
 
Nieuwsbrief 59, mei 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) Zaterdag 23 mei van 11u00 tot 12u30:  

Wolkerswandeling in Oegstgeest door Peter van Zonneveld 
2)         Maandag 25 mei (tweede pinksterdag): Open dag Kasteel Endegeest 
3) Woensdag 10 juni: VOO-excursie naar het Katwijks Museum 
4) Ontwikkelingen rond "De Beukenhof". 
 
1 Zaterdag 23 mei van 11u00 tot 12u30: Wolkerswandeling in Oegstgeest 
Op zaterdag 23 mei a.s. neemt Peter van Zonneveld u mee op een voettocht langs plekken in 
Oegstgeest die in Wolkers oeuvre vereeuwigd zijn. 
Van Zonneveld is de auteur van het boekje "Terug naar Leiden en Oegstgeest, fietsen en 
wandelen met Jan Wolkers". Na de wandeling zal de auteur zijn boek bij Boekhandel De Kler 
signeren.  
De wandeling wordt georganiseerd door Boekhandel De Kler en de toegang is gratis. Het aantal 
deelnemers is beperkt tot 25. Aanmelden kan alleen door van te voren in te schrijven in de 
boekwinkel.  
 
2 Maandag 25 mei (tweede pinksterdag):  Open dag Kasteel Endegeest 
Op maandag 25 mei 2015 (tweede pinksterdag) opent Kasteel Endegeest in Oegstgeest zijn 
deuren in het kader van de Landelijke Dag van het Kasteel.  
Tussen 10u00 -16u00 is iedereen van harte welkom in het kasteel aan de Endegeesterstraatweg 
5 in Oegstgeest. De toegang is gratis. 
Er is een gevarieerd programma. Om het kwartier vindt er een rondleiding plaats. Met mooi 
weer is het terras aan de slotgracht geopend. Er is voor jong en oud iets te beleven. Zo is er een 
ballonnenartiest, een speurtocht voor kinderen en zijn er kleurplaten van het kasteel. Een 
troubadour zorgt voor de muzikale noot. 
De beheerder van Kasteel Endegeest, Stichting Kasteel Endegeest, heet iedereen uit de regio 
van harte welkom.  
Bezoekers kunnen parkeren aan de overzijde van Kasteel Endegeest (P1). Zie ook 
www.kasteelendegeest.nl 
 
  



3 Woensdag 10 juni: VOO-excursie naar het Katwijks Museum 
De VOO organiseert deze dag voor haar leden een excursie naar het Katwijks Museum. U kunt 
zich hiervoor aanmelden bij secretaris@oudoegstgeest.nl of met een briefje naar de secretaris 
Bernadette Fortuyn. De kosten van deelname zijn 5 euro pp te betalen ter plekke aan de 
aanwezige VOO-bestuursvertegenwoordiger. U wordt verzocht uw museumjaarkaart mee te 
nemen als u die heeft. Vervoer is per eigen gelegenheid. Zie details onderaan. 
 
Het VOO-bezoek aan het Katwijks Museum op woensdag 10 juni is van 14u00 tot 16u00. Tussen 
13u30 en 13u45 wordt u verwelkomd. 
Er is een speciale tentoonstelling "In het licht van de Egmondse school". De Egmondse school is 
een groep kunstschilders, die  tussen 1884 en 1905 werkzaam was in en rond Egmond, niet ver 
van het kunstenaarsdorp Bergen (NH). Het Katwijks Museum laat zien dat er tussen beide 
kunstenaarsdorpen dorpen Egmond en Katwijk allerlei overeenkomsten waren. 
 
De rondleiding wordt verzorgd door mevr. Annemarie Kingmans, kunsthistoricus verbonden aan 
het Katwijks Museum. Zij zal u begeleiden langs ongeveer 40 werken van de Egmondse school, 
er zal een film te zien zijn en daarna is er gelegenheid om koffie/thee met een gebakje te 
gebruiken. Omstreeks 16u00 zal de rondleiding afgelopen zijn. U kunt op weg terug naar 
Oegstgeest nog gaan genieten van de vernieuwde boulevard van Katwijk. En wellicht van het 
mooie zomerse weer.! 
 
Het adres is Voorstraat 46 in Katwijk aan Zee, telefoon 071-4013047 . Het museum is goed 
toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van een rolstoel. Er zijn twee liften waarmee de 
eerste verdieping kan worden bereikt. 
 
Bereikbaar met de bus lijn 36 ( halte Noordeinde), of buslijn 37 en 38 halte Vuurbaak. 
Bereikbaar met de auto via de A44 afslag richting Katwijk de N206: Richting Katwijk aan Zee. 
Ruime ( betaalde ) parkeergelegenheid aan de boulevard en in de Tramstraat, op enkele 
minuten loopafstand van het museum. In de nabijheid van het museum zijn twee 
invalidenparkeerplaatsen. 
 
4 Ontwikkelingen rond "De Beukenhof" 
Het bestuur van de vereniging is actief in het volgen van ruimtelijke ontwikkelingen in het dorp 
die een relatie hebben met het hier aanwezige culturele erfgoed. Momenteel vragen enkele 
vergunningaanvragen, gericht op wijziging van de bestemming, van het voormalige hotel-
restaurant De Beukenhof onze aandacht. Er is overleg met enkele omwonenden, en ook met het 
gemeentebestuur. Mocht u het bestuur op nieuwe ontwikkelingen kunnen attenderen dan 
stellen we dit op hoge prijs. 
 
 
met vriendelijke groet 
Chris Wolff 
Bestuurslid VOO- PR  


