
 

 

 

NIEUWSBRIEF 102, FEBRUARI 2023 

Redactieadres: secretaris@historischeverenigingoegstgeest.nl  

 
UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Hierbij nodigen we alle leden van de Historische Vereniging uit voor de Algemene Ledenvergadering op 

dinsdag 28 maart 2023 in het Dorpscentrum aan de Lijtweg, aanvang 20.00 uur. Inloop met koffie of thee 

vanaf 19.30 uur. 

1. Opening door de voorzitter, Rob Sturm om 20.00 uur,  
2. Vaststellen van het verslag van de vorige online ALV van 7 april 2022 
3. Presentatie Jaarverslag (bijlage) door Peter Boer, secretaris  
4. Presentatie Financieel verslag (bijlage) door de penningmeester, Dimitri Duchenne 
5. Verslag kascontrole (bijlage) door Frank Dankers en Anton den Held 
6. Begroting voor het Verenigingsjaar 2022 (bijlage).  
7. Aanwijzing leden kascontrole:  Frank is aftredend na een termijn van twee jaar en niet herkiesbaar. 

Mocht u interesse hebben om hem op te volgen, dan kunt u dat tijdens de vergadering aangeven of 
eerder bij de secretaris. 

8. Mutaties Bestuur: aftredend zijn Peter Boer en Dineke Peddemors-Houdé. Zij zijn beschikbaar voor 
een nieuwe termijn als bestuurslid. Het bestuur stelt voor hen te herbenoemen, tenzij er voor vrijdag 
25 maart, 18.00 uur  een tegenkandidaat wordt voorgesteld bij de voorzitter 
(voorzitter@historischeverenigingoegstgeest.nl) 

9. Rondvraag:  wilt u punten voor de rondvraag van te voren bij de secretaris indienen (liefst via email 
voor zaterdag 25 maart, 18.00 uur. 

10. Afsluiting van de Algemene Ledenvergadering 
11. Pauze met een drankje. 
12. Rond 21.00 uur vervolgen we de avond met een voordracht over de Rijnsburgerweg. 

 
U kunt zich aanmelden voor de ledenvergadering, inclusief lezing door een email te sturen naar Peter Boer: 
secretaris@historischeverenigingoegstgeest.nl. Vermeld in uw mail met hoeveel personen u aanwezig wilt 
zijn (maximaal 2 per huishouden). Ongeveer 2 weken voor de ALV ontvangt u dan de benodigde stukken (de 
bijlagen) via de mail. Aanmelden kan tot uiterlijk zaterdag 25 maart, 18.00 uur. 
 

ACHTER DE DEUREN VAN DE RIJNSBURGERWEG. 
 

Verreweg het grootste deel van haar 625-jarig bestaan ligt de Rijnsburgerweg in Oegstgeest. Spreker Peter 
van der Geer neemt voor het project rijnsburgerweg.nl van huis tot huis een kijkje achter de voordeur en 
duikt in de (prive-)archieven. Het resultaat: een schat aan bonte verhalen. 
Deze lezing is uitsluitend toegankelijk voor leden (met maximaal 1 huisgenoot). Niet-leden kunnen zich ter 
plaatse als lid inschrijven en met QR-code betalen.  Zij krijgen dan meteen ook een welkomstpakketje 
uitgereikt. In alle gevallen is vooraf aanmelden noodzakelijk (uiterlijk zaterdag 25 maart) 
De lezing begint om 21.00 uur. 
 

BETALING CONTRIBUTIE 2022 
Een aantal leden heeft – ondanks meerdere aanmaningen – de contributie over 2022 (€20,--)  nog niet 
betaald. Wanneer dat bij u het geval is, wilt u dat dan voor 15 maart in orde maken, anders nemen wij aan 
dat  u uw lidmaatschap wilt beëindigen en stoppen we de toezending van Over Oegstgeest. 

mailto:secretaris@historischeverenigingoegstgeest.nl
mailto:secretaris@historischeverenigingoegstgeest.nl
http://rijnsburgerweg.nl/


EXCURSIE ARCHEON 15 APRIL (HERINNERING) 

De Historische Vereniging Oegstgeest organiseert, samen met ArcheoHotspot Oegstgeest, op zaterdag 15 
april 2023 een reisje naar Archeon en de Romeinse schepen van Zwammerdam. Zeker gezien de recente 
archeologische vondsten langs ‘ons’ deel van de Limes ook voor Oegstgeesters een interessante bestemming.  
 
11.00 uur: vertrek bus rond het Marktplein Lijtweg 
12.00 uur: koffie met appeltaart in Archeon 
12.30 uur: rondleiding bij de Romeinse schepen uit 
Zwammerdam 
14.00 uur: vrije tijd om zelf Archeon te bekijken 
16.00 uur: vertrek bus naar Oegstgeest 
 
Kosten inschrijving als u in bezit bent van een 
MuseumJaarkaart € 37,50. 
Als u geen MuseumJaarkaart heeft, dient u bij aankomst 
ook nog de entreeprijs van €24,50 (65+  €22,50) te betalen.  
Jacques Thorn en Dineke Peddemors-Houdé coördineren deze excursie. 
 
Opgeven voor deze excursie bij de secretaris van de Historische Vereniging: 
secretaris@historischeverenigingoegstgeest.nl 
 

STOLPERSTEINE 

Het Comité Herdenken en Vieren Oegstgeest (H&V) gaat zeer binnenkort beginnen met het leggen van de 

eerste Stolpersteine/Struikelstenen in Oegstgeest. H&V heeft de HisVO gevraagd in de toekomst hierbij te 

willen helpen en samen te werken; ook omdat wij ons bezig houden met de achtergronden van deze 

slachtoffers voor de ontwikkeling van onze lespakketten voor de basisscholen. Deze stenen zijn, behalve voor 

holocaustslachtoffers, ook bestemd voor verzetsstrijders en andere slachtoffers van het Nazi-regime. De 

eerste stenen zullen op de stoep van hun vroegere woonadressen worden gelegd, indien de huidige 

bewoners hiermee akkoord gaan. Voor 9 personen is reeds een steen is besteld. Voor meer informatie 

verwijzen wij u naar de website van Comité Herdenken en Vieren Oegstgeest: 

www.oorlogsgravenoegstgeest.nl/nl/herdenken-vieren 

Dit comité is ook steeds op zoek naar meer informatie over medeburgers die door het Nazi-regime zijn 

weggevoerd. Via de genoemde website kunt u veel meer informatie vinden en – als u informatie weet - met 

hen in contact komen: secretaris@Herdenken-Vieren-Oegstgeest.nl 

LEZINGEN ARCHEOLOGIE (herhaling) 
 
In Nieuwsbrief 100 was uitvoerige informatie te vinden over een aantal lezingen die door Archeo Hotspot 
worden georganiseerd. Die Nieuwsbrief kunt u vinden op onze website. Hier volstaan we met een korte 
samenvatting van de lezingen, alle in Cultuurhuis De Paulus aan de Warmonderweg om 20.00 uur. 
 
Op 17 maart komt archeologe Rachel Schats vertellen hoe skeletmateriaal en malaria (epidemieën) via 
archeologisch onderzoek aangetoond kunnen worden. De voordracht over de Spaanse schansen is 
uitgesteld naar een latere datum. 
Op 14 april is het onderwerp: historie en DNA-onderzoek naar de oorzaak van de mislukte kolonisatie van 
Suriname in 1845 
U kunt u voor de lezingen aanmelden bij de Archeo Hotspot op emailadres phh.pieterse@hccnet.nl. 
De drie lezingen kosten  € 10,-- per avond, contant te betalen bij de deur van de Paulus. 
Coördinator van het geheel is Philip Pieterse. 
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