Bekijk de webversie
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Informatiebordje Verhalenverteller
Vorig jaar heeft wethouder Huizing het informatiebordje met QR-code bij de Verhalenverteller
officieel onthuld. Dit bordje is inmiddels verdwenen. Willen degenen die het bordje om wat
voor reden dan ook hebben meegenomen dit terugbezorgen bij de Openbare Bibliotheek
Bollenstreek, Lange Voort 2 T 2341 KA Oegstgeest. Alvast onze dank…

Informatieborden cultureel
erfgoed
CfO juicht de informatievoorziening over het cultureel erfgoed
door het plaatsen van de informatieborden toe. Echter, gezien
de vele (particuliere) initiatieven, acht CfO het noodzakelijk
(en vanzelfsprekend), dat de gemeente een coördinerende,
leidinggevende en subsidiërende rol speelt bij het tot stand
komen van de informatieborden.
Zo wil Cultuurfonds Oegstgeest graag bij alle werken van
beeldende kunst in de openbare ruimte informatiebordjes met
een QR-code die verwijzen naar onze website met nadere
informatie. Dorpsmarketing Oegstgeest wil ‘… bebording bij
schrijvershuizen en bij plekken die beschreven worden in de
literatuur…’. We moeten met zijn allen voorkomen dat het
dorp wordt bezaaid met talloze, verschillende bordjes, paaltjes
en borden. Bovendien moeten we oog hebben voor het toekomstig onderhoud van de
geplaatste informatieborden.
De informatieborden van de Historische Vereniging Oegstgeest (zie foto) staan al her en der en
worden op 19 maart ‘onthuld’.

Concept-Erfgoednota
Door corona is Cultuurfonds Oegstgeest de wintermaanden
vooral achter de schermen actief geweest. Zo reageerde CfO
op de gemeentelijke concept-Erfgoednota die Bescherming,
Benutting en Beleving (van het Erfgoed) tot doel heeft. Op
pagina 17 (4.2.2.) staat:
‘Erfgoed kan bijvoorbeeld worden gezet bij een thema als
klimaatadaptatie. Historische waterlopen kunnen ingezet voor
afwatering bij hoge grondwaterstanden of om water vast te
houden in droge tijden. Dit biedt ook mogelijkheden om
landschappelijke elementen weer voor inwoners en bezoekers van Oegstgeest toegankelijk te
maken. En hen te informeren wat deze elementen voor doel hadden en hoe ze beheerd
worden.’
CfO reageerde: De voorgenomen - voorlopig uitgestelde – afbraak van Het Waterrad
(2006) staat haaks op het hierboven geciteerde fragment. Door het Waterrad - icoon van
duurzaamheid – goed te restaureren, te onderhouden en toegankelijk te maken voor bewoners
en bezoekers en hen te informeren welk doel het Waterrad heeft, is niet alleen het icoon
behouden, maar is het ook beschermd, benut en door inwoners en bezoekers te beleven.

Van het Prins Bernhard
Cultuurfonds ontvingen wij
onderstaand bericht:
Vraag een studiebeurs aan voor het buitenland!
Durf jij, of durft jouw (klein)kind al te dromen van een
vervolgopleiding of een promotie in het buitenland? Het Prins
Bernhard Cultuurfonds biedt beurzen aan voor studie en
onderzoek. Dit geldt voor alle studies, van een bachelor
muziek tot een master geneeskunde. Je kunt bij ons tot 1 april
een studiebeurs aanvragen.
www.cultuurfonds.nl/cultuurfondsbeurzen

De Limes
CfO is van mening dat het BELANGRIJK is om langs de Limes bovengrondse verwijzingen te
maken naar de ondergrondse vondsten en inzichten. We vinden dat dit ook financieel mogelijk
moet worden gemaakt. Cultuurfonds Oegstgeest en Historische Vereniging Oegstgeest hebben
het initiatief genomen voor een werk van beeldende kunst ‘Hoe wordt de Limes tot beeld in
Oegstgeest aan de Rijn’. Meer daarover in een volgende nieuwsbrief.

Stichting Mu6 in De Paulus: hoge kwaliteit en dicht
bij huis!
Cultuurfonds Oegstgeest draagt de muzikale activiteiten van de Stichting Mu6 een warm hart
toe. Daarom hebben wij bijgedragen aan de crowdfunding van deze stichting. Mu6 wil via
livestreaming de concerten in De Paulus laten meemaken door mensen in verzorgingshuizen en
mensen die aan huis gekluisterd zijn, ook na corona. Het streefbedrag was € 10 000, er is ruim
€ 8 000 opgehaald. Hopelijk kan de livestreaming vanaf augustus a.s. worden gerealiseerd.
Daarbij komen dan ook vraaggesprekken, introducties op video en podcasts. Vanwege corona
zijn eerder geprogrammeerde concerten uitgesteld en/of verplaatst naar een andere locatie. Op
de website www.stichtingmu6.nl kunt u binnenkort de nieuwe programmering lezen.

PS Theater
‘Wij zijn de buren’ is de titel van de voorstelling die ‘PS
Theater’ uit Leiden begin maart een aantal keren online
speelde. Daarin ging het om wat de eigen identiteit is van
Oegstgeest, Leiderdorp, Voorschoten en Zoeterwoude als
buurgemeenten van Leiden. Aan de hand van interviews met
bewoners werden de verschillende gezichten van ieder van
die gemeenten langzaam duidelijker. Via het stellen van
vragen tussendoor, een introductie vóór de voorstelling en een
gesprek met de theatermakers ‘in de foyer’ achteraf maakte
de voorstelling uitstekend gebruik van de extra mogelijkheden
die online spelen biedt. Hopelijk een opmaat en inspiratie voor
meer locatietheater in Oegstgeest in de toekomst? Op
zaterdag 13 maart was er wegens succes een extra voorstelling.
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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.

