U maakt de wandeling aan de hand van aanwijzingen die u krijgt door middel van de gratis te 
downloaden app izi.TRAVEL. U loopt van locatie naar locatie en krijgt daar steeds informatie over het 
café, de herberg of uitspanning die daar ooit gestaan heeft. Net zoals een audiotour in een museum, 
maar nu met uw eigen smartphone zonder koptelefoon. De deelname is gratis, aanmelden is 
niet nodig. Wel is het aan te bevelen om thuis van tevoren de app izi.TRAVEL te installeren op uw 
smartphone. De wandeling is circa 5 kilometer lang en kan ingekort worden tot ongeveer 4 
kilometer. Voor alle zekerheid krijgt u in café De Gouwe ook een routebeschrijving mee. Wij wensen 
u veel wandelplezier!  
 
3. Commissieleden gezocht 
 
Wij zijn op zoek naar enthousiaste leden die een steentje bij willen dragen aan de vereniging door 
actief deel te nemen aan een commissie. Verschillende commissies zijn op zoek naar versterking.  
 

- Commissie Archief 

Belangrijkste informatiebron van de vereniging over de geschiedenis van Oegstgeest wordt gevormd 

door artikelen in de ruim 60 uitgaven van Over Oegstgeest, die via de website integraal te raadplegen 



zijn. De voorwerpen in het bezit van de vereniging staan weliswaar ook op de website, maar moeten 

beter beschreven worden. Daarnaast bevinden zich interessante publicaties in het archief die niet 

gedigitaliseerd zijn en daardoor niet toegankelijk zijn voor een breder publiek.  

Het archief bevat voorts een groot aantal verenigingsdocumenten uit de jaren voor 2010, waarvan 

het niet zinvol lijkt deze allemaal te bewaren. Sanering van dat deel van het archief is wenselijk. Voor 

de taken saneren, digitaliseren en beschrijven zoeken we enthousiaste leden die deel willen 

uitmaken van een nieuw te vormen commissie archief. 

- Commissie Genealogie 

De commissie genealogie bestaat nu ruim een jaar en heeft op verzoek van derden onderzoek 

gedaan naar de bewoners begin 19e eeuw van Ora et Labora en naar een aantal graven op de 

begraafplaats van de Groene kerk. Deze commissie zou meer kunnen betekenen voor leden die 

onderzoek willen doen naar hun voorouders. Zelfstandig onderzoek naar oude Oegstgeester families 

staat in de planning en in samenwerking met de commissie mondelinge geschiedenis zijn daarover 

mogelijk interessante verhalen te publiceren in Over Oegstgeest.  Voor de commissie genealogie 

zoeken we versterking met leden die enige ervaring hebben in het doen van genealogisch onderzoek. 

- Commissie Archeologie 

De rijke geschiedenis van Oegstgeest heeft al spectaculaire vondsten opgeleverd op archeologisch 

gebied zoals de Oude Hof en Overdorp in de wijk Nieuw Rhijngeest. Er zijn meerdere gebieden met 

een oude historie die niet onderzocht zijn en waar amateurarcheologen zich zouden kunnen uitleven. 

Bijvoorbeeld de locatie van de hofstede Haaswijk of de omgeving van de Kwaakbrug. In 

samenwerking met de AWN (Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie) kunnen 

enthousiastelingen bekend gemaakt worden met de grondbeginselen van archeologisch onderzoek. 

Voor de commissie archeologie zoeken wij enthousiaste leden. 

- Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

Dit onderwerp gaat veel inwoners van het dorp aan het hart. Nieuwbouw en verbouw kan 

onmiskenbaar invloed hebben op de ruimtelijke inrichting en de kwaliteitsbeleving bij inwoners en 

leden. De vereniging heeft invloed op bouwprojecten, als we ons daar in een vroeg stadium in 

verdiepen. Hier zit een inhoudelijke en procedurele kant aan. Om die mee te beoordelen 

respectievelijk te bewaken vormt VOO een commissie die het voorwerk kan doen, waarmee het 

bestuur naar buiten kan treden. Zowel 1op1 in gesprekken met belanghebbenden, als in 

inspraakreacties en in communicatie met ontwikkelaars, bouwers en gemeentebestuur. Kennis van 

de actuele RO-regelgeving is prettig, maar geen noodzaak. Een positieve insteek maakt het leuk. 


