
 

 

 

NIEUWSBRIEF 100, DECEMBER 2022 

Redactieadres: secretaris@historischeverenigingoegstgeest.nl  

 
NOVEMBER NUMMER OVER OEGSTGEEST 
Het november nummer van ons tijdschrift “Over Oegstgeest” is weer 
verschenen. 
Hierin leest u het tweede en laatste deel van een boeiend verslag van de 

restauratie van het Oude Raadhuis aan de Wijttenbachweg, verhalen over 

duurzaam en toekomstbestendig bouwen, over treintjes en Blauwe 

Trammetjes, over de boombank in de Julianalaan, over een jonge 

oorlogsvlieger die op zijn negende operationele vlucht boven Oegstgeest 

werd neergeschoten en over Villa Blijgeest en zijn voorgangers op de 

hoek van de Rhijngeesterstraatweg en de Wijttenbachweg. En dan zijn er 

natuurlijk nog de vaste rubrieken: de column van Freek Lugt, de 

fotovragen van René de Groot (voor het laatst) en In Beeld. Kortom, het is 

weer een mooie en interessante uitgaven geworden. 

Het novembernummer van Over Oegstgeest is te koop bij de 
Oegstgeester boekhandels en de Primera. 
 
 

SAMENWERKING MET ARCHEO HOTSPOT 
Het afgelopen jaar zijn we gaan samenwerken met de Archeo hotspot die regelmatig in de Openbare 
Bibliotheek bezig is met het uitzoeken van archeologisch materiaal, samen met vrijwilligers. In het voorjaar 
organiseren zij een aantal lezingen over Archeologie in Cultuurcentrum de Paulus. 
Sinds de vondst van de Schaal van Oegstgeest en het standaardwerk over de Merovingische cultuur in het 
gebied van de Rijn is de archeologische interesse in ons dorp 
sterk gegroeid. Samen met de Archeo Hotspot organiseren we 
in 2023 een aantal lezingen, die stuk voor stuk interessant zijn 
voor een brede doelgroep 
Op 3 februari komt Peter Stokkel (gemeente-archeoloog van 
den Haag) vertellen over de opgravingen op het Binnenhof 
Op 17 maart komt archeologe Rachel Schats vertellen over de 
manier waarop epidemieën via archeologisch onderzoek 
aangetoond kunnen worden. Diezelfde avond staat een presentatie over de schans “de Voskuyl” op het 
programma. 
Op 14 april richten we de aandacht op de mogelijkheden om DNA-onderzoek te doen bij archeologisch 
gevonden skeletten. In Suriname is daar baanbrekend onderzoek naar gedaan dat ook elders toepassing kan 
vinden. 
Op 15 april willen we een excursie organiseren onder archeologische begeleiding naar de boomstamkano’s 
die in het Archeon worden gerestaureerd en geconserveerd. Omdat deze vaartuigen ook in Oegstgeest zullen 
hebben gevaren is dit een bijzonder interessante excursie. 
U kunt u voor de lezingen aanmelden bij de Archeo hotspot op emailadres phh.pieterse@hccnet.nl. 
De kosten voor de drie lezingen zijn € 10,--, contant te betalen bij de deur van de Paulus. 
Over de excursie naar het Archeon volgen later via de Nieuwsbrief mededelingen. 
Coördinator van het geheel is Philip Pieterse. 
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AGENDA 

Datum Activiteit Bijzonderheden 

Dinsdag 28 maart 2023 ALV en lezing over de 
Rijnsburgerweg door Peter van 
der Geer 

Gewijzigde datum! 
Nadere informatie volgt begin 
2023 

Zaterdag 15 april 2023 Excursie Archeon, in samen-
werking met Archeo Hotspot 

De datum is vastgelegd. Details 
over inschrijven volgen later. 

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

Informatie volgt in het voorjaar 
van 2023 

15 November 2023 Excursie naar Münster Save the date: informatie volgt in 
het voorjaar 

 

VRIJWILLERS GEZOCHT KRANTENARCHIEF 

Onze trouwe websitebouwer Fred Geiger heeft de afgelopen maanden de website van een nieuwe digitale 

jas voorzien. Vooral de techniek was verouderd en kan nu weer jaren mee. Op de website is een groot aantal 

krantenartikelen te vinden. Wij vragen ons af of die beschikbaar moeten blijven: alle kranten hebben 

inmiddels een gedigitaliseerd archief en ook bij Erfgoed Leiden zijn veel krantenartikelen ter inzage. We 

zoeken 2 vrijwilligers die het archief een keer willen doorspitten en advies kunnen geven aan de webmaster. 

Stuur een mailtje naar de secretaris als je dit een leuk klusje vindt – je kunt het gewoon van huis uit doen! 

 

KORT VERSLAG BIJEENKOMST OMGEVINGSVISIE. 

Op 24 november kwamen ongeveer 35 leden van de 

Vereniging bijeen om ideeën uit te wisselen over de 

toekomstige inrichting van ons dorp in het licht van de 

grote druk van bebouwing in de nabije toekomst. We 

schatten dat er in de regio 1400 woningen extra moeten 

komen.  In een goede sfeer spraken we met elkaar over 

het behoud van het ‘eigene’ van Oegstgeest, waarbij 

vooral het groene karakter als karakteristiek werd 

gezien. Ook in het licht van de klimaatdoelstellingen is 

het goed om “structureel groen” aan te wijzen waar 

bebouwing dus moet worden uitgesloten.  Deze insteek 

zullen we zeker meenemen in het overleg dat we met de Gemeente voeren over de nieuwe Omgevingsvisie. 

Ook particulieren kunnen hier een belangrijke rol spelen door hun tuinen zo groen mogelijk te houden om de 

diversiteit in het leefmilieu te bevorderen. 

 

TENSLOTTE 

We wensen u en de uwen een Fijne Kerstdagen en een gezond Nieuwjaar! 

 


