Bekijk de webversie

De laatste nieuwsbrief in 2020, het jaar dat wordt gekenmerkt door de coronapandemie. Dus
helaas geen openbare bijeenkomsten.
De gedichtenwedstrijd naar aanleiding van het muurgedicht van Anke Kuypers Het bijzonderste
gewoon met de prijsuitreiking op 11 maart was gelukkig door de GGD nog net officieel
toegestaan. Daarna werkten we en petit comité of digitaal: een nieuwe website!
Vanaf 2020 heeft Cultuurfonds Oegstgeest Lokaal Fonds Oegstgeest overgenomen. In deze
nieuwe vorm zet CfO zich actief in voor het stimuleren van kunst, cultuur én welzijn in
Oegstgeest. Deze drie begrippen gaan immers heel goed samen.
Cultuurfonds Oegstgeest zoekt steun bij vrienden en ondersteunt projecten die passen binnen
kunst, cultuur en welzijn: muziek, theater, beeldende kunst, letteren, erfgoed
en cultuureducatie.
Cultuurfonds Oegstgeest is geheel afhankelijk van donaties van particulieren. De kring met
vrienden breidt zich gestaag uit. We zijn blij met u, maar iedereen is welkom!
Cultuurfonds Oegstgeest wenst u gezellige kerstdagen, een gezond afscheid van het oude jaar
en een hoopvol begin van 2021!

Festival of Advent: Lessons and Carols
Op zondag 13 december verzorgt het koor Cappella pro
Cantibus o.l.v. Rens Tienstra in samenwerking met de PGO
weer een Festival of Advent Lessons and Carols. Een serie
van negen korte lezingen van het kerstverhaal, afgewisseld
met gezongen carols en hymnen. Cappella vult dit jaar de
koormuziek in met carols van Vaughan Williams, Howells,
Warlock en Tavener. Vanwege de coronamaatregelen zal het koor niet live aanwezig zijn; de
koormuziek wordt van te voren opgenomen en is ter plekke op een scherm te zien en te horen.
U bent van harte welkom om de viering bij te wonen. Er kan maar een beperkt aantal bezoekers
worden toegelaten. Meldt u zich daarom van te voren even aan via de website. U kunt de dienst
ook – live en achteraf – vanuit huis meemaken via een videoverbinding.
Datum en tijd: zondag 13 december, 16.30 uur;
Locatie: Regenboogkerk, Mauritslaan 12, Oegstgeest;
Aanmelding en videoverbinding: www.pgoegstgeest.nl
Toegang: gratis. Een bijdrage wordt op prijs gesteld. Het rekeningnummer zal in het
programmaboekje vermeld staan.
Zie ook: www.cappellaprocantibus.nl

Rabo ClubSupport 2020: € 617,58 voor
Cultuurfonds Oegstgeest
De Rabobank heeft weer ruim geld uitgedeeld!
Met de actie Rabo ClubSupport laat Rabobank Leiden-Katwijk
merken dat zij zeer betrokken is bij de plaatselijke clubs en verenigingen. Leden van de bank
hebben in oktober kunnen stemmen op hun favoriete club. Dit keer was er, in verband met
corona, geen Oegst!Live, wel een uitzending via Unity TV.
Wij zijn heel blij dat er zoveel stemmen naar Cultuurfonds Oegstgeest zijn gegaan:
wij hebben € 617,58 ontvangen! Het is een mooie opzet voor het vijfde muurgedicht dat ons
Cultuurfonds in Oegstgeest zal gaan verwezenlijken.
Veel dank aan Rabobank Leiden-Katwijk en aan iedereen die op ons heeft gestemd!

Cultuurfonds Oegstgeest zoekt lid
kascommissie.
We zoeken een lid voor onze op te richten kascommissie.
Als kascommissie controleer je een keer per jaar de
werkzaamheden van de penningmeester. Na afloop van het
boekjaar stelt de penningmeester de jaarrekening op, met
daarin de balans, het exploitatieoverzicht en het kasstroomoverzicht. Je controleert of dit juist is
opgesteld en een getrouw beeld geeft van de financiële huishouding van Cultuurfonds
Oegstgeest. Ook beoordeel je het financiële beleid van de penningmeester. Je bespreekt je
bevindingen met het gehele bestuur. De tijdsbesteding is naar verwachting twee avonden per
jaar. De kascommissie bestaat uit 2 leden, we zijn nu nog op zoek naar 1 lid.
Heb je interesse meld je aan via onze website.

Beethoven concert In Cultuurhuis De Paulus
In Cultuurhuis De Paulus worden op 27 december 2 concerten
gegeven in het kader van het Beethovenjaar. Tijd : 16.00 en
19.00 uur. Er zijn alleen nog kaarten voor het concert van
19.00 uur. Kaarten zijn uitsluitend online te bestellen, tot de
aanvangstijden – de ticket service vermeldt precies hoeveel er
beschikbaar zijn.
Frank Wakelkamp, cello en Ursula Dütschler, fortepiano,
voeren nagenoeg alle werken voor cello en piano van
Beethoven uit, daaronder de vijf Sonates voor cello en piano.
Volgens de zogeheten historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk. In het eerste van deze twee
concerten wordt gebruik gemaakt van een kopie van een laat achttiende-eeuwse fortepiano, in
het tweede van een instrument uit het begin van de negentiende eeuw, een pianoforte van
groter formaat: 2.50m.

Ook beelden kleuren oranje
Niet alleen kerstmis vraagt om verlichting. Op Internationale
dag tegen Geweld tegen Vrouwen (25 november) kleurde ook
in Oegstgeest het gemeentehuis oranje. In de Oegstgeester
Courant staat te lezen dat wereldwijd een op de drie vrouwen
en in Nederland 45% van de vrouwen en meisjes te maken
krijgt met geweld of intimidatie. Dat is schrikken. De
Oegstgeester actievoerders van de Soroptimistclub LisseBollenstreek hulden de fijnzinnige beeldengroep/Vrouwen
(1983) van Joop van Kralingen (Wilhelminapark) in oranje
cape, als bescherming. Ook de Forens (1970) van Theo van
den Nahmer kreeg voor de gelegenheid een oranje sjaal:
vecht niet alleen tegen de wind maar vooral tegen geweld tegen vrouwen. Het oranje bleef nog
dagen erna opvallend onze aandacht vragen.

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.

