Bekijk de webversie

Hoe wordt de Limes tot beeld?
In 2021 zijn de voorbereidingen voor een kunstwerk in de wijk Nieuw-Rhijngeest gecontinueerd.
Het project heeft de naam ‘Hoe wordt de Limes tot beeld?’.
De Provincie Zuid-Holland kent in maart de gevraagde
subsidie toe in het kader van de Limes, inmiddels UNESCO
Werelderfgoed. Daarmee wordt de openbare procedure om tot
de keuze van de kunstenaar te komen gestart. De opdracht
voor een schetsontwerp is in november gegeven aan Atelier
van Lieshout, Folkert de Jong, Kathrin Schlegel en de
Spacecowboys.

Communicatie
CfO overlegt regelmatig met Dorpsmarketing Oegstgeest over culturele en maatschappelijke
issues in Oegstgeest.
Achtmaal per jaar stuurt het CfO een Nieuwsbrief rond aan haar donateurs, vrienden en andere
belangstellenden. Delen ervan worden regelmatig gepubliceerd in de Oegstgeester Courant.
Het CfO heeft zo nodig contact met de gemeente Oegstgeest.

Behoud Waterrad
In het begin van 2021 is het niet zeker of het kunstwerk Het
Waterrad (Hanshan Roebers, 2006) behouden kan blijven.
Het object is in slechte staat en een kind raakt erin verstrikt
maar is (gelukkig) bevrijd. De gemeente Oegstgeest kondigt
afbraak aan. Ons pleidooi voor behoud van het kunstwerk
wordt gepubliceerd in de Oegstgeester Couranten en leidt tot
een petitie uit de buurt (Poelgeest). Resultaat is dat het
kunstwerk gerestaureerd wordt en behouden blijft.

Beleidsplan
In april heeft het bestuur het Beleidsplan 2020-2022 vastgesteld. Helaas te laat voor
ondersteuning door Fonds 1818 dat cultuur niet meer in het beleid heeft opgenomen.

Tentoonstellingsruimte
Het CfO heeft, met dank aan Martin Seegers, heel veel moeite gedaan om in de Openbare
Bibliotheek een professionele tentoonstellingsruimte te bewerkstelligen voor Oegstgeester kunst
en kunstenaars. Gemeente en bibliotheekbestuur vinden het eerst een goed idee. In april blijkt
dat het financieel (nog) niet haalbaar is om deze wens te verwezenlijken.

Gedichtenwedstrijd
In mei is besloten om de Gedichtenwedstrijd 2021 in verband met corona-problemen te
verplaatsen naar 2023. Bovendien wil de Historische Vereniging Oegstgeest de scholen met
een lesbrief enthousiast maken voor archeologie. De oplossing is nu om het ene jaar een
gedichtenwedstrijd te houden en het andere jaar een archeologieproject.

Aanvragen
In juni vraagt het IVN Leiden een bijdrage voor de cursus nieuwe IVN-natuurgidsen. De
Oegstgeester deelname was afwezig. De aanvraag is niet gehonoreerd.
Eveneens afgewezen is de aanvraag van de Initiatiefgroep-Duinzigt voor een bijdrage aan het
uitgeven van een boekje over de historie van het pand Rhijngeesterstraatweg 40, om uit te
delen op Monumentendag 2021.
Een aanvraag van Senioren RendezVous voor een optreden
van Willeke Alberti in het Dorpscentrum is gehonoreerd met €
250,00. Senioren RendezVous verzorgt op een aantal
zondagen in het Dorpscentrum voor ouderen een gezellige
middag met een culturele dimesie.

De aanvraag voor een bijdrage van Mu6 om streaming van concerten in De Paulus mogelijk te
maken is gehonoreerd met € 250.

In september is de aanvraag gehonoreerd van Tommy Sherif
(Stichting 999 Geen Dienst Studio) voor een middag met korte
theatervoorstellingen in oktober. Hij ontvangt € 250. CfO
bemiddelt ook bij de verlaging van de huurprijs van de zaal in
het Dorpscentrum.
De aanvraag van Concerto Valiante voor enkele concerten in
2022 wordt in december gehonoreerd. Concerto Valiante
begeleidt conservatoriumstudenten en voorziet voor hen in
optredens. Zij ontvangen € 250.

Onthulling muurgedicht
Op 12 juni 2021 is het vierde muurgedicht onthuld aan Van
Royenlaan 3 in de wijk Poelgeest. De familie Van Schie heeft
een mooie zijmuur beschikbaar voor het door henzelf
uitgezochte gedicht Landschap van de Vlaamse dichter Jozef
Deleu. Ontwerp en uitvoering Judith van der Meer. Een kort
filmpje door Xaime Slingerland staat op de CfO-website.

Midzomer evenement
De directie van kasteel Oud-Poelgeest wilde graag een traditie starten met een bijzonder
concert op 21 juni, de langste dag, in de buitenlucht voor het kasteel. CfO is gevraagd om hierin
partner te zijn. Het CfO stemde hierin toe. Vanwege de coronaregels kon het concert niet
doorgaan.

Schade muurgedicht Jan Wolkers
In mei blijkt dat het Muurgedicht De herinnering van Jan Wolkers door stormschade ernstig is
beschadigd. Technisch onderzoek constateert dat herstel mogelijk is maar kostbaar, ca € 8000.
In juli wordt gestart met crowdfunding via aanbellen bij bewoners en verspreiding van brieven in
de directe omgeving van de Deutzstraat; verzoeken om bijdragen in de nieuwsbrief en aandacht
in de pers. De opbrengst van de crowdfunding, een bijdrage van de gemeente Oegstgeest en
een toezegging van Dorpsmarketing, en ook bereidheid van de specialisten om de
werkzaamheden om niet of met grote reductie uit te voeren maken herstel toch uitvoerbaar.

Donatie Rabobank
In oktober krijgt CfO de gelegenheid om een aanvraag te doen bij Rabobank Clubsupport. In
december ontvangt CfO € 367,00.

Open brief aan politieke partijen
Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 schrijft CfO in november2021 een
open brief aan de politieke partijen van de gemeenteraad van Oegstgeest. Daarin pleit zij voor
structurele ondersteuning voor kunst en cultuur als bijdrage aan de sociale samenhang in
Oegstgeest.
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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.

