
Nieuwsbrief #78, aug. 2020 
 
In deze nieuwbrief van de Historische Vereniging Oegstgeest (VOO) praten we u bij over: 
 
1. Dakpannen 
2. Scholentocht 
3. Informatiepanelen 
4. Leden-activiteiten 
5. Endegeest 
6. Vacature Bestuur 
 

 
1. Dakpannen 

In juni hebben we een flinke partij Oegstgeester dakpannen kunnen kopen. Goede originele 
pannen zijn betrekkelijk schaars en komen in Oegstgeest zelf (voorzover wij weten) weinig 
voor. Deze lagen op een schuurtje in het dorpje Middelie in NH. De nieuwe eigenaren 
bouwen een grotere garage, waardoor deze dakpannen in de aanbieding kwamen. We 
hebben het plan om deze als relatiegeschenk te gaan gebruiken. 
We zoeken een vrijwilliger om zich over de pannen te ontfermen en deze voor de vereniging 
te bewaren. 

 
2. Scholentocht in kader OM-weekend 

In het kader van het Open Monumenten Weekend dat dit jaar in alternatieve vorm wordt 
uitgevoerd heeft de VOO een wandel-/fietstocht langs ‘Scholen van Vroeger’ gemaakt. 
Sommige zijn verdwenen of kregen een andere plek in ons dorp. De scholentocht voert 
vanaf de Julianaschool, naar de Gevers-Deutz kleuterschool. Tegenover deze school aan de 
Deutzstraat (Schoolstraat) lag de eerste gemeenteschool aan het toenmalige St. Janshof. 
Aan de rotonde bij de Leidse Buurt staat de 2e Gemeenteschool uit 1879. Naast de 
Katholieke kerk aan de Rhijngeesterstraatweg de Willibrordschool. Erachter stond ooit de 
Mariaschool voor meisjes. Verderop op de Rhijngeesterstraatweg in Klein Curium is in 1850 
de Naai- en Bewaarschool Duinzigt opgericht. De allereerste school van Oegstgeest was 
gevestigd in de Pastorije van de Groene Kerk, Groenhoevelaan 41. In de Rehobothkerk aan 
de Lijtweg 1 was ooit de kleuterschool De Sprinkhaan. Aan de Terweeweg 106 staat de 
3e openbare school van Oegstgeest, de Terweeschool. Geversstraat 46-48 waren de panden 
van de Montessorischool waar Ramses Shaffy in 1940 voor het eerst naar school ging. En aan 
de Leidsestraatweg 11 stond de Hervormde Zendingsschool. 
Zie ook website VOO, 'recent nieuws' en ook het Osgerboekje, dwaaltocht 11.   
https://oudoegstgeest.nl/pdf-publicaties/Dwaaltocht_11_Historische_Vereniging_Oegstgeest_-_Scholen_van_vroeger.pdf 

https://oudoegstgeest.nl/pdf-publicaties/Dwaaltocht_11_Historische_Vereniging_Oegstgeest_-_Scholen_van_vroeger.pdf


 
3. Informatiepanelen 

Met de gemeente zijn we in vergevorderd stadium over de plaatsing van 10 
informatiezuiltjes op locaties die in het verleden van bijzonder belang zijn geweest in de 
geschiedenis van Oegstgeest. Het gaat om gebouwen die niet meer bestaan of onderwerpen 
die van belang waren voor de ontwikkeling van ons dorp. Denk aan de bollenteelt, de 
postritweg Den Haag – Haarlem of de blauwe tram. We hopen de eerste zuiltjes in de 
komende maanden te realiseren. Op de zuiltjes komt een korte beschrijving van het object, 
een foto of tekening en een QR-code die toegang geeft tot meer informatie en meer foto’s 
op onze website.  

 
4. Leden-activiteiten 

We merken allemaal, dat zowel het Coronavirus als de ingrepen vanuit de overheid zich in 
rap tempo ontwikkelen. Voor onze vereniging en voor u als leden blijft een voorzichtige 
aanpak voorlopig troef. Wij stellen ons voor, dat gelet op de gemiddelde leeftijd de leden 
niet op fysieke bijeenkomsten met grote aantallen bezoekers zitten te wachten. Tegelijk 
willen we vermijden dat het “verenigingsleven” door Covid19 stilvalt. We zoeken naar 
mogelijkheden zoals een “online” bijeenkomst / lezing via internet. We plannen op dit  
moment data voor de uitgestelde wandeling met Ruurd Kok en de lezing van Anneke Jesse. 
Andere suggesties zijn welkom. 
 

5. Endegeest 
Er is veel gepasseerd sinds we u hierover berichten in april. De Gebiedsvisie is in de Raad 
aangenomen (vastgesteld) en aansluitend is het Ontwerp Bestemmingsplan gepubliceerd. 
We berichten al eerder over onze reactie op dit plan onder 
https://oudoegstgeest.nl/activiteiten/voo-zienswijzen . Tegelijk is de verantwoordelijk 
wethouder afgetreden. Sindsdien zoekt de lokale politiek naar de oplossing voor de ontstane 
situatie in de coalitie. Dat kunt u volgen in het lokale nieuws. Wethouder Huizing, die al 
erfgoed deed, is nu ook verantwoordelijk voor Endegeest. 
Wij sturen op dit moment onder meer op de bescherming van enkele gebouwen, door 
hiervoor de status van gemeentelijk monument te bepleiten. Dat proces is versterkt door 
het advies van de Monumentencommissie over een aantal van de oudere gebouwen. De 
gemeente heeft sinds enkele maanden een nieuwe medewerker erfgoed, waar we nauw 
mee samenwerken. 
 

https://oudoegstgeest.nl/activiteiten/voo-zienswijzen


6. Bestuur 
Er is in het Bestuur, vrij kort na de benoeming van 2 nieuwe leden, ruimte ontstaan doordat 
2 leden zich hebben teruggetrokken. Eerst is Joost Wijers om persoonlijke redenen uit het 
bestuur teruggetreden, hij blijft ons wel helpen met het beheer van de website. Kort daarna 
heeft de net aangetreden secretaris Brigitte Verdegaal laten weten niet verder te gaan. 
Het bestuur is nu primair op zoek naar een nieuwe invulling van de rol van secretaris. 
 
Te koop 
We hebben een beperkt aantal boeken “Oud-Poelgeest” van Freek Lugt in de aanbieding.  
 

 

 

Mail naar penningmeester@oudoegstgeest.nl voor € 8,50 heeft u deze aanrader in huis. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het Bestuur 
 
 
Rob Sturm, voorzitter 
 
Reacties op deze nieuwsbrief svp naar secretaris@oudoegstgeest.nl  
 


