Bekijk de webversie

Het Waterrad blijft behouden!
De gemeentelijke Voorjaarsnota is aangenomen daarmee is de financiering voor het behoud
van het waterrad een feit. Het blijft behouden. Missie geslaagd. Met dank aan allen die zich
hiervoor hebben ingezet. Het Waterrad is symbool van duurzaamheid maar ook van Poelgeest:
bouwen en leven in de polder betekent allereerst beheersing van het water. In deze tijd van
heftige wateroverlast van essentieel belang. Dat maakt het Waterrad zichtbaar!

Het waterrad op 18 december 2020

Help! Red Jan Wolkers’ muurgedicht!
Het is u vast opgevallen dat het muurgedicht van Jan Wolkers op de muur van Deutzstraat 8
(tegenover Wolkers’ geboortehuis) flink beschadigd is. De pleisterlaag is losgekomen tijdens
een flinke storm. Door vochtinwerking en scheurvorming was deze in slechte staat.
We hebben laten onderzoeken of het muurgedicht duurzaam te herstellen is en dat blijkt te
kunnen. Fa. Monks (stukadoorsbedrijf) en fa. Henk van der Nat (schildersbedrijf) zijn bereid dit
herstellen zonder winstoogmerk. De kosten vallen daardoor relatief mee. We zoeken bedrijven
en particulieren met een warm hart voor het muurgedicht. Wij vragen een bijdrage om de
restauratie van dit unieke kunstwerk mogelijk te maken. Daarmee kunnen we het behouden
voor ons dorp.
Via dit betaalverzoek kunt u eenvoudig helpen.
Stichting Cultuurfonds Oegstgeest is de initiator hiervan en heeft een ANBI-status, waardoor
een eventuele gift fiscaal aftrekbaar is (zie www.cultuurfondsoegstgeest.nl). Wij hopen op uw
medewerking en als tegenprestatie zal uw naam bij de publicaties in krant en sociale media
genoemd en geroemd worden (als u daar prijs op stelt!)

Jan Wolkers’ muurgedicht voor de behandeling.

Muurgedichten binnenkort ook op boekenleggers
Dorpsmarketing Oegstgeest heeft aangekondigd dat de vier Oegstgeester muurgedichten op
boekenleggers gedrukt zullen worden. De boekenleggers worden tezijnertijd afgegeven bij de
Rijnlandse Boekhandel en bij boekhandel De Kler. Ook de huiseigenaren en de dichters zelf
ontvangen boekenleggers. Het is nog niet bekend wanneer wij de boekenleggers precies
kunnen verwachten.
De Oegstgeester muurgedichten zijn en worden georganiseerd onder leiding van het
Oegstgeester Muurgedichten Actiecomité (OMA). Stephan Slingerland is de grote motor achter
het project. OMA maakt deel uit van Cultuurfonds Oegstgeest.

Beeldende kunst in Oegstgeest aan de Rijn (NieuwRhijngeest)

Cultuurfonds Oegstgeest en Historische Vereniging Oegstgeest hebben zich samen hard
gemaakt voor een kunstproject in Nieuw-Rhijngeest, ook wel Oegstgeest aan de Rijn genoemd.
Na jarenlange voorbereiding is de kogel door de kerk: de procedure voor het kunstwerk is van
start gegaan. De advertentie staat in BK-Informatie, het vakblad voor beroepskunstenaars.
In alle wijken van Oegstgeest staat wel een werk van beeldende kunst in de openbare ruimte;
soms verscheidene! Daartoe bestond vroeger de z.g. Procentsregeling: 1 tot 3 procent van de
projectkosten kon worden besteed aan beeldende kunst in de openbare ruimte. Daaraan kwam
een einde door bezuinigingen.
Cultuurfonds Oegstgeest en Historische Vereniging Oegstgeest vinden dat voor NieuwRhijngeest jammer en oneerlijk! Het gebied heeft een belangrijke betekenis gehad vanaf de
Romeinse Tijd tot heden. Het is belangrijk om dat te markeren met een werk van beeldende
kunst.
Daarom hebben we een plan opgesteld. Alle betrokken partijen waren snel overtuigd van zin en
noodzaak. Het gaat om de Universiteit Leiden (Bio Science Park), Gemeente Oegstgeest,
BPD/Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en Dura Vermeer als uitvoerend bouwbedrijf en, heel
belangrijk, de Provincie Zuid-Holland die de Romeinse Limes van Katwijk naar Bodegraven en
verder zichtbaar en beleefbaar wil maken. De Romeinse Limes is genomineerd als UNESCO
Werelderfgoed. Ook het Hendrik Muller Vaderlandsch Fonds heeft een bijdrage toegezegd. Dit
is immers vaderlandse geschiedenis!
De ontworpen procedure is zo transparant mogelijk: een jury kiest uit de aanmeldingen drie
kunstenaars voor een betaald schetsontwerp. Deze schetsontwerpen worden publiek getoond
en een ervan wordt – als alles goed gaat - uitgevoerd. Buurtbewoners en scholen worden in het
proces betrokken.
Ook kan iedereen kunstenaars die voldoen aan de wensen attenderen op deze opdracht.
Rectificatie van het adres: aanmelden met documentatie bij
kunstinnieuwrhijngeest@oegstgeest.nl (Wordt vervolgd.)

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@cultuurfondsoegstgeest.nl toe aan uw adresboek.

