Bekijk de webversie

TIP: zondag 15 mei, Montmartre in Oegstgeest
vanaf 13.30 uur
Wordt georganiseerd door Seniorensoos Rendez Vous
Schilders en amateurschilders kunnen zich aanmelden voor een plek in het Dorpscentrum. Daar
kunnen zij hun werk laten zien en in gesprek gaan met belangstellenden van alle leeftijden. Het
geheel wordt omlijst met amusement en muziek met een typisch Frans karakter. Cultuurfonds
Oegstgeest steunt dit evenement met een financiële bijdrage.

Schaaktafels bij de Verhalenverteller
Op 24 maart, een prachtige lentedag, zijn op de Oudenhof 3 hardstenen schaaktafels in gebruik
genomen. Ze zijn ingewijd door wethouder Jan Nieuwenhuis en raadslid Menno Welling, en
door Ed Noordijk en Johan Boots, respectievelijk voorzitter en secretaris van Schaakclub
Oegstgeest ‘80. Zie de foto.
Menno Welling heeft het idee geopperd en dit neergelegd bij de gemeente.
Saillant detail: ook in de tijd van de Oudenhof (13e eeuw) werd er al geschaakt. Het spel gaat
zelfs nog verder terug, tot de 7e eeuw. Bij de bibliotheek kun je schaakstukken halen of je kunt
je eigen stukken meenemen.
De tafels nodigen uit en zijn een ontmoetingspunt voor jong en oud. Een leuk initiatief!

Goed voorbeeld doet goed volgen?!
Uitgestelde feesten
Het paar* beleefde in de hevigste coronaperiode voor hen cruciale momenten. Beiden bereikten
de mooie leeftijd van 75 jaar. Bovendien hadden zij zich voorgenomen om dan kleiner te gaan
wonen en verkochten dus hun huis om op zoek te gaan naar een passend appartement. Dat
hebben zij gelukkig nu ook gevonden. Als kers op de taart waren zij vervolgens ook nog 50 jaar
tevoren in het huwelijk getreden. Feest op feest dat niet gevierd kon worden met meer dan 3
aanwezigen… Dus de taart met kers en al moest ingevroren!
Feestelijke inhaalslag
Maar nu kon en mocht het weer. Het echtpaar organiseerde een feestelijk bijeenzijn met familie
en vrienden in kasteel Oud-Poelgeest, in de schitterende Drakenzaal, ooit ook mede door CfO
gerestaureerd. En dan vragen de genodigden wat ze kunnen geven als bijdrage aan hun geluk.
Hun antwoord: we hebben alles al, onze wens is een bijdrage aan Cultuurfonds Oegstgeest, in
het bijzonder bestemd voor de productie van een filmpje over het hoe en waarom van het
kunstwerk in Nieuw-Rhijngeest, ooit gelegen aan de Romeinse Limes. De keuze van de
kunstenaar is op handen.
Toen nu en morgen
Cultuurfonds werkt samen met Historische Vereniging Oegstgeest en de gemeente al jaren aan
het realiseren van een kunstwerk dat de bijzondere betekenis van Nieuw-Rhijngeest aan de
Oude Rijn verbeeldt. Uit archeologisch onderzoek blijkt dat het gebied dat aan de Noordgrens
van de Romeinse Limes (grens) ligt ook na de Romeinen welvarend was. Merovingische
opgravingen getuigen daarvan, maar die liggen onder de grond of zijn – gelukkig – te vinden in
het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Ook het recent verschenen boek van Freek Lugt,
Rijnland in de donkere eeuwen, ontrafelt veel van die nog onbekende geschiedenis.
De huidige, nieuwe bewoners weten niks van grond waarop zij leven. Met een kunstwerk, een
educatieve film en lesbrief voor scholen te vinden via een QR-code kan voor iedereen nu de
historische betekenis van toen zichtbaar en ervaarbaar gemaakt worden. Maar dat gaat niet
vanzelf.
Driemaal dank
Cultuurfonds Oegstgeest is dankbaar voor deze gezamenlijk tot stand gekomen gulle gave van
het echtpaar. Gehinderd door corona toverden zij het nadeel om in een voordeel, om met Cruyff
te spreken. Het werd een hoogtepunt voor familie en vrienden en Cultuurfonds Oegstgeest is in
staat om het filmpje voor cultuureducatie te laten maken! Dank, Dank, Dank! Moge dit goede
voorbeeld goed volgen!
* de naam is bij de redactie bekend.

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.

