Bekijk de webversie

Dit keer een korte nieuwsbrief voor de maand oktober met daarin een terugblijk op de onthulling
van het muurgedicht van Willem de Bondt in Nieuw-Rhijngeest en een oproep om op
Cultuurfonds Oegstgeest te stemmen bij Rabo ClubSupport.

Bij de foto: Als dank je wel voor de voordragers van het gedicht een pakje
“Oegstgeester dakpannen”, de dwaaltochten van Oegstgeest en een boekenlegger van
“Oegstgeest Schrijversdorp” .

Show in de Zilverstein….
Woensdag 7 oktober rond 14:00 uur begon Anton Lancel, de
eigenaar de muur van muurgedicht “de Grens”, samen met
buurmannen Pieter en Edward met de voorbereidingen van de
onthulling, later die dag. Het doek van het Oegstgeester Muurgedichten Actiecomité (OMA) is 6
bij 7 meter, dus dat trok nogal wat bekijks van de spelende en fietsende kinderen in de buurt.
Het programma van de middag (toespraak van de wethouder, onthullen van het gedicht, het
voorlezen door twee buurtkinderen en het drinken van limonade een bubbeldrankje) werd even
later kort en bondig samengevat als “er komt hier om 5 uur een show met de wethouder”.
Officiële onthulling, korte ceremonie, show……., hoe we het ook noemen, feestelijk was de
korte bijeenkomst in ieder geval wel. Vanwege de corona maatregelen in een kleiner
gezelschap dan we hadden gewenst. Naast de direct betrokkenen, eigenaren Anton en Mischa
Lancel, de jarige dichter Willem de Bondt, ontwerper John Stelck en collega Marcel van Gaalen
waren wethouder Matthijs Huizing, het bestuur van Cultuurfonds Oegstgeest, Dorpsmarketing
en enkele buurtbewoners aanwezig. De aanwezigheid van de vele buurtkinderen, in het
bijzonder Esmeralda en Mees, die het gedicht na de onthulling gezamenlijk voordroegen,
maakte de bijeenkomst levendig en daarmee een cultureel evenement(je) in Oegstgeest voor
alle generaties. Helemaal passend bij de doelstelling het CfO en OMA om sociale cohesie te
bewerkstelligen via culturele en kunstzinnige initiatieven. Voor één van de volgende
evenementen, de gedichtenwedstrijd van 2022, zijn na afloop van “de show” de eerste
contacten gelegd met de leerkracht van Esmeralda en Mees van Brede school Het Dok.
Met de inmiddels 5 muurgedichten in ons dorp, kunt u nu een aardige wandeling maken:
Irislaan, Jac.P.Thijsselaan, Deutzstraat, Jan Wolkerslaan en Zilverstein. Op weg naar de Jac.P.
Thijsselaan zou u eind oktober aan de Adriaan van Royenlaan zomaar de voorbereidingen
kunnen zien van het volgende muurgedicht en bovendien kunstenaar Judith van der Meer
kunnen ontmoeten. Op onze website kunt u het ontwerp van het muurgedicht alvast zien, ook
staat daar een interview met de eigenaren van de muur.

"YES! Wij doen mee aan Rabo ClubSupport"
Cultuurfonds Oegstgeest is weer genomineerd voor Rabo
ClubSupport, het vroegere Rabobank Wensenfonds!
CfO heeft een wens ingediend voor ondersteuning van een
volgend muurgedicht in Oegstgeest. Er zijn reeds gedichten te
zien in de buurt van het Wilhelminapark, in Haaswijk, in
Nieuw-Rhijngeest en binnenkort in Poelgeest. Hoe mooi zou
het zijn om ook andere wijken, zoals bijvoorbeeld de
Morsebel, de Grunerie, de Oranjewijk, met een muurgedicht te verrassen! Dat is ons streven en
u kunt eraan bijdragen door een stem op ons uit te brengen! De enige voorwaarde is dat u een
rekening hebt bij de Rabobank, stemmen kan via de Rabo App en Rabo Online Bankieren.
Hebt u een rekening bij de Rabobank? Dan mag u 5 stemmen uitbrengen op de verenigingen
en stichtingen die op de site staan, u mag zelfs tweemaal op eenzelfde club stemmen. Dit jaar
stemmen leden van de Rabobank voor het eerst via de Rabo App en Rabo Online Bankieren.
Hoe meer stemmen er op het CfO of een andere club uitgebracht worden, des te hoger de
bijdrage die de club ontvangt.
Nota Bene: stemmen kan tot en met 24 oktober.
Succes en alvast hartelijk dank voor uw stem!
https://www.rabo-clubsupport.nl/deelnemers?code=3568&zoekterm=cultuurfonds+oeg

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.

