
 
Nieuwsbrief 58, eind januari 2015 
 
Aan de leden van de Vereniging Oud Oegstgeest 
Deze nieuwsbrief wordt als e-mail gestuurd aan alle leden van wie het e-mailadres bij het bestuur 
bekend is en in papierenvorm aan de ongeveer 100 leden die geen e-mail hebben of waarvan het 
bestuur het e-mailadres niet kent. Deze nieuwsbrief is ook in te zien op www.oudoegstgeest.nl tab 
archief/nieuwsbrieven. 
 
Het bestuur brengt graag de volgende onderwerpen onder uw aandacht: 

1) Lezing  Jasper de Bruin over Schaal van Oegstgeest op 26 februari 2015 
2) Publicatie door Freek Lugt over de vondst van de “Schaal van Oegstgeest” 
3) Nieuwe functionaris conservator Onno Koerten 
4) Bestuursvacature "evenmenten" door vertrek Marlies Merkestein 
5) Vacature erfgoednota  
6) VOO zienswijzen staan nu op de site 
7) E-mailadressen: campagne en tussenstand 
8) Vooraankondiging ALV voor 22 april 2015 

 
1 Lezing door Jasper de Bruin over "De Schaal van Oegstgeest" 
In samenwerking met de Oegstgeester Bibliotheek organiseert de VOO een lezing over de 
archeologische opgravingen die de afgelopen jaren in Oegstgeest hebben plaatsgevonden en die o.a. 
geleid hebben tot de vondst van de Schaal van Oegstgeest. De lezing zal gegeven worden door Drs. 
Jasper de Bruin, de leider bij de opgravingen. 
Locatie: De lezing is in de bibliotheek aan de Lange Voort 
Datum en tijd: Op donderdag 26 februari om 20h00, zaal open om 19h30 
De lezing is gratis voor leden van de VOO. 
 
2 Publicatie over de vondst van de Schaal van Oegstgeest door Freek Lugt 
Eind 2014 heeft ons lid Freek Lugt een artikel geschreven over zijn ervaringen rondom deze 
archeologische opgravingen. Het artikel was te lang voor ons tijdschrift "Over Oegstgeest", en is 
daarom gepubliceerd als internetpublicatie op onze website. Wij bevelen u van harte aan om dit artikel 
te lezen als inleiding op de lezing van Jasper de Bruin. Op de avond van de lezing zullen er geprinte 
exemplaren van het artikel in de zaal liggen, die door liefhebbers gratis kunnen worden meegenomen. 
Voor wie daarop niet kan wachten: Ga naar www.oudoegstgeest.nl tab publicaties (10 pag., 0,4 MB) 
 
3 Nieuwe VOO-functionaris "conservator" Onno Koerten 
Het bestuur stelt graag aan u voor de heer Onno Koerten, al jaren lid van de VOO, die zich in 
samenwerking met Beps de Kanter zal gaan bezighouden met het beheer en de ontsluiting van het 
archief en de collectie van de VOO. Bij de collectie moet u denken aan de vele boeken over Oegstgeest 
die in het bezit zijn van de VOO, maar ook aan diverse attributen, zoals een vaandel en een aantal 
Oegstgeester dakpannen. De heer Koerten is per email te bereiken als conservator@oudoegstgeest.nl 
 
4 Bestuursvacature "evenementen" door vertrek van Marlies Merkestein 
Het bestuur van de Vereniging Oud Oegstgeest is op zoek naar versterking van het team, een bestuur 
van 6 personen. De positie komt vacant door het statutair vertrek van een van de huidige 



bestuursleden. Belangstellenden wordt verzocht contact opnemen met de voorzitter Rianne Meester. 
tel. 071 3011697 of voorzitter@oudoegstgeest.nl  
De belangrijkste taak van het nieuwe bestuurslid is het organiseren van de vaak jaarlijks terugkomende 
evenementen en activiteiten van de VOO, zoals de Open Monumentendag, de ALV en excursies. Het 
bestuur vergadert acht keer per jaar. 
Meer informatie over de vereniging is te vinden op www.oudoegstgeest.nl 
 
5 Vacature Erfgoednota 
Vele jaren geleden heeft de VOO de Paarse Nota opgesteld: het overzicht van alle rijks- en 
gemeentelijke monumenten in ons dorp. Met de intentie kenbaar te maken wat voor mooie gebouwen 
Oegstgeest heeft die het waard zijn beschermd en goed beheerd te worden.  
Het bestuur heeft het plan opgevat om deze nota in 2015 te herzien en aan te vullen met andere 
onderwerpen die tot het Cultureel Erfgoed van Oegstgeest behoren. In november heeft een aantal 
VOO leden hiervoor een soort Plan van Aanpak gemaakt, ondersteund door ons VOO lid, dat werkzaam 
is bij het Erfgoedhuis in Delft (provinciale vestiging). De gemeente Oegstgeest gaat ook in 2015 
beginnen met het opstellen van de gemeentelijke Erfgoednota, waartoe de gemeentelijke overheid op 
grond van nieuwe wetgeving verplicht is. De VOO en de gemeente hebben de intentie hun 
werkzaamheden op elkaar af te stemmen. 
Het bestuur van de VOO zoekt binnen (of buiten) onze vereniging nog enkele actieve leden die mee 
willen werken aan het nieuwe overzicht van het Cultureel Erfgoed van de gemeente Oegstgeest. 
Belangstellenden kunnen informatie krijgen en zich aanmelden bij voorzitter@oudoegstgeest.nl 
  
6 VOO-reacties op gemeentelijke stukken staan sinds eind 2014 op de VOO-site 
De gemeente Oegstgeest komt regelmatig naar buiten met beleidsnota's, bestemmingsplannen en 
dergelijke. De VOO reageert hier geregeld op met een zogeheten zienswijze die aan de gemeente 
gestuurd wordt. Per einde 2014 is op de VOO site een rubriek geopend waar de VOO-zienswijzen 
openbaar gemaakt worden. Vooralsnog zullen hier alleen de meest recente "zienswijzen" te vinden 
zijn, dwz. niet ouder dan van 2013. Ga naar www.oudoegstgeest.nl 
 
7 E-mailadressen van leden: campagne en tussenstand 
Per einde 2014 waren er bij het bestuur circa 580 e-mailadressen bekend van onze circa 720 leden. 
Met een belcampagne heeft het bestuur er in januari zo'n 50 e-mailadressen bij kunnen bemachtigen. 
Krijgt u deze nieuwsbrief per post, dan hebben wij uw e-mailadres niet. Heeft u een e-mailadres en wilt 
u het ons alsnog geven, stuur dan een berichtje naar secretaris@oudoegstgeest.nl 
 
8 Algemene ledenvergadering op 22 april 2015 
Een avond om alvast te reserveren in uw agenda: woensdag 22 april 2015 Algemene 
Ledenvergadering.  
Na de vergadering houdt prof.dr.L.C.M. Kallenberg een lezing over de begraafplaats Groene Steeg te 
Leiden. 
Nadere informatie over plaats, tijd en programma volgt te zijner tijd. 
 
m.vr.gr. 
Chris Wolff 
Bestuurslid VOO- PR  


