Bekijk de webversie

Een nieuw leven voor de oude
Verhalenverteller
Je kunt niet zeggen dat het beeld niet
opviel!
Bijna tien jaar lang hebben velen zich
afgevraagd wat dit beeld zo op z’n kop
moest voorstellen. Welnu, het legt zijn oor
te luisteren en is geprogrammeerd om
verhalen over Oegstgeest te vertellen. In
de loop van de 13e eeuw is hier de
middeleeuwse burcht De Oudenhof
gesticht, het was een plek waar veel
mensen bij elkaar kwamen. Dit was de inspiratie voor de Friese kunstenaars Maree Blok en Bas
Lugthart, die het beeld in 2006 mochten plaatsen. De Verhalenverteller kon niet zo goed
overweg met het bandje met de vele verhalen die werden verteld door Oegstgeestenaars. Vaak
haperde het bandje en tenslotte heeft het het begeven.
Cultuurfonds Oegstgeest en Dorpsmarketing Oegstgeest hebben nu samen met Bibliotheek
Bollenstreek alle verhalen weer toegankelijk gemaakt. Wethouder Matthijs Huizing en Jetteke
Bolten waren de eersten die de QR-code bij het beeld mochten scannen en via de telefoon naar
de verhalen konden luisteren.
Het bordje met de code is ontworpen door John Stelck. Roxanne Heemskerk heeft samen met
collega’s de verhalen gedigitaliseerd en beloofd dat er op termijn ook nieuwe verhalen te
verwachten zijn.
En de Verhalenverteller zelf? Die is heel blij met de huidige technische mogelijkheden. Hij is van
plan om zich binnenkort op het grote terras neer te vlijen en te luisteren naar de verhalen die
Oegstgeestenaars daar aan elkaar vertellen. (foto: Emile van Aelst)

Beelden in Oegstgeest online te bewonderen op
onze nieuwe website.
Op woensdag 5 augustus is onze vernieuwde website live
gegaan. Op deze, door John Stelck fraai vormgegeven,
website kunt u informatie vinden over tal van culturele
onderwerpen. Loek Weijts nam het technische deel van het
ontwerp voor zijn rekening. We lichten er een paar
onderwerpen uit.
Zoals u hierboven al hebt gelezen staan alle verhalen van de
verhalenverteller erop. U vindt ze hier.
Al onze muurgedichten, waaronder die van Jan Wolkers in de
Deutzstraat. Op de pagina die gaat over het muurgedicht van Anke Kuypers in Haaswijk staan
leuke filmpjes die we hebben gebruikt bij de gedichten wedstrijd. Over onze nieuwste aanwinst
in Nieuw Rhijngeest staat verderop in de nieuwsbrief meer informatie.
Daarnaast hebben we (bijna) alle beelden die verspreid over heel Oegstgeest in de openbare
ruimte staan met een foto erop gezet. In het verleden was er een beeldengids. Deze gids,
gemaakt door Saskia Baatenburg de Jong en Albert Labordus in 2009, is al tijden uitverkocht en
een nieuwe druk is niet meer te verwachten. Het leek ons goed om nieuwe foto's te laten maken
en de beelden te presenteren op onze website.
Jaap Leijenaar heeft ze fris voor u op de foto gezet. U kunt deze hier vinden. We breiden de
informatie over de beelden nog verder uit. Dus houd de website in de gaten.
Op de site staat ook een formulier waarmee u vriend van het Cultuurfonds kunt worden. Met
een kleine vaste bijdrage per jaar helpt u ons enorm, zodat we ons werk voor de inwoners en
bezoekers van het dorp voort kunnen zetten. Download het PDF formulier via deze pagina. Sla
het vervolgens op op uw computer en vul het in, daarna kunt u het formulier mailen
naar secretaris@cultuurfondsoegstgeest.nl (foto: Jaap Leijenaar)

Cultuurfonds Oegstgeest en
Lokaal Fonds Oegstgeest
bundelen krachten
Lokaal Fonds Oegstgeest en
Cultuurfonds Oegstgeest gaan sinds 18
juli 2020 samen verder onder de
kleurrijke vlag van Cultuurfonds
Oegstgeest. Beide fondsen constateren
een duidelijke overlap in doelstelling,
namelijk het ondersteunen van
projecten die lokale saamhorigheid
bevorderen. De verschillende accenten,
namelijk cultuur en welzijn, blijken goed
verenigbaar! En: samen staan we
sterker.
Lokaal Fonds Oegstgeest dat in 2011 is opgericht, vormt de brug tussen lokale,
maatschappelijke/groene (burger)projecten en lokaal geld (donaties). In haar bestaan heeft het
fonds duizenden euro's aan donaties ontvangen en daarmee tal van lokale projecten,
activiteiten en voorzieningen mogelijk gemaakt die een leefbare solidaire samenleving en ook
duurzaamheid in ons dorp bevorderen en daarmee het woonplezier en de onderlinge
saamhorigheid.
Cultuurfonds Oegstgeest is ontstaan in 2013 als een burgerinitiatief van een groep enthousiaste
burgers uit Oegstgeest met een warm hart voor kunst en cultuur. Het fonds is voor en door
Oegstgeestenaren met het doel kunst en cultuur en cultureel erfgoed in Oegstgeest te
behouden en te stimuleren. Dit doet het fonds door het initiëren en mede mogelijk maken van
culturele projecten (muziek, literatuur, poëzie en beeldende kunst: de muurgedichten, theater,
cultureel erfgoed, cultuureducatie). Duurzaamheid en sociale cohesie zijn daarvan
vanzelfsprekend het gevolg.
Het samengaan heeft ook een duidelijk pragmatische reden. Ernst de Bruijn, voorzitter van het
LFO: “Door de fusie kunnen we efficiënter gebruik maken van de beperkte vrijwillige
bestuurscapaciteit in ons dorp”. Beide gemeenschapsfondsen zijn ook daarom heel blij met het
genomen besluit. Hij vervolgt: “We zijn alle dorpsgenoten en organisaties die ons in de
afgelopen 10 jaar hebben gesteund en vertrouwen hebben gegeven heel dankbaar.”
Jetteke Bolten is en blijft voorzitter van Cultuurfonds Oegstgeest en nodigt iedereen van harte
uit om het gezamenlijke Cultuurfonds Oegstgeest ook in de toekomst te blijven ondersteunen:
“Uw steun blijft uiteraard meer dan welkom. Wij zijn blij met alle bijdragen aan ons fonds: om
samen kunst, cultuur, duurzaamheid en welzijn in Oegstgeest te bevorderen.”
Wilt u ook bijdragen aan de doelen van Cultuurfonds Oegstgeest ga dan
naar www.cultuurfondsoegstgeest.nl
Bij de foto: Onder het toeziend oog van Milou Martinot, de oprichter van Lokaal Fonds Oegstgeest, is op die
zonnige zondag van 18 juli 2020 de overeenkomst tussen de twee fondsen bezegeld bij de obelisk op landgoed
Endegeest. (Foto: Willemien Timmers)

Onthulling Muurgedicht De Grens op Zilverstein
24, Nieuw-Rhijngeest begin oktober
De Grens heet het gedicht van Willem de Bondt. John Stelck
maakte het ontwerp en schilderde het in overleg met de
eigenaar op de muur van hun huis in Nieuw-Rhijngeest. Met
dank aan de familie Lancel, Prins Bernhard Cultuurfonds,
Serviceclub Lions Oegstgeest, Rabobank-Wensenfonds.
Dit nieuwe ‘dorpsdeel’ ligt aan de Oude Rijn, ooit de
noordelijke grens van het Romeinse Rijk: Limes in het latijn.
Deze Limes was van grote betekenis voor dit gebied. Wie
weet dat nu nog? De Oude Rijn scheidde en verbond het
Romeinse Rijk van en met dat van de Germanen. Nu is de
rivier de scheiding én verbinding van Valkenburg-Katwijk van
en met Oegstgeest. Voor de dichter is de grens te zien als
blokkade tussen jou en mij, maar ook als verbinding. Dan kan
je samen verder.
Cultuurfonds Oegstgeest en Oegstgeester Actiecomité Muurgedichten OMA gaan ook samen
verder, maar eerst komt de onthulling van De Grens op Zilverstein 24 op 7 oktober 2020
door Wethouder Huizing.

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.

