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De kruitdampen rond de politieke besluitvorming van de
RijnlandRoute zijn opgetrokken.
Massaal hebben we ons op 27 juni bij de beraadslagingen van
Provinciale Staten laten horen.
Zonder succes omdat PS toch heeft besloten te kiezen voor de door
ons verwenste variant 'Zoeken naar Balans', de tunnelbak langs de
Stevenshof en door Voorschoten. Maar misschien toch nog met een
klein succesje in de aangenomen motie om een 'quick scan uit te
voeren naar de mogelijkheden van een geboorde tunnelvariant bij
keuze voor ZnB Optimaal door Voorschoten'. Is dit een fopspeen of
een serieuze exercitie? Wij gaan uit van het laatste. Wat ons
betreft zou dat wel een onderzoek naar de mogelijkheden van een
geboorde tunnel moeten betreffen zonder enige tracébeperking.
Immers juist een geboorde tunnel kan ieder tracé volgen omdat hij
zo diep ligt, dat hij overal onder door gaat. Het ligt dan voor de
hand om naar het meest gerichte tracé te kijken. Wat er ook van
zij, er is een (kleine) opening om varianten van geboorde tunnels
te onderzoeken. Onder de burgers duiken er ook nu weer mensen
op, die met deskundigheid hierover mee kunnen praten. Zij
vormen een serieuze 'denktank' om het proces kritisch te volgen en
alternatieven aan te dragen.
Daarnaast gaat het proces over het Milieueffectrapport (MER) en
het Provinciale InpassingsPlan (PIP) gewoon door en moeten we op
5 september onze zienswijze indienen. Dat zullen we doen als
deelnemer aan het bewonersgroepenoverleg maar ook als
vereniging zelfstandig (zie t.z.t. op onze website). Nous continuons
le combat en daar komen nog vele hoofdstukken van in de
komende anderhalf jaar, want weliswaar is er op 27 juni een
politiek besluit genomen maar dat is niet het eind van het verhaal.
Nu begint de fase van inspraak, bezwaar en beroep en dat zal
zeker twee jaar duren. Dus die spa blijft voorlopig in de kast. Ik
houd u op de hoogte.
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Maar nu ook weer eens een leuk bericht: in het kader van het 'Jaar
van de Historische Buitenplaats' organiseren we samen met het
Museum Voorschoten een keur aan activiteiten: lezingen rondom
de tentoonstelling over buitenplaatsen in het museum,
natuurwandelingen op Berbice en Beresteijn, high tea's speciaal
voor ouderen op Berbice, de Open Monumentendag, een
fietspuzzeltocht langs de buitenplaatsen in ons dorp, activiteiten
gericht op de jeugd over buitenplaatsen.
Alsof dit allemaal nog niet genoeg is, komt er ook een boek over de
buitenplaats Berbice. De 'Werkgroep Historisch Berbice' werkt hier
onder leiding van onze dorpsgenoot en historica Carla Scheffer
hard aan. Het boek zal begin 2013 verschijnen en wordt aan leden
van onze vereniging tegen een gereduceerde prijs aangeboden.
Dat boek hoort in iedere Voorschotense boekenkast, is mijn
voorspelling. U hoort daar t.z.t. meer over.
Elders in deze Nieuwsbrief leest u meer over de activiteiten in het
kader van 'Het jaar van de Historische Buitenplaats' en hoe u daar
aan kunt deelnemen. Ik wil hier alleen nog even benadrukken dat
de fietspuzzeltocht op 2 september een echte gezinsactiviteit is,
dus geschikt om met uw kinderen te doen.
Stan Dessens

Actualiteit
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Zomerreces
Ook onze vereniging was met zomerreces. Echter, we hebben niet
helemaal stil gezeten, getuige deze Nieuwsbrief. Ook is er hard
gewerkt aan onze zienswijze op het Milieueffectrapport (MER) en
het Provinciale InpassingsPlan (PIP) waarover u in het voorwoord
van onze voorzitter kunt lezen. Vanaf 5 september vindt u deze
zienswijze op onze website.

Website
www.leefbaarvoorschoten.nl.	
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Voor de 26e keer wordt op 8 september a.s. de Landelijke Open
Monumentendag gehouden. Uiteraard doet Voorschoten weer mee
en sluit aan op het landelijke thema “Groen van Toen” waarbij de
nadruk ligt op historische parken zoals het park van Berbice,
Kasteel Duivenvoorde en het Beresteijn Park. Vanzelfsprekend zijn
genoemde parken weer opgenomen in het programma van Open
Monumentendag in Voorschoten. In dit kader willen we ook de
prachtige tuin van d’ Oude Pastorie onder uw aandacht brengen.

Dit jaar hebben vijf scholen ingeschreven op het project “Gidsen in
monumenten”. Leerlingen van de groepen acht van deze scholen
treden op als gids of hulpsuppoost in het Ambachts- en Baljuwhuis,
Kasteel Duivenvoorde, Klooster Huize Bijdorp en boerderij Oud
Woelwijck. Het is de eerste keer dat Oud Woelwijck aan dit
project meedoet. Wij bevelen een bezoek aan bovengenoemde
monumenten van harte aan.

Open Monumentendag 2012
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Het Comité Open Monumentendag is bijzonder ingenomen met het
feit dat de Donkwoning, de historisch boerderij aan de Donklaan,
na jaren van afwezigheid weer opengesteld wordt voor het
publiek. Op de pagina’s 14 t/m 16 leest u meer over de
Donkwoning.
Het Museum Voorschoten,, houdt de komende maanden een
tentoonstelling over historische buitenplaatsen en molens in
Voorschoten. Onder andere zijn voorwerpen uit Duivenvoorde en
Berbice tentoongesteld. Onze verenging en het museum hebben
een aantal aantrekkelijke activiteiten rondom het Jaar van de
Historische Buitenplaats georganiseerd. Het programma vindt u op
de pagina’s 17 t/m 19.
Wij spreken de wens uit dat vele inwoners van Voorschoten, maar
ook uit omliggende gemeenten, de opengestelde monumenten en
parken, en het museum in onze gemeente zullen bezoeken. Het is
zonder meer de moeite waard!
Namens het Comité Open Monumentendag,
Cees van Duijn, voorzitter.

Programma Open Monumentendag
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OPENGESTELDE MONUMENTEN
in Voorschoten op zaterdag 8 september 2012
Open van 10.00 – 17.00 uur
Boerderij Oud Woelwijck*
Essenlaan 3

Bekijkt u de opkamer, de
deel, de oude keuken en de
kaaskelder van deze
voormalige boerderij.
Leerlingen van basisscholen
geven uitleg.

De Donkwoning
Donklaan 80

De boerderij werd in 1929
herbouwd na brand.
De opkamer, kelder, stallen
en de tuin zijn uw bezoek
meer dan waard.

Dorpskerk, toren en kerkhof*
Kerkplein

Het eerste kerkje stond
hier al in het jaar 866.
Vanaf 9.30 tot 15.30 uur
worden in de kerk diverse
concerten gegeven. Zie het
programma van de
“Muziekdag Voorschoten.”
Het beklimmen van de
toren is op eigen risico.

Gemeentehuis*
Leidseweg 25

De fraaie, gerestaureerde
raadszaal en de portrettengalerij kunnen worden
bekeken.

Programma Open Monumentendag
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Koopmans Welvaren*
Voorstraat 11

De mooie stijlkamer met
de indrukwekkende
wandschilderingen kan
worden bezichtigd.

H. Laurentiuskerk en Kerkhof*
Leidseweg 100

Er worden rondleidingen
en inloopconcerten
gehouden. Het prachtige
gerestaureerde orgel
verdient alle aandacht!

Molen de Knip
Vliet en Wegen
t.o. Kasteel Duivenvoorde

De molenaar geeft uitleg
over de werking en de
samenstelling van deze
stenen bovenkruier.
Bij slecht weer: s.v.p.
laarzen aantrekken!

d’ Oude Pastorie* Winston
Churchillweg 2

De schitterende zij- en
achtertuin zijn vrij
toegankelijk en tonen u
een pracht aan bloeiende
planten en heesters.

Open van 13.00 tot 16.00 uur!
’t Verzamelpandje
Voorstraat 3

Dit interessante pandje
uit de 19e eeuw diende
tot het jaar 1968 tot
winkel in rookwaren. Het
interieur dateert uit
1910.

Programma Open Monumentendag
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Open van 10.00 – 16.00 uur
Ambachts- en Baljuwhuis
Voorstraat 12-14

In 1635 en 1640 werden deze
monumentale panden gebouwd.
In de loop der jaren wisselden zij
regelmatig van eigenaar en van
bestemming.
Rondleidingen worden verzorgd
door basisschoolleerlingen, die u
interessante informatie kunnen
geven.

Het park van Berbice
Leidseweg 221

Leer meer over de geschiedenis
van Berbice bij een van de
rondleidingen door het park of
geniet van een kopje thee in de
oudste oranjerie van Nederland.
Het woonhuis is niet
opengesteld.

Beresteijn Park
Leidseweg 191

Bij voldoende deelnemers
rondleidingen om 12.00 uur en
14.00 uur. Maximaal 20 personen
per rondleiding.
Geef u s.v.p. hiervoor op vóór 5
september a.s. via
telefoonnummer: 071- 561 88 40.
Het gebouw is niet opengesteld

Programma Open Monumentendag
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Open van 11.00 - 17.00 uur
Kasteel Duivenvoorde
Laan van Duivenvoorde 4

Informatie, mede door
basisschoolleerlingen, over
de Turkse kamer,
Oosterlandse kamer, Blauwe
Logeerkamer, Bibliotheek en
Mangelkamer
Meer informatie:
www.kasteelduivenvoorde.nl

Open van 14.00 – 17.00 uur
Huize Bijdorp en
kloostertuin
Ingang:Grote Hek Veurseweg

De rondleiding begint met
een wandeling in de tuin van
het Klooster. Leerlingen van
basisscholen zullen
informatie geven.
Na de tuin: Doorlopend
rondleidingen onder leiding
van de zusters in het klooster
door de oude zaal, het
museum en de fraaie kapel.
De rondleiding in het
klooster is minder geschikt
voor kinderen.

Bij ieder open monument is een
informatieblad te verkrijgen.
* Deze monumenten zijn toegankelijk voor
minder validen.

Programma Open Monumentendag

13

Museum Voorschoten*
Voorstraat 17
Openingstijd tijdens Open Monumentendag
van 10.00 – 17.00 uur.
In het Museum Voorschoten wordt ook aandacht aan het
thema van Open Monumentendag
“Groen van toen”
geschonken naast de lopende tentoonstelling “Historische
buitenplaatsen en molens in Voorschoten”.
Zie voor informatie: www.museumvoorschoten.nl

Centraal informatiepunt Open Monumentendag en
Vereniging tot Behoud van Oud, Groen en Leefbaar
Voorschoten bij de kraam voor het Ambachts- en
Baljuwhuis.

Rijksmonument Donkwoning
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Weggestopt achter loodsen en bedrijfshallen en verscholen
achter groen bevindt zich aan de rand van de Dobbewijk de
Donkwoning, een bijzonder rijksmonument dat men pas
ontdekt als men het kent. De Donkwoning is een boerderij
gevestigd op een donk, een oude benaming voor een zandrug
in drassig gebied. Het oorspronkelijke grondgebied dat bij de
boerderij hoorde was omvangrijk en werd begrensd door de
Dobbewatering, de Voorwatering en de Wijngaardenlaan. Een
muuranker met het jaartal 1564 geeft aan dat het hier een
zeer oude boerderij betreft, maar bouwhistorisch onderzoek
heeft uitgewezen dat delen van de woning nog ouder zijn en
uit de eerste helft van de zestiende eeuw stammen. Tot de
oudste delen van de woning behoren de kelder en de
opkamer, de overige vooral achttiende-eeuwse delen zijn in
1927 helaas door brand verwoest.
Vanaf eind jaren twintig van de vorige eeuw wordt geleidelijk
de Dobbewijk gebouwd, waardoor de boerderij steeds dichter
tegen andere bebouwing aan komt te liggen en in de jaren
vijftig wordt een deel van de bijbehorende weidegrond
bestemd voor park en sportvelden. In 1977 verliest de
boerderij haar agrarische functie. Er volgt een verbouwing
waarbij de boerderij is omgevormd tot een dubbel woonhuis.
De Donkwoning raakt door haar ligging in de Dobbewijk nogal
in de verdrukking. In een krantenbericht uit 1972 staat de
volgende passage: “De omgeving van de Donkwoning is
volgebouwd met vele tijdelijke opslagplaatsen van fabrieken.
Het is een naargeestig en vooral rommelig gezicht. De
eenmaal gezonde sloot rondom de woning is wit en grijs
gekleurd, de afvalstoffen van enige fabrieken gaan rustig
maar doeltreffend te werk in het doden van alles dat groen
is.” Samen met de problematiek van de doorstroming van het
verkeer in de Dobbewijk wordt deze vervuilingskwestie in de
Voorschotense gemeenteraad besproken.

Rijksmonument Donkwoning
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De vervuilingsproblematiek is anno 2012 opgelost, maar de
industrie rondom de Donkwoning biedt nog steeds een
rommelige aanblik en ook over de verkeerssituatie is men nog
steeds niet tevreden. De gemeente Voorschoten heeft
daarom een structuurvisie voor de Dobbewijk ontwikkeld.
Belangrijk element in deze visie vormt de aanpassing van de
infrastructuur van de wijk die moet leiden tot een betere
doorstroming van het verkeer. Door verlegging en verbreding
van de weg zou deze volgens het plan gedeeltelijk over het
terrein van de Donkwoning worden geleid, waarmee zo’n
350m2 van de houtwal rondom het erf zou moet worden
opgeofferd. Gesteund door onze vereniging heeft de
buurtvereniging Recht door Recht van de Dobbewijk zich bij
gemeente fel verzet tegen aantasting van dit monumentale
erf in de wijk.

Rijksmonument Donkwoning
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De gemeente is aan deze bezwaren gedeeltelijk tegemoet
gekomen door de ligging van de weg enigszins te wijzigen,
waardoor de afsnijding van het erf nu tot 90m2 is beperkt. De
buurtvereniging blijft zich inzetten om ook deze 90m2 voor
het erf te behouden.
Dit jaar is de Donkwoning voor het eerst opgenomen in het
programma van Open Monumentendag. Op zaterdag 8
september kunt u van 10 tot 17 uur de tuin en een deel van
de woning bezichtigen. Maak gebruik van deze unieke
gelegenheid om dit onbekende rijksmonument met het
omliggende erf te leren kennen. De woning ligt verscholen en
is daardoor lastig te vinden, dus stel uw Tomtom in op
‘Voorschoten, Donklaan 80’ en laat u verrassen!
Reinier van ’t Zelfde

Jaar van de Historische Buitenplaats
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Samen met het Museum Voorschoten hebben we een mooi
programma opgesteld dat u hieronder aantreft. De tentoonstelling
en activiteiten zijn overigens voor iedereen toegankelijk.

Programma van activiteiten in het kader van het Jaar
van de Historische Buitenplaats 2012
17 augustus t/m 21 oktober
Tentoonstelling in het Historisch Museum Voorschoten, Voorstraat
17 te Voorschoten. De tentoonstelling zal geopend worden door
mevrouw Carla Scheffer. Mevrouw Scheffer is architectuur- en
cultuurhistoricus en onder andere projectleider van de Werkgroep
Historisch Berbice van onze vereniging.
Zaterdag 25 augustus
Rondleiding door de tuinen van Berbice en Beresteijn. De
rondleiding wordt door onze vereniging georganiseerd in
samenwerking met het Zuid-Hollands Landschap (inmiddels
volgeboekt).
Donderdag 30 augustus
Lezing in het museum over de betekenis en de rol van
buitenplaatsen in de Nederlandse geschiedenis. Deze lezing wordt
verzorgd door de heer Korneel Aschman. De heer Aschman is
werkzaam als zelfstandig adviseur Groen Erfgoed en verbonden aan
de Werkgroep Historisch Berbice van onze vereniging. (*)
Zondag 2 september
Fietstocht door Voorschoten en omstreken langs de huidige
buitenplaatsen en de locaties van de verdwenen buitenplaatsen.
De fietstocht zal met name geschikt zijn voor gezinnen met
kinderen, die mee kunnen doen aan een puzzelwedstrijd rondom
het thema van de buitenplaatsen. (*)
Donderdag 6 september
Speciaal voor ouderen worden er met medewerking van het Rode
Kruis Voorschoten een high tea en een lezing georganiseerd in de
gerenoveerde oranjerie van de buitenplaats Berbice. Tevens is er
een rondleiding in het park. (*)

Jaar van de Historische Buitenplaats
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Zaterdag 8 september
Open Monumentendag. Deze dag wordt zoals gebruikelijk
georganiseerd door onze vereniging. Het thema van dit jaar is
‘Groen van Toen’ en in dit kader zijn er buitenplaatsen te
bezichtigen. Het complete programma van deze dag staat op
pagina 9 e.v. Ook het museum besteedt aandacht aan Open
Monumentendag.
Donderdag 13 september
Zie 6 september. Een tweede mogelijkheid voor de high tea. (*)
Vrijdag 21 september
‘Molens in de Nederlandse schilderkunst’ is het onderwerp van een
lezing in het museum. Deze lezing wordt verzorgd door mevrouw
drs. Caroline ’t Hoofd. Mevrouw ’t Hoofd is directeur/eigenaar van
het Cultureel organisatie- en adviesbureau Walk2Art en studeerde
kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Leiden. (*)
Zaterdag 29 september
Zie 25 augustus. Een tweede mogelijkheid voor de rondleiding
(inmiddels volgeboekt).
Donderdag 11 oktober
Een duolezing over de historie van de buitenplaats Berbice en haar
bewoners aan het begin van de 19de eeuw. De lezing geeft een
beeld van hoe het leven op een buitenplaats was. Inleiders zijn de
heer Michel van den Boer en mevrouw Marjoleine Kooper. Beiden
zijn verbonden aan de Werkgroep Historisch Berbice van onze
vereniging. (*)
Wij hopen u met dit speciale programma een genoeglijk najaar te
kunnen bieden. Inschrijven voor de met een ster (*) gemerkte
activiteiten kunt u via het hiervoor bestemde formulier op onze
website. Dit formulier ligt ook bij het Museum Voorschoten,
openingstijden elke woensdag, zaterdag en zondag van 14.00 tot
17.00 uur.
Ook via e-mail houden wij u op de hoogte. Heeft u uw e-mailadres
nog niet aan ons doorgegeven, dan kunt u dat alsnog doen via onze
ledenadministrateur Ton de Jong, lfbvrsch@gmail.com.

Bericht van Berbice
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Rozentea op Berbice!

Op zaterdagmiddag 30 juni jl. was het dan eindelijk zover:
Rozentea op buitenplaats Berbice! Tijdens deze bijzondere middag
konden alle ‘rozen adoptieouders’ voor het eerst komen kijken
naar de bloeiende rozen die dankzij hun gift zijn aangeplant in het
rosarium dat mejuffrouw Begeer eind jaren zestig heeft
ontworpen. De acht nieuw aangeplante rozenbedden stonden vol
met geurende rode, donkerroze, lichtroze en witte bloeiende
rozen. Ook de oude rozenbedden stonden er prachtig bij. De
vrijwilligers van Berbice hadden ervoor gezorgd dat de rozentuin er
op z’n best uitzag. De gasten genoten zichtbaar van de bijzondere
plek en de rust die de rozentuin uitstraalt.
De sfeer was die middag heel bijzonder: bloeiende en geurende
rozen in een ommuurde rozentuin die weer herleeft, de
17e eeuwse oranjerie die was voorzien van mooie, net
gerestaureerde
donkergroene
luiken
en
17e eeuwse
blokfluitmuziek van het Barokensemble Berbice. Voor deze
bijzondere gelegenheid waren veel dames gekleed in mooie jurken
met bijpassende hoeden waardoor de sfeer Engels aandeed.

Bericht van Berbice
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In de oranjerie stond een lange tafel die prachtig was gedekt en
was overladen met een grote verscheidenheid aan taarten, cakes
en rozencupcakes die waren gebakken door enthousiaste
vrijwilligers, fraai gedecoreerd met handgemaakte rozen van
marsepein. Deze ‘Baksels van Berbice’ vielen goed in de smaak.
Aan het einde van de middag was dan ook bijna alles uitverkocht
en resteerden slechts enkele kruimels. De opbrengst van de
verkoop van de taarten komt volledig ten goede aan het onderhoud
van de rozentuin.

Bericht van Berbice
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Rozenspecialist Aart Westdijk (Duraroos) was aanwezig met een
stand en gaf deskundig advies over rozen en het onderhoud
daarvan. Er konden ook diverse struik- en stamrozen worden
gekocht en menigeen ging dan ook met een nieuwe roos naar huis.
Tijdens Open Monumentendag vorig jaar werden al 225 rozen
geadopteerd voor het herstel van de rozentuin op Berbice. Ook
daarna bleef het enthousiasme groot om zelf, of voor een kind,
kleinkind of vrienden, één of meer rozen te adopteren. De eerste
fase kon dan ook gerealiseerd worden hetgeen resulteerde in de
ruim 400 rozen die konden worden bewonderd op 30 juni jl. Er
waren meer dan 150 adoptieouders aanwezig op deze exclusieve
Rozentea op Berbice. Er werden ook maar liefst 121 nieuwe rozen
geadopteerd voor fase 2 van het rozenplan Berbice! Ook op Open
Monumentendag (8 september 2012) kunnen weer rozen worden
geadopteerd.
Jeannette en Jan Willem van Borselen

Activiteiten
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Rondleiding door de Beeldentuin van de Caldic
Collectie in Wassenaar
Donderdag 20 september van 15.00 uur tot 18.00 uur
Voor de goede orde volgen hieronder nog enkele belangrijke
mededelingen.
Adres en tijd
Het adres van de beeldentuin is Dennenlaan 9, 2244 AK Wassenaar.
Wij vragen u om te verzamelen tussen de poort en het toegangshek
en stipt om 15.00 uur aanwezig te zijn.
Deelnemers die te laat komen, kunnen zich helaas niet meer bij de
rondleiding aansluiten en het is ook niet mogelijk om voor afloop
van het programma het landgoed te verlaten.
Programma
15.00 uur
15.30 uur
18.00 uur

De rondleiders halen u op aan het hek van de
Dennenlaan 9
Na een kopje thee zal de rondleiding van start
gaan. De wandeling duurt circa twee uur en
aansluitend wordt u een glaasje wijn aangeboden.
Einde programma.

Activiteiten
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De Wandeling
De wandeling gaat over bosachtig terrein en onverharde wegen en
is daardoor intensief. Gedurende de gehele wandeling ligt het
tempo hoog. Het is aan te bevelen om goede wandelschoenen aan
te trekken en indien nodig regenkleding mee te nemen. De
wandelingen gaan onder alle weersomstandigheden door. De
rondleiding geschiedt geheel op eigen risico. De omstandigheden
op het landgoed zijn helaas niet geschikt voor mensen die minder
goed ter been zijn. Voor hen is deelname daarom niet mogelijk.
Voor de formaliteit : afbeeldingen van werken uit de Caldic
Collectie
mogen niet zonder toestemming gereproduceerd
worden.
Parkeren
Wilt u s.v.p. gebruik maken van de parkeerplaatsen tussen de
poort en het gesloten toegangshek. Als daar geen plek meer is,
kunt u op de Dennenlaan zelf, of op de Klingenlaan parkeren.
Als het enigszins mogelijk is raad ik u aan op de fiets te komen.
Tot slot
Voor deze activiteit kan niet meer worden ingeschreven, want we
hebben inmiddels het maximale aantal deelnemers genoteerd.
Gerry Cornelissen, telefoonnummer 071-561 60 48.

Korte berichten
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Leuk om te weten
We ontvingen een e-mail van Wil Wilbers waarin hij ons attendeert
op zijn website www.wilwilbers-fotografie.nl. Op deze websites
staan fotoseries over Voorschoten en de heer Wilbers nodigt u uit
om deze foto’s te bekijken vandaar dat we het in deze Nieuwsbrief
plaatsen. De heer Wilbers neemt vaak deel aan tentoonstellingen
in Museum Voorschoten; zo heeft hij voor de huidige
tentoonstelling ‘Historische buitenplaatsen en molens in
Voorschoten’ de fotobijdrage verzorgd.
Op zijn website zijn, naast de fotoserie Buitenplaatsen van
Voorschoten, ook de series Dorpskerk, Voorstraat/Molenlaan,
Kasteel Duivenvoorde, Duivenvoorde- tuin en landschap en Winter
in Voorschoten te bekijken. Zeer de moeite waard.
Het is een particuliere website en de foto’s zijn vrij te gebruiken.
De Vereniging Rembrandt, grootste sponsor in Nederland van
musea, heeft de heer Wilbers laten weten op hun site een link naar
zijn website te zullen plaatsen. Inmiddels hebben ook wij een link
op onze site geplaatst.

Korte berichten
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Naam van onze vereniging
De officiële naam van onze vereniging is: Vereniging tot Behoud
van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten. In ons dorp staan we
bekend als de vereniging met de lange naam. Lang hebben we als
roepnaam Leefbaar Voorschoten gebruikt, echter daarmee dekt de
vlag de lading niet (meer). Ook het behoud van oud en groen
vinden we van belang en we zetten ons daarvoor in. In officiële
stukken blijven we onze officiële naam gebruiken maar in de
overige communicatie en als roepnaam gebruiken we voortaan
Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten of afgekort OGLV.
Op ons briefpapier en in de ledenwerffolder staat de naam
Leefbaar Voorschoten vermeld. Wij maken de voorraden hiervan
eerst op en bij herdruk passen we de naam aan. Digitaal is het
simpeler te wijzigen; na de zomervakantie passen we alles aan.

Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten
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Ervaar het groene land van Duin, Horst & Weide
Tussen Den Haag, Wassenaar, Katwijk, Leiden, Voorschoten,
Leidschendam-Voorburg ligt een mooi open landschap dat de
moeite waard is om te (her)ontdekken. Het Duin, Horst &
Weidegebied kan op diverse manieren beleefd worden; al
wandelend over het boerenland of fietsend van knooppunt naar
knooppunt, per kano (er zijn 3 kanoroutes) of te paard via een van
de ruiterpaden. U komt langs boerderijen die activiteiten
organiseren of waar u streekproducten kunt kopen, zoals een
heerlijk stukje boerenkaas.
Er is een prachtige groene kaart van dit
gebied uitgegeven door de Agrarische
Natuurvereniging Santvoorde, waarop al
deze paden en routes waarlangs vele
bezienswaardigheden zoals kastelen,
landhuizen, musea, molens, historische
centra staan aangegeven alsmede de
weidevogelgebieden en vogelkijkhutten.
Van Santvoorde kregen we een aantal
van deze kaarten ter verspreiding onder
onze leden. Deze kaart is gratis op te
halen, neem hiervoor contact op met
Yvonne Lampe, nieuwsbrief@oglv.nl of
bel: 06-28 42 98 48.

Open dag 8 september
Santvoorde organiseert voor haar leden en andere geïnteresseerde
burgers en boeren een open dag op zaterdag 8 september van
10.00 tot 17.00 uur op de Kasteelhoeve, Veurseweg 348, te
Voorschoten. Entree is gratis. Voor meer informatie:
www.anv-santvoorde.nl

Nieuwe leden
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Welkom
Onderstaande leden heten we van harte welkom:
Mw. A.M.H van
Bemmel
Mw. M.L. Maan
Hr. B.J. Vleeming

Het Wedde 119

Voorschoten

Gebr. De Wittplantsoen 6
John F. Kennedyplantsoen
55

Voorschoten
Voorschoten

Lidmaatschap voor het leven
Sinds 1 januari bestaat de mogelijkheid om door middel van een
eenmalige betaling lid te worden voor het leven. De daarbij
behorende bijdrage is € 150,- , over te maken op ING-rekening
2307345 ten name van onze vereniging.
Uiteraard kunnen onze bestaande leden hun lidmaatschap
omzetten in een lidmaatschap voor het leven. U kunt hiervoor
contact opnemen met onze ledenadministrateur Ton de Jong,
e-mailadres: lfbvrsch@gmail.com.
of postadres:
Baron Schimmelpenninck van der Oyelaan 54
2252 EC Voorschoten.

Uw e-mailadres
De afgelopen tijd hebben wij enkele keren een e-mail gestuurd aan
onze leden. Dit betrof mededelingen over bijeenkomsten over de
RijnlandRoute en over door onze vereniging georganiseerde
activiteiten.
Heeft u geen e-mail ontvangen? Dan beschikken wij NIET over uw
(juiste) e-mailadres. Stelt u wel prijs op het ontvangen van steeds
vaker per e-mail te versturen “reminders” e/o “last minute
aankondigingen”? Wilt u in dat geval uw e-mailadres alsnog aan
ons doorgeven door een e-mail te sturen naar onze
ledenadministrateur lfbvrsch@gmail.com.

