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Oegstgeest, 20 maart 2018

Het bestuur van de Vereniging Oud Oegstgeest vraagt uw aandacht voor de volgende onderwerpen:
1. Herinnering Woensdag 28 maart 2018 Algemene Ledenvergadering
2. Herinnering Woensdag 28 maart 2018 Lezing Willemijn Wilms Floet: Het geheim van het hofje
3. Woensdag 23 mei 2018 VOO-excursie naar Archief Erfgoed Leiden en omstreken
4. VOO-vacature (tweede) redacteur voor Over Oegstgeest
5. VOO-vacature(s) voor werkgroep Mondelinge Geschiedenis
6. VOO-vacature(s) voor werkgroep Genealogie (in oprichting)
7. VOO-vacature(s) voor commissie Planologie (in oprichting)
met vriendelijke groet,
Chris Wolff
bestuurslid VOO- PR
1. Herinnering Woensdag 28 maart 2018 Algemene Ledenvergadering
Begin maart hebben alle leden, hetzij per email hetzij per brief, een uitnodiging gekregen voor de
algemene ledenvergadering van 28 maart a.s. in het Dorpscentrum, Lijtweg 9, om 20u00
De agenda van de vergadering is:
1.
2.
3.
4.
5.

Opening
Conceptverslag van de 33-e (drieëndertigste) ALV, gehouden op 22 maart 2017*
Jaarplan 2018*
Jaaroverzicht 2017*
Financiën
a. Jaarrekening 2017, toelichting*, verslag van de kascommissie 2017
b. Begroting 2018, toelichting*
c. Decharge van het bestuur
d. Benoeming kascommissie 2018
6. Bestuurswisselingen **
a. Uitbreiding bestuur
b. Toetredend: Onno Koerten
c. Aftredend en herkiesbaar: Janny Beekhuis
d. Aftredend en herkiesbaar: Michel van Gent
e. Aftredend en herkiesbaar: Han Noorlander
7. Rondvraag en afsluiting huishoudelijk gedeelte.
* De stukken staan op de website www.oudoegstgeest.nl (homepage/agenda/ALV) en kunnen worden
aangevraagd bij de secretaris
** Tegenkandidaten kunnen schriftelijk bij het secretariaat ingediend worden tot 3 dagen voor de ALV.
2. Herinnering Woensdag 28/3/2018 Lezing Willemijn Wilms Floet: Het geheim van het hofje
Na afloop van de vergadering volgt de lezing van Willemijn Wilms Floet:
Aan het eind van de veertiende eeuw werd in Nederland het eerste hofje gebouwd, het begin van een
lange bouwkundige traditie. Vermogende particulieren stichtten 'hofjes van liefdadigheid' voor arme
bejaarden. Naast bezieling door naastenliefde en religieus plichtsbesef wilden ze hun naam in de stad
vereeuwigen.
Een groot aantal hofjes heeft de eeuwen overleefd en niet zelden worden ze nog altijd bewoond door
alleenstaande ouderen. De kracht van het hofje als bouwvorm spreekt ook uit het vermogen telkens
opnieuw zijn betekenis te bewijzen. Opeenvolgende generaties architecten beschouwden het als model
voor de Nederlandse woningbouw, waarin het thema collectiviteit een grote rol speelt.

3. Woensdag 23 mei 2018 VOO-excursie naar Archief Erfgoed Leiden en omstreken.
Op woensdagmiddag 23 mei 2018 is er voor VOO-leden een excursie naar het Archief voor Leiden en
Omstreken in Leiden. Veel van de VOO leden zullen wel eens in de studiezaal van het archief zijn geweest,
maar nog nooit in het depot zelf. Tijdens deze excursie zal er gelegenheid zijn om het depot te bezoeken.
Een unieke kans want normaal is dat niet mogelijk. Speciale aandacht zal worden gegeven aan voorwerpen
en documenten die op Oegstgeest betrekking hebben.
Er kunnen 30 deelnemers mee. De excursie staat open voor leden (gratis) en als er plaats over is voor
introducees (5 euro). Huisgenoten van leden tellen als lid.
De rondleiding begint om 14u00 op het adres Boisotkade 2A, 2311 PZ Leiden. Het archief is normaal op
woensdag gesloten, maar gaat speciaal voor ons die dag open. Kijk voor nadere informatie over het archief
op hun site www.erfgoedleiden.nl
U kunt zich aanmelden met een e-mailtje naar erfgoedleiden@oudoegstgeest.nl Zie ook de agenda van
onze website voor eventueel nader nieuws.
4. VOO-vacature (tweede) redacteur voor Over Oegstgeest
Sinds een half jaar bestaat de redactie van de OO uit Jan Willem In't Velt en Herman Oost. Jan Willem
heeft deze functie ongeveer vijf jaar vervult en in die periode een groot aantal mooie nummers van ons
tijdschrift afgeleverd. Onlangs is hij naar Warmond verhuisd en heeft die verandering aangegrepen om ook
zijn hobby's anders te gaan invullen. Kortom de OO van mei 2018 wordt zijn laatste nummer. Daarmee is
er nu een vacature in de redactie. Wie heeft er zin en tijd om samen met Herman Oost de redactie te
vormen van ons tijdschrift Over Oegstgeest?
Op de site staat onder Nieuws/vacatures een uitgebreide beschrijving van de functie en het profiel dat van
de nieuwe redacteur gemaakt is. Heeft u er belangstelling voor neem dan contact op met het bestuur:
Hetzij met voorzitter Rianne Meester-Broertjes (voorzitter@oudoegstgeest.nl of 071-3011697) of secretaris
Birgitta van der Touw (secretaris@oudoegstgeest.nl of 0653695057)
5. VOO-vacature(s) voor werkgroep Mondelinge Geschiedenis
De VOO-werkgroep Mondelinge Geschiedenis heeft zeven leden. De lijst met Oegstgeestenaren die in
aanmerking komen om geïnterviewd te worden is evenwel erg groot. Het betreft hier in het algemeen
mensen op leeftijd en daarom kunnen interviews niet zomaar uitgesteld worden. De gesprekken worden in
het algemeen digitaal opgenomen en bewaard. Dan volgt het maken van een transcriptie en soms wordt
dat gevolgd door het bewerken van het gesprek tot een artikel in Over Oegstgeest.
Heeft u er belangstelling voor neem dan contact op met het bestuur: Zie onder 4.
6. VOO-vacature(s) voor werkgroep Genealogie (in oprichting)
Soms wordt het bestuur benaderd met een vraag op het gebied van de genealogie. Zo'n vraag wordt dan
ad hoc beantwoord. Nu heeft het bestuur het voornemen een werkgrope genealogie te vormen, die als
begeleidingsgroep kan fungeren voor personen van wie de families ten minste vier generaties in
Oegstgeest wonen en die een stamboomonderzoek willen doen. Op den duur zou dat eventueel ook tot een
publicatie in Over Oegstgeest kunnen leiden.
Heeft u belangstelling voor genealogie en lijkt het u leuk om samen met gelijkgestemden zulk onderzoek te
doen, neem dan contact op met het bestuur: Zie onder 4.
7. VOO-vacature(s) voor commissie Planologie (in oprichting)
Het bestuur vindt het een belangrijk thema om de ruimtelijke ontwikkelingen in Oegstgeest goed te
volgen. Er is al een aantal leden dat de bestemmingsplannen volgt en bestudeert. Zij zijn ook met de
gemeente en inwoners in gesprek over plannen voor de woonomgeving, zeker als het om monumenten of
cultureel erfgoed gaat. Op dit ogenblijk heeft bijvoorbeeld het landgoed Endegeest en het
bestemmingsplan Oranje Nassau alle aandacht.
Diverse VOO-leden leveren hiervoor al hun kennis en ervaring. Het bestuur zou graag zien dat dit groepje
leden wat groter wordt, zodat er vanuit verschillende wijken uit ons dorp en door mensen met gevarieerde
kennis en ervaring per plan een VOO-inbreng kan worden geleverd. Wie wil met dit onderwerp aan de
slag? Het is geen tijdrovende klus; Het vraagt af en toe inzet samen met anderen. Heeft u belangstelling
neem dan contact op met het bestuur: zie onder 4.

