
 

 

 

NIEUWSBRIEF 103, MAART 2023 

Redactieadres: secretaris@historischeverenigingoegstgeest.nl  

 
HERINNERING ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Hierbij herinneren we u aan 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. De agenda vindt u in de vorige 

Nieuwsbrief en wordt met alle stukken toegezonden als u zich bij de secretaris hebt aangemeld. Het aantal 

leden dat zich heeft aangemeld is nog niet waarop we rekenen. Bovendien is er op die avond een lezing over 

de Rijnsburgerweg die verreweg het grootste deel van haar 625-jarig bestaan in Oegstgeest lag. 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. 

EXCURSIE ATLANTIKWALL 11 MEI  

Op donderdag 11 mei organiseert de Vereniging een 

excursie naar de resten van de Atlantik Wall in het 

Panbos onder leiding van historicus Ruurd Kok. 

Programma: 
13.30 uur: Verzamelen op de Parkeerplaats bij de 
hoofdingang van het Panbos, gezamenlijk wandelen naar 
het Restaurant in het Panbos waar Ruurd een presentatie 
geeft. Koffie en gebak van een gerenommeerde bakkerij 
in Noordwijk is bij de prijs inbegrepen. 
Daarna wandeling naar de restanten van de Atlantik Wall. 
Om hieraan deel te nemen dient u goed ter been te zijn, 
vanwege de rulle zandpaden en het geaccidenteerde 
terrein. Einde programma ca. 16.15 uur. 
 
Kosten zijn € 15,-- voor leden (maximaal 2 per huishouden) en € 25,-- voor niet-leden. Het minimum aantal 

deelnemers is 10, het maximum is gesteld op 20: snel aanmelden bij de secretaris dus, uitsluitend via email. 

Daarna krijgt u betaalinstructies toegestuurd. 

OPEN MONUMENTEN: LEVEND ERFGOED  

Ook dit jaar weer organiseert Osger, samen met onze Vereniging het 

Open Monumentenweekend, op 9 en 10 september. Het thema  is dit 

jaar:  Immaterieel en levend erfgoed, erfgoed dat zich aanpast aan de 

tijd. Denk aan festiviteiten en tradities die in ons dorp ontstaan zijn of 

aan ambachten en kunsten, aan muziek en vertellen. Wij nodigen u uit 

om met ons mee te denken over het programma en daaraan creatief bij 

te dragen. Welke ervaringen en beelden komen bij u op bij Immaterieel erfgoed in Oegstgeest? Klim in de 

pen (een verhaal, verslag, gedicht), kom met een foto impressie, met een tekening of schilderij. Misschien 

wilt u een optreden verzorgen op toneel of muziekgebied?  Van harte uitgenodigd! 

Lever uw bijdrage in voor 1 mei op info@openmonumentendagoegstgeest.nl 
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PLAATSING STOLPERSTEINE OP 12 APRIL 
Op woensdag 12 april worden de eerste 9 Stolpersteine in Oegstgeest geplaatst. Het programma is als 
volgt met hieronder de locaties en de namen. 
09.30: Rhijngeesterstraatweg 13 (Gemeentehuis) 
Elisa Alida Lioni-Goldschmidt 
10.15: Endegeesterstraatweg 5 
Amalia Sophia Cahen, Levie Emanuel Fruitman, Maurits van 
Gelderen, Frouktje van Zand en Betje Rozevelt-de Vries 
11.00: Frederik Hendriklaan 18 
Aleida Maria Goudsmit- Cohen 
11.45: aan de Warmonderweg 24 
Baruch Pinto en Rosalie Pinto-Juchenheim 
De tijden zijn indicatief en onder voorbehoud. 
Nadere informatie over Stolpersteine en de hier genoemde 
personen vindt u op de site van het Comité Herdenken-Vieren-Oegstgeest: klik op deze link. 
U kunt het inmetselen van de stenen bijwonen. Aanmelden is niet nodig. 

 

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 
 

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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