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LEZING “DE BLAUWE TRAM” OP 18 SEPTEMBER 

Samen Dorpsmarketing Oegstgeest en het Dorpscentrum 

organiseren we op zondagmiddag 18 september een 

lezing over de “Blauwe Tram” en Jan Wolkers, met 

muzikale medewerking van Partners in Music. De lezing 

wordt gegeven door Boudewijn Leeuwenburgh, voormalig 

regiodirecteur van de NZH. Aanvang 15.00 uur. De 

entreeprijs voor het bijwonen van deze unieke lezing is € 5 

p.p. Dit is inclusief koffie/thee. De opbrengsten van de 

lezing gaan naar het Dorpscentrum. Opgeven kan via: 

mvanderjagt@dorpsmarketingoegstgeest.nl  door 

vermelding van je naam en het aantal personen.  

EXCURSIE NAAR HET NZH-MUSEUM OP 8 OKTOBER  

In aansluiting op de lezing over de Blauwe Tram 

organiseert de Vereniging een unieke excursie naar het 

NZH-museum in Haarlem op zaterdagmiddag 8 oktober. 

We reizen met een historische NZH-bus en krijgen een 

rondleiding van een enthousiaste vrijwilliger langs de 

collectie, waaronder een exemplaar van de Blauwe Tram. 

De kosten voor deze unieke excursie zijn € 20,-- pp voor 

leden (2 personen per huishouden) en € 30,-- voor niet-

leden. Inbegrepen is de busreis, entree en een consumptie 

in de koffiebar van het museum. 

Vertrek is op zaterdag 8 oktober om 14.00 uur bij het Dorpscentrum. We zijn rond 17.30 weer terug in 

Oegstgeest. 

Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar secretaris@historischeverenigingoegstgeest.nl . U krijgt dan 

een bevestiging en de wijze van betaling toegestuurd. Het aantal passagiers in de bus is beperkt: dus geldt 

“wie het eerst komt, die het eerst maalt” 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT 

Herhaalde oproep: we zoeken: 

- Redacteur van ons tijdschrift Over Oegstgeest 
- Een of twee leden die de Vitrinekast in de Bibliotheek willen bijhouden 
- Een lid van de kascontrolecommissie 
 
Alle details vind je in de Nieuwsbrief 96 van juli 2022. Aanmelding kan bij de secretaris. 
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AGENDA 

Datum Activiteit Bijzonderheden 

Maandagavond 10 oktober, 
georganiseerd door de 
Commissie Erfgoed 

Bijeenkomst waar eigenaren van 
Oegstgeester monumenten 
ervaringen met elkaar kunnen 
delen 

Eigenaar/bewoners van 
monumenten worden hiervoor 
persoonlijk uitgenodigd. 

Woensdag 7 december 15.30h, 
Groene Kerk 

Lezing door dr. Anton van der 
Lem over Johan Huizinga 

Nader info volgt. 

Maart 2023 Lezing over de Rijnsburgerweg 
door Peter van der Geer 

Informatie volgt begin 2023 

April/mei 2023 Excursie naar de Atlantik Wall 
o.l.v. Ruurd Kok 

Informatie volgt in het voorjaar 
van 2023 

 

LEZING VOOR OPEN MONUMENTENWEEKEND  

Het thema van het Monumenten weekend op 10 en 11 september is Duurzaamheid. De openingslezing op 

woensdag 24 augustus werd verzorgd door Gijs Hoen van Stadsherstel Amsterdam, de aannemer van  de 

restauratie van de Engelbertha hoeve aan de Morsweg in Leiden. Hij ging in op de geschiedenis van het 

bedrijf dat een belangrijke rol heeft gespeeld in de vernieuwing van de Amsterdamse binnenstad in de jaren 

’60 en ’70 en illustreerde dat met veel zwart wit foto’s uit die tijd. Langzaam maar zeker breidde het bedrijf 

zijn activiteiten uit naar een gebied met een 

straal van ongeveer 40 km rondom de 

hoofdstad en zo kwam de Engelberthahoeve in 

beeld. Nadat het gebouw eeuwenlang een 

boerderij was werd het in de jaren ’60 een 

exclusief restaurant. Omdat de toenmalige 

eigenaar geen opvolger had raakte het gebouw 

in verval en heeft Stadsherstel het pand 

gekocht. In de verbouw tot (short-stay) 

appartementen moesten veel keuzes gemaakt 

worden (wel/geen rieten kap bijvoorbeeld) 

maar is ook geprobeerd het gebouw zo 

duurzaam mogelijk te maken op het gebied van 

energievoorziening. Hij schetste de lastige 

regelgeving waar een restauratie mee te maken 

krijgt. Na afloop kwamen geïnteresseerde 

vragen uit de zaal, deels ook van 

eigenaar/bewoners van monumenten in 

Oegstgeest. 

Als dank ontving Gijs Hoen een Oegstgeester dakpan van de voorzitter van de vereniging, Rob Sturm (foto). 

Gemaakt langs de Oude Rijn in de buurt van de Engelberthahoeve op toenmalig Oegstgeester grondgebied. 

De wethouder van cultuur en monumentenzorg Dick de Groot ontving uit handen van Lineke Hofdijk (Osger 

Support) de gids voor het Open Monumentenweekend en hij bood alle aanwezigen namens de Gemeente 

Oegstgeest na afloop een hapje en een drankje aan. 

 


