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!Open Monumentendag
Zaterdag 13 september vanaf 10.00 uur
!Wandeling door de parken Beresteijn en Berbice, Voorschoten
Zaterdag 27 september
!Rondleiding beeldentuin Caldic Collection, Wassenaar
Donderdagmiddag 9 oktober
!Lezing over Permanente Hof van Arbitrage plus rondleiding in het
Vredespaleis, Den Haag
Datum nog niet bekend
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Colofon
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Vereniging
De vereniging is in 2003 opgericht en is een voortzetting van de Stichting tot
behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten.
Het doel van de vereniging is het behouden van de historische waarden van
Voorschoten, met name door te bevorderen dat karakteristieke panden, gevels,
werken en beplantingen binnen de gemeente in stand gehouden worden en
beschermd, behouden, onderhouden en gerestaureerd worden alsmede door het
bevorderen van een goede planologische invulling van Voorschoten en van een goed
leefmilieu aldaar.
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Bestuur van de Vereniging
Stan Dessens
Voorzitter

Van Hamellaan 46

071 561 6381

Jan Willem van Borselen Secretaris

Wijngaardenlaan 21

071 561 7917

Rob Verdonk

Penningmeester

Swagermanweg 18

071 561 2981

Karel de Beer

Bestuurslid

Sixlaan 76

071 561 8301

Yvonne Lampe

Bestuurslid

Karel Doormanlaan 11 071 562 0494

Ledenadministratie
Ton de Jong, Baron Schimmelpenninck v.d. Oyelaan 54, 2252 EC Voorschoten,
071 561 6113. Wijzigingen in uw lidmaatschap doorgeven via e-mailadres:
ledenadministratie@oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl of via bovengenoemd
postadres.
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Nieuwsbrief
De Nieuwsbrief verschijnt viermaal per jaar. Kopij kan worden ingeleverd bij de
redactiecommissie, e-mailadres: nieuwsbrief@oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl of
postadres: Karel Doormanlaan 11, 2252 BE Voorschoten. De redactiecommissie
behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen ontvangen artikelen
niet te plaatsen dan wel aan te passen.
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Redactiecommissie Nieuwsbrief
De redactiecommissie is als volgt samengesteld: Ineke Kouwenhoven, Margreetje
Kist, Marjolein Altena, Reinier van ’t Zelfde en Yvonne Lampe (voorzitter).
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Verspreiding
De distributie van de Nieuwsbrief wordt gecoördineerd door Helen Raap. In
Voorschoten bezorgen leden de Nieuwsbrief.

!

Website en e-mailadres
Het website-adres van de vereniging is www.oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl
Het e-mailadres van de vereniging is bestuur@oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl
Contributie en donaties
De minimumcontributie bedraagt voor het kalenderjaar 2014 € 7,50. U kunt ook een
lidmaatschap voor het leven afsluiten voor € 150.
De contributie is verschuldigd per 1 januari van enig jaar en zal door middel van
een acceptgirokaart die bij de Nieuwsbrief is gevoegd, worden geïncasseerd. Naast
de contributie zijn giften voor de vereniging altijd van harte welkom. Het
rekeningnummer van de vereniging is IBAN NL 87 INGB 0002 3073 45.
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Van de voorzitter
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!
Aan de slag!
!De verkiezingen zijn achter de rug en Voorschoten heeft weer een

nieuw college van B&W.
Ik wens de drie wethouders, Inge Nieuwenhuizen, Bianca Bremer en
Eppe Beimers, veel succes in hun nieuwe functie en hoop op een
vruchtbaar overleg met de wethouders individueel en het college als
geheel. Ook willen wij met alle fracties in de raad regelmatig
contact onderhouden om de belangen die onze vereniging behartigt,
te bespreken.

!Het verkiezingsdebat op onze Algemene ledenvergadering van 5

maart heeft duidelijk gemaakt dat alle politieke partijen zich willen
inzetten voor die belangen en we zullen zien hoe die inzet zich
vertaalt in concrete vooruitgang.

!Natuurlijk heb ik mij grondig verdiept in het coalitieakkoord van

VVD, ONS Voorschoten en CDA. Ik vind de titel ‘Vertrouwen in
mensen en verbinden van krachten’ hoopgevend.
Ik lees wat er staat en ook wat er niet staat. Laat ik drie zinnen uit
de samenvatting aanhalen die ons aanspreken:

!‘Wij willen een open en transparante cultuur met een toegankelijk

en herkenbaar gemeentebestuur.’
‘Om de centrumfunctie van ons dorp te versterken is een flinke
opknapbeurt nodig, daarbij moet de leegstand worden aangepakt.’
‘Het concentreren van voorzieningen […] huisvesting van het
Cultureel Centrum en de Openbare Bibliotheek […] in één locatie in
het centrum.’

!Nu kun je met deze thema's nog alle kanten uit, maar wij denken
graag mee om hier een goede invulling aan te geven.
In de loop van de tijd zal ik hierop terugkomen.

!Wij beginnen alvast met het aanbieden van de toekomstvisie van

onze vereniging aan de raad en het college, zodat zij ook weten
waar wíj ons sterk voor maken. Overigens valt het me op dat ik over
die toekomstvisie van de gemeente niets meer lees, maar dat
merken we op korte termijn wel.

!!

Van de voorzitter
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!Ook lees ik weinig over de groene kant van ons dorp en met name

het buitengebied. Wat wil de coalitie met de Duivenvoordecorridor,
wandel- en fietsvoorzieningen in het buitengebied en de groene
gebieden binnen de bebouwde kom? De Duivenvoordecorridor tussen
Voorschoten en Leidschendam zou met het plan ‘Van Glas naar Gras’
weer groen moeten worden. Je kan zien dat er nu al heel wat glas
verdwijnt, zowel aan de Leidschendamse kant maar ook aan de
noordzijde van de Kniplaan. Maar wat komt ervoor in de plaats?
Gras, waarmee open gebied bedoeld is, of huizen? Wij zijn er niet
gerust op, ook omdat het gebrek aan financiën hier om de hoek
komt kijken.

!Ik maak hier even een verbinding met een ander dossier. Onze

gemeente moet € 9 mln. opbrengen voor de geboorde tunnel van de
RijnlandRoute onder ons dorp door. Nog steeds zijn veel
Voorschotense organisaties, waaronder de onze, bezig om te
verhinderen dat deze route er komt. De RijnlandRoute is ontworpen
voor een toekomstige verkeersontwikkeling die veel te hoog is
ingeschat en gaat door het laatste open gebied tussen Leiden,
Voorschoten en Wassenaar. Wij vinden het een overbodige
investering die ons allemaal veel te veel geld kost. Het zou dubbel
mooi zijn als deze RijnlandRoute er niet komt en (een deel van) de
€ 9 mln. geïnvesteerd zou worden in de ambities voor dat
buitengebied.

!Al met al is er voor de nieuwe raad, het college en onze vereniging
weer voldoende werk aan de winkel. Aan de slag!
!Stan Dessens
!!
!!
!!
!!
!!
!!

Actualiteit

!Ontwerp Uitwerkingsplan Haagwijk 2014
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Op 10 maart hebben we onze zienswijze op het Uitwerkingsplan
Haagwijk 2014 bij de gemeenteraad en het college van B&W
ingediend. Deze zienswijze is mede ondertekend door Gédo Kuiper,
voorzitter van de Stichting Horst en Weide, en Wim ter Keurs,
voorzitter van de Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap
Rijnland.

!De volledige zienswijze kunt u lezen op onze website; we volstaan
hier met vermelding van de slotalinea in de zienswijze:
!‘Concluderend moet worden gesteld dat de planologische invulling

op Haagwijk geen enkele ruimte biedt voor de beoogde groenontwikkeling in de Duivenvoordecorridor en weinig recht doet aan
het ambitieniveau zoals verwoord in Van Glas naar Gras.’

!Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan RijnlandRoute

Op 8 mei hebben we onze zienswijze op het Ontwerp Provinciaal
Inpassingsplan RijnlandRoute (O-PIP) bij de provincie Zuid-Holland
ingediend.
In acht punten hebben wij onze op- en aanmerkingen gegeven.
Tevens hebben wij de nodige vragen gesteld.

!Beide zienswijzen staan op onze website
!
!onder het kopjewww.oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl
Zienswijzen.

Actualiteit

!Het Oranjeplein

7

Enige weken terug stond in Groot Voorschoten dat de gemeente een
flink aantal (tijdelijke) parkeerplaatsen wil aanleggen op het
Oranjeplein (naast de bibliotheek). Dat zou nodig zijn in verband
met de bouw van het gebouwencomplex op het Deltaplein en het
verdwijnen van de parkeergelegenheid aldaar.

!Wij kunnen als vereniging begrip opbrengen voor de aanleg van deze
tijdelijke parkeervoorzieningen, maar willen daar twee punten aan
verbinden: allereerst moet de termijn voor de tijdelijkheid worden
vastgelegd, zodat tijdelijk niet permanent wordt. Een maximale
termijn van twee jaar moet voldoende zijn, zodat in de eerste helft
van 2016 het Oranjeplein weer 'vrij' komt.

!Ook vinden we dat de gemeente moet toezeggen dat ze na het

verwijderen van deze tijdelijke parkeervoorzieningen het
Oranjeplein weer gaat opknappen. Nu is het een grasvlakte met een
paar mooie bomen. Het zou weer terug moeten naar een mooi
jarendertigplein, in stijl met de bebouwing eromheen en een beetje
autoluw graag. Dan voeg je weer een pareltje aan de kroon van
Voorschoten toe.

Actualiteit
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!Werkgroep Hoogspanning

Begin dit jaar hebben we een gesprek gehad met leden van de
Werkgroep Hoogspanning. Deze bewonerswerkgroep ijvert sinds
2011 voor het ondergronds brengen van de hoogspanningsleidingen
in Voorschoten. Zo organiseerden ze een zeer succesvol verlopen
handtekeningenactie en overleggen ze regelmatig met de politieke
partijen in Voorschoten.

!Op basis van besluitvorming van de regering kan onze gemeente in
aanmerking komen voor een rijksbijdrage gericht op het
ondergronds brengen van de leiding Leiden-Voorschoten.

!

‘Alle politieke partijen in Voorschoten willen dat de
hoogspanningsleidingen ondergronds worden aangelegd,’

!zo staat te lezen in het persbericht van de Werkgroep Hoogspanning
van maart 2014. Het persbericht en nog veel meer kunt u lezen op
de website van de werkgroep:

!
!Onze verenigingwww.voorschotenonderhoogspanning.nl
en de Werkgroep Hoogspanning hebben met elkaar

afgesproken contact te houden. Wij zullen het onderwerp ook op de
agenda houden van het overleg met de wethouder(s) en de fracties
van de politieke partijen.

!Monument de Bollenschuur

Vorig jaar heeft tuinontwerper Machiel Vlieland, eigenaar van
tuinwinkel Extra Vert, het monumentale pand de Bollenschuur van
de gemeente gekocht. In samenwerking met de Leidse architect
Kees Lau is het vervallen pand helemaal teruggebracht in de
originele staat uit 1925!

!De restauratie heeft zeven maanden geduurd.

De stalen ramen zijn weer in ere hersteld, de oorspronkelijke kleur
(Boheems blauw) is gebruikt voor de buitendeuren en ook is de
houten vloer gerestaureerd.

!In de bollenschuur, een industrieel pand, zijn naast eerdergenoemde
tuinwinkel nog drie andere ondernemers gevestigd.
Op 24 mei heeft wethouder Inge Nieuwenhuizen de gerestaureerde
Bollenschuur officieel geopend.

Verslag Algemene ledenvergadering 2014
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!Verslag van de Algemene ledenvergadering van de Vereniging tot

Behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten, gehouden op
5 maart 2014 in de Openbare Bibliotheek, Wijngaardenlaan 4 te
Voorschoten.

!1. Opening en vaststelling van de agenda

De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom op deze 11e
ALV bijeenkomst. De opkomst is goed, straks om 21 uur is er het
politieke debat, maar nu eerst de ledenvergadering.
De agenda wordt vastgesteld.

!2. Mededelingen
Cees van Duijn en Alfred Koeten hebben zich afgemeld.
!3. Verslag van de Algemene ledenvergadering van 13 maart 2013

Zijn er opmerkingen/vragen? Dat is niet het geval. Met dank aan de
secretaris wordt het verslag akkoord bevonden en vastgesteld.
4. Jaarverslag 2013
We lopen het verslag per pagina door. Blz. 15: Cees van Duijn heeft
afscheid genomen als voorzitter van het comité OMD (Open
Monumentendag), opvolger is Bart van Oirsouw die vandaag ook
aanwezig is
De voorzitter geeft aan dat onze vereniging momenteel iets meer
dan 900 leden heeft en dat het ledenbestand stabiel is te noemen.

!5. Financiële verantwoording 2013

Er is geen toelichting van de penningmeester nodig op de financiële
verantwoording 2013 op blz. 17; er zijn geen vragen. De voorzitter
meldt nog dat er twee keer een reservering voor het boek over
Berbice is opgenomen, zowel in 2012 als in 2013. Het is een stevige
klus gebleken, die meer tijd vraagt dan was voorzien. Goed nieuws
is dat het boek in mei van dit jaar verschijnt! Leden kunnen het
boek voor 10 euro aanschaffen, niet-leden voor 15 euro, geen hoge
prijs voor dit, naar verluidt, prachtige boek.
De ledenvergadering stemt in met de financiële stukken.

!

Verslag Algemene ledenvergadering 2014 10

!6. Verslag kascommissie 2013

Fer von der Assen (lid kascommissie) is aanwezig en leest de
verklaring van de kascommissie voor. Samen met Cees de Vormer
(afwezig) heeft hij de financiële administratie beoordeeld en zij
verklaren dat deze over 2013 een goed beeld geeft en dat het eigen
vermogen € 13.080 bedraagt. Zij adviseren de ALV om de stukken
goed te keuren. De ALV stemt daarmee in.

!7. Decharge bestuur voor de financiële verantwoording 2013

De ALV stemt in met de financiële verantwoording (zie de punten 5
en 6) over het jaar 2013 en verleent het bestuur decharge.

!8. Benoeming kascommissie 2014

Cees de Vormer treedt nog een keer op als lid kascommissie. Esmée
van Herk meldt zich als kandidaat-lid kascommissie 2014. De ALV
stemt hiermee in en applaudisseert. Fer von der Assen wordt
bedankt voor zijn inspanningen voor de kascommissie.

!9. Begroting 2014

De conceptbegroting voor 2014 ligt ter goedkeuring voor. Er zijn
geen reacties vanuit de ALV. De begroting wordt goedgekeurd.

!10. Samenstelling van het bestuur van de vereniging

Aan de orde zijn de herbenoeming van Stan Dessens (voorzitter) en
Yvonne Lampe (bestuurslid). Voor Stan gaat het om een derde
termijn, voor Yvonne om een tweede termijn. Een herbenoeming is
maximaal twee maal mogelijk. De ALV wordt gevraagd of er
bezwaren en /of tegenkandidaten zijn? Dat is niet het geval. De
herbenoemingen worden ondersteund door de ALV en zijn daarmee
vastgesteld.
De voorzitter stelt voor de rondvraag te doen vóór de presentatie
van Henk Bergman.

!!
!!
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!11. Rondvraag

Jan Barkhof heeft veel waardering voor de OGLV-activiteiten. Er is
aandacht voor het aanzien van dorp, planologie en vaststelling van
bestemmingen. Hij vraagt het bestuur aandacht voor een weiland
ten zuiden van de Rosenburgherlaan dat is verhuurd aan iemand die
paarden houdt en die het ook onderverhuurt. Niets tegen paarden,
maar het weiland/terrein is een grote rotzooi. Het gaat dus om het
gebruik, niet om de bestemming. De gemeente heeft er niets aan
gedaan ondanks protest van omwonenden.
In het verlengde van de verhuurde strook ligt een zogenaamde
peststrook langs de Veurseweg. De gemeente gebruikt deze als
opslag voor bouw- en wegmateriaal.

!De voorzitter geeft aan dat de bemoeienis van onze vereniging niet

alleen de bestemming van terreinen hoeft te betreffen, maar ook
over het gebruik kan gaan. Het bestuur voert gesprekken met
wethouders en heeft van meer kanten gehoord dat het gebruik als
storend wordt ervaren. Afspraak is dat het bestuur dit punt
meeneemt bij de gesprekken met de wethouders en gemeenteambtenaren. Jan Barkhof stelt dat op prijs.

!René van der Smeede geeft aan dat het al lang op de agenda van de

Bewonersvereniging Boschgeest staat, maar dat hij er als voorzitter
moedeloos van wordt. Er zijn eisen aan dat terrein gesteld door de
gemeente. Het is opgehoogd, maar ligt nu 1,5 meter hoger dan het
fietspad van de Rosenburgherlaan wat in strijd is met de afspraken.
In gesprekken met wethouder Nieuwenhuizen kwam naar voren dat
het terrein als bijnaam heeft ‘de terp van Voorschoten’. Op het
voorstel er een paardenstal op te zetten kwam verzet. De gemeente
moet hier handhaven, maar zegt dat er heel veel handhavingsverzoeken liggen. Er zou een uitspraak over moeten komen van de
wethouder, vindt René van der Smeede.

!De voorzitter spreekt de hoop uit dat nu het vandaag expliciet aan
de orde is gekomen, er volgend jaar iets aan gedaan is.
!Liesbeth Sentrop meldt dat er 7 april een rondleiding in Bibliotheca

Thysiana op het Rapenburg is waarvoor nog acht plaatsen zijn, dus
wie mee wil, meldt zich snel aan bij Liesbeth!

!!
!
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!De voorzitter meldt dat op blz. 22 van de Nieuwsbrief een stuk staat

over ontwikkelingen op Beresteijn. Dit behoeft inmiddels wel
actualisatie. Ontheffing is nodig voor een uitgang op de Mozartlaan,
maar bewoners hebben zich hiertegen verzet. Inmiddels is de
bespreking hierover van de agenda van de raadsvergadering van 27
februari gehaald omdat er nog enkele onderzoeken lopen (onder
andere een verkeerskundige studie). Deze stand van zaken kon in
verband met het verwerkingsproces van de Nieuwsbrief niet meer
meegenomen worden. OGLV zal de ontwikkelingen kritisch blijven
volgen.

!De voorzitter kondigt de presentatie van Henk Bergman aan. Daarbij
zal onder meer worden ingegaan op de ontwikkelingen rond het
Deltaplein en de petitie van OGLV voor burgerparticipatie. Als
gemeenten nieuw beleid maken en tot veranderingen in
bestemmingen willen komen dan is het wenselijk die vroegtijdig aan
de bevolking voor te leggen. Naar aanleiding van de ontwikkelingen
op het Deltaplein heeft de vereniging er in een petitie aan de
gemeenteraad op aangedrongen om voortaan in een vroegtijdig
stadium de bevolking erbij te betrekken. De voorzitter geeft het
woord aan Henk Bergman.

!12. Toekomstvisie, presentatie Henk Bergman

OGLV heeft een eigen toekomstvisie opgesteld, bedoeld als inbreng
in de nog op te stellen toekomstvisie van de gemeente. In de
toekomstvisie van de gemeente zouden ook de door OGLV
aangedragen thema's aan de orde moeten komen. Een extra
belangrijk thema is de invloed van burgers op het lokale bestuur.
Daar wil OGLV meer op inzetten, dus geen acties van gemeente
afwachten, maar zelf actief zijn en tijdig betrokken raken bij de
toekomstverkenningen en plannen die de gemeente maakt.
De presentatie van Henk Bergman wordt positief ontvangen.

!13. Rondvraag en sluiting

De rondvraag is al gedaan. De voorzitter bedankt alle aanwezigen en
sluit de vergadering

!!

Open Monumentendag gaat op reis

!Nieuwe voorzitter
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Het comité van Open Monumentendag is al druk bezig met de
voorbereidingen. Nieuwe voorzitter is Bart van Oirsouw. Bart is niet
afkomstig uit de historische of culturele wereld maar heeft gewerkt
voor Shell. “Via Probus, een groep gepensioneerden, kwam ik in
contact met Wim Quick, de oud-voorzitter van OGLV. Hij vroeg mij
voor het voorzitterschap. Ik ben me in de materie gaan verdiepen
en realiseerde me hoe bijzonder dit dorp is, wat een rijke
geschiedenis het heeft en welke verhalen er achter sommige gevels
zitten.”

!Nieuwe leden

Maar eerst moest het bestuur gevormd worden. Er waren er nog
maar twee. “Otto Schrage is een vrijwilliger met enorm veel kennis,
maar hij moest helaas vanwege gezondheidsproblemen stoppen.
Gelukkig hebben we twee nieuwe leden gevonden. Sinds kort
hebben Hetty de Vrijer en Remmelt Kruizinga zitting genomen in het
bestuur. Hetty is voorzitter van Nivon Zuid-Holland West. Nivon, het
Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk
brengt mensen in contact met natuur en cultuur door activiteiten in
de regio te organiseren. Remmelt Kruizinga is na zijn pensionering
afgestudeerd in kunstgeschiedenis. We zoeken echter nog meer
leden. Mensen met kennis van monumenten, kunstgeschiedenis en
historie die dat op een toegankelijke manier kunnen verwerken in
een artikel.” Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het emailadres: oirsouw52@gmail.com.
Op reis
Voorschoten was vroeger een
geliefde stopplaats voor veel
reizigers, precies tussen Leiden en
Den Haag. Of ze nou langs de
Trekvliet en later met de paardentram, de blauwe tram of via de
spoorlijn reisden, in Voorschoten
werd altijd uitgestapt. Er werd
handel gedreven en de laatste
nieuwtjes werden doorverteld,
vaak bij Het Wapen. Maar Voorschoten was ook een welvarend dorp,
met grote landgoederen van rijke stedelingen. Zij reisden door heel
Europa en Azië, maar wat brachten zij mee? Ook dat is te bekijken
in de monumenten.

Open Monumentendag gaat op reis

!Programma
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Voorschoten beschikt over 53 Rijks- en 60 gemeentelijke
monumenten. Zo’n 16 daarvan zijn zaterdag 13 september open.
Het volledige programma wordt later bekend gemaakt op onder
andere de websites van OGLV, gemeente Voorschoten en de
landelijke Stichting Open Monumentendag. Ook wordt het
gepubliceerd in het programmablad van het Weekend van
Voorschoten

!Nieuwe monumenten

En dit jaar zijn er ook nieuwe monumenten. Zo gaat de Bollenschuur
voor het eerst open voor publiek. Het monument aan de Veurseweg
is volledig gerestaureerd. De originele ramen zijn weer terug, de
vloeren opgeknapt en het gebouw is in de oude staat teruggebracht,
maar wel met de luxe van de huidige tijd. Buiten is een bijzondere
tuin aangelegd. En ook Molenlaan nummer 5 is voor het eerst sinds
2008 weer te bezichtigen. Deze voormalige boerderij uit 1580 heeft
een rijk verleden. Zo stond de dorpsboerderij/molenaarswoning al
in de 17e eeuw bekend als ‘Biersteeckerije op de aanslagh van de
Kercksloot’. De biersteker, tevens marktschipper, graanhandelaar en
molenaar onderhield vanaf die periode via de Kerksloot en de Vliet
een veerdienst op Leiden, Delft en Rotterdam. Tussen 1973 en 2007
is de boerderij helemaal gerestaureerd en het bekijken meer dan
waard.

Bart van Oirsouw bij het pand Molenlaan nummer 5

Open Monumentendag gaat op reis

!Het Weekend
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In tegenstelling tot de rest van Nederland is Open Monumentendag
in Voorschoten alleen op de zaterdag tijdens Het Weekend van
Voorschoten. “Daar is bewust voor gekozen en dat blijft ook zo,
want het werkt. Dat hebben we de afgelopen jaren wel gemerkt.
Wel willen we meer integratie in Het Weekend en ook dat gaat
gerealiseerd worden. De eerste gesprekken zijn er al”, besluit
voorzitter Bart van Oirsouw.

!Marjolein Altena
!

!

Gemeentelijk groenbeheer

!Verzoek van gemeente

16

We hebben van de gemeente het verzoek gekregen of we hun op
enkele aspecten van het groenbeheer zouden willen adviseren. Dat
willen we graag; bij onze vereniging zijn hiervoor voldoende kennis
en ervaring aanwezig.

!Vervanging van groen

Een van die aspecten is de vervanging van groen waarvoor de
gemeente voor de komende jaren een planning heeft opgesteld. Dit
gaat bijvoorbeeld om slechte plantvakken die toe zijn aan
vervanging of wandelpaden die slecht beloopbaar zijn en moeten
worden opgeknapt. Per wijk zijn de gegevens verzameld en in kaart
gebracht. Aan ons is gevraagd of we willen bekijken of dit overzicht
volledig is en of wij nog suggesties hebben. Het idee is gezamenlijk
de acties van vervanging van groenelementen op grote lijnen te
bespreken om zo tot een mooi groen resultaat te komen.

!Snoeien van groen

Ook op het gebied van snoeien wordt onze inbreng gevraagd. Op
zogenaamde snoeitekeningen heeft de gemeente aangegeven op
welke momenten ze snoei voorzien hebben. Graag willen ze ons bij
deze werkwijze betrekken. Ook is het de bedoeling te zijner tijd de
geplande snoeiactiviteiten met de wijk- c.q. buurtverenigingen te
bespreken, zodat zij ook weten wanneer welk groen gesnoeid zal
worden. Suggesties onzerzijds op dit voornemen zijn eveneens
welkom.

!Structureel overleg

Tot slot is het de wens van de gemeente om een wat meer
structureel overleg met onze vereniging aan te gaan, zodat we van
elkaar weten waar de aandachtspunten liggen en hoe we hier in het
groenbeheer rekening mee kunnen houden.

!Deelnemers aan het overleg

Namens OGLV zullen Peter Dordregter, Fanni Tesselhoff en Iman
Zorge aan het overleg deelnemen. Van de gemeente nemen deel:
Ralph Pitlo en Patrick Spiegeler, beiden werkzaam op de afdeling
Groenbeheer.

!!

Infoborden bij parken/landgoederen

!Informatieborden en locaties
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Enige tijd geleden zijn bij de landgoederen en parken in
Voorschoten informatieborden geplaatst. Op dit moment vermelden
deze borden alleen nog de naam van het landgoed c.q. park. De
bedoeling is echter dat er meer informatie op komt te staan. De
gemeente heeft onze
vereniging gevraagd of
wij daaraan onze medewerking willen verlenen.
Daarop hebben wij ja
gezegd. De borden staan
bij de ingangen van de
landgoederen Rosenburgh
en Ter Wadding en bij de
ingangen van het
Park
Adegeest en het Burg.
Berkhoutpark.

!!
Diverse thema’s

Op elk bord wordt op de locatie toegesneden informatie vermeld.
Zo kan bijvoorbeeld het bord in het Burgemeester Berkhoutpark
dienstdoen als vervangend bord voor de bomenroute door het park,
terwijl op het bord dat bij de ingang van landgoed Rosenburgh
(zijde Velostrada) staat, informatie wordt gegeven over de diverse
onderdelen van het landgoed.

!Andere thema’s die zullen worden opgenomen zijn: historie van park

en landgoed, parkontwerp, ecologie en natuur, onder andere met
betrekking tot de soorten flora en fauna die er voorkomen.
Ook de logo’s van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten en van de
gemeente Voorschoten worden op de borden geplaatst.

!Deelnemers aan het overleg

OGLV is bijna rond met de leden die voor dit project de gevraagde
informatie zullen aanleveren met betrekking tot elk thema en voor
elk park/landgoed. Dit kan tekst zijn, maar ook tekeningen en foto’s
kunnen worden gebruikt. Van de gemeente nemen aan het project
deel: Patrick Spiegeler en Ralph Pitlo, beiden werkzaam op de
afdeling Groenbeheer.

!

IJssalon Eigeman
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!Op een avond in december 2013 was ik te gast bij Theun en Jenny

van Tol en werd ik hartelijk ontvangen. Bijna vijftig jaar hebben
Theun en Jenny samen IJssalon Eigeman (‘ambachtelijk ijs sinds
1936’) gerund en nu genieten zij van een welverdiende rust. Met
passie vertellen zij hun verhaal over het bijzondere vak van
ijsbereiding en hun werkzame leven in Voorschoten in de afgelopen
periode.

!Hoe begon het?

In 1936 is Herman Cornelis Eigeman (getrouwd met Enne
Schumacher) gestart met het verkopen van ijs in het pandje aan de
Schoolstraat waar nu vishandel De Visarend zit. Vóór 1936 verkocht
Eigeman vleeswaren in de winkel van later de firma Stolk
(schoenmaker).

!Voorjaar 1947 is Eigeman

gestart aan de Papelaan
84. Hij organiseerde
excursies voor schoolkinderen over het bereiden
van ijs. Iedereen mocht
natuurlijk ook uitgebreid
van het ijs proeven!

!!
!!

Foto: Eigeman met meisjes van
de huishoudschool

Theun kwam in 1965 bij Eigeman in dienst nadat hij via het zusje
van Jenny in contact met Eigeman was gekomen. In het begin
werkte Theun alleen in de weekenden. Vanaf 1966 werkte Teun
fulltime bij Eigeman en Jenny in de weekenden. Door de week was
Eigeman dan weg en in het weekend kwam hij nog vaak helpen.
Theun heeft in deze tijd het diploma Consumptieijsbereiding
gehaald in Amsterdam. Deze opleiding van een jaar rondde hij af in
twee maanden en dat was nodig om in 1967 de zaak van Eigeman te
kunnen overnemen. Jenny was in het bezit van een middenstandsdiploma. Op 1 oktober 1967 (een zondagavond) vond om 23 uur de
overdracht van Eigeman aan Theun plaats. Eigeman was zestig jaar
en stopte omdat zijn vrouw dat wilde (zij was gastvrouw).

IJssalon Eigeman
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!Theun komt oorspronkelijk uit Abbenes en Jenny uit Lisserbroek. In

1967 kwamen ze in Voorschoten wonen. In het begin was Eigeman
alleen in de zomer geopend. Desondanks werd er naast ijs ook al
patat verkocht. Eigeman was dus ook de eerste patatbakker in
Voorschoten! Omdat Theun en Jenny ook in de winter open bleven,
hebben zij het
assortiment verder
uitgebreid. Theun
vertelt dat alle drie de
kinderen hebben meegeholpen in de winkel
vanaf hun veertiende
jaar totdat ze het huis
uitgingen.
Verder heeft hij altijd
personeel gehad, al
zijn Theun en Jenny er
samen wel altijd bij
gebleven.

!

Op de ijscokar
De eerste ijscoman met kar was Jan Dijksma (een Fries met als
bijnaam ‘Ouwe Dijk’) die woonde in de portierswoning (naast het
hek) van de buitenplaats Berbice. Eigeman had drie ijskarren. Op de
kar reden verder Piet de Graas en later vanaf 1960 Leen Borst. De
drie ijscokarren waren twee fietsen, de derde was voorzien van een
JLO-motor. Plaatsen waar men stond waren: de Zilverfabriek, De
Groote Vink, Kasteel Duivenvoorde (bruggetje), op de Rijndijk, op
de jaarlijkse paardenmarkt (de drukste verkoopdag van het jaar!),
op de Voorstraat (met Piet), Koninginnedag en later het Weekend
van Voorschoten. Naast de vaste plaatsen werd er natuurlijk ook
veel door het dorp gereden om ijs aan de man/vrouw/kind te
brengen. Elke ijscokar deed een paar wijken in Voorschoten aan.

!Toen het niet meer verantwoord was om Dijksma nog op de ijskar te

laten rijden, is er naast de portierswoning bij buitenplaats Berbice
een ijsvitrine met slagroomketel geplaatst zodat Dijksma nog steeds
ijs kon verkopen. Dit is ook de plaats waar Eigeman in december
altijd kerstbomen verkocht. Later gingen steeds meer bedrijven in
het dorp ijs verkopen maar dat was fabrieksijs en verpakt ijs in
tegenstelling tot het ambachtelijke ijs dat door Eigeman altijd zelf
werd gemaakt.

IJssalon Eigeman

!Piet de ijscoman (‘rooie Piet’)
!Piet de Graas begon rond
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1947 bij Eigeman toen hij
twintig jaar was. Hij ging
meestal om 11.00 uur op
pad en kwam dan rond
23.00 uur terug naar de
winkel. Piet werkte zes
dagen per week; alleen de
dinsdag had hij vrij. In de
zomer verkocht hij ijs, in
de winter werkte hij voor
kolenhandel Konings van
Gent.

!In 2001, toen hij vijftig jaar ijscoman was, werd als verrassing een

feestje gebouwd en werd Piet met zijn ijscokar op een platte wagen
gezet en door heel Voorschoten gereden. Op het Treubplein hadden
honderden mensen zich verzameld en werd hij toegezongen door
het kinderkoor van Otto Wolthuis. Ook ontving hij de Parel van
Voorschoten uit handen van burgemeester Cannegieter.

!Bijzondere

anekdote: na afloop van de festiviteiten ging Piet
gewoon door met ijs verkopen terwijl iedereen in het dorp die dag
gratis ijs had gekregen! Piet is jarenlang het uithangbord van
Eigeman geweest. Als hij in het voorjaar weer met de ijskar op pad
ging, werd het in de winkel ook meteen weer drukker.

!Piet is gestopt op zijn tachtigste verjaardag op 8 oktober 2006. Hij
is nu 87 jaar en woont in Leiden in de Witte Rozenstraat. Hij helpt
nu ouden van dagen(!) in verpleeghuis Groenhoven met het doen
van boodschappen en andere klusjes.

!Jan Willem van Borselen
!
!

Noot redactie:
In onze volgende Nieuwsbrief het tweede en laatste deel van dit artikel.

Activiteiten

!Open Monumentendag, zaterdag 13 september
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In de Nieuwsbrief van augustus treft u alle informatie over de Open
Monumentendag in Voorschoten aan.

!Rondleiding door park en tuinen van Beresteijn en Berbice,

zaterdag 27 september
De door het Zuid-Hollands Landschap en OGLV georganiseerde
rondleiding op 27 september op Beresteijn en Berbice is inmiddels
volgeboekt.

!Vooraankondiging excursie Caldic Collection

Op donderdagmiddag 9 oktober 2014 staat een excursie op het
programma naar de beeldentuin in Wassenaar. Het betreft de Caldic
Collection in de tuin bij de villa van de heer Van Caldenborgh.

!In

de Nieuwsbrief van
augustus volgen nadere
bijzonderheden.

!U kunt zich op dit moment

nog niet aanmelden voor
deelname.

!!
!!
!!
!!

Vredespaleis Den Haag
De belangstelling voor de excursie naar het Vredespaleis in mei was
zo overweldigend dat we een groot aantal leden moesten
teleurstellen. Gelukkig is het ons gelukt de excursie in oktober te
herhalen en komen dan de leden die in mei werden uitgeloot aan
bod. Zodra de datum bekend is ontvangen zij bericht van ons.

!U kunt zich dus niet meer opgeven voor deze activiteit.

Wilt u toch een keer aan een rondleiding door het Vredespaleis of
door de tuin deelnemen dan kunt u zich hiervoor opgegeven via:
www.vredespaleis.nl, vervolgens gaat u naar Bezoekersinformatie.

!

Activiteiten
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!Verslag rondleiding Sterrenwacht Leiden op 12 maart
!Omdat we in november 2013, als gevolg van de vele aanmeldingen

voor een bezoek aan de Sterrenwacht, een aantal belangstellenden
hadden moeten teleurstellen, hebben we in maart nogmaals een
rondleiding kunnen verzorgen.
Deze keer hielp het weer heel erg mee, want het was een prachtige
heldere avond.

Dankzij extra vrijwilligers die aanwezig waren op de sterrenwacht,
hadden we het geluk dat wij deze keer door twee telescopen
mochten kijken. Eén telescoop was gericht op de maan en de
tweede telescoop liet ons Jupiter zien, met vier bijmanen. Op de
stoel waarop Einstein ooit heeft gezeten, mochten we om de beurt
plaatsnemen om deze planeet te bewonderen.
De twee groepen werden wederom door enthousiaste gidsen
rondgeleid.

!De grootte van het heelal en ons speldenprikje in dit geheel hebben
op mij nog de meeste indruk gemaakt.
!Hanneke Hoyng

Activiteiten
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!Geslaagde excursie naar de Bibliotheca Thysiana in Leiden
!Op 7 april 2014 bezochten zestien leden de Bibliotheca Thysiana
(BT) aan het Leidse Rapenburg. Veel gehoorde reactie: ‘Vaak langs
gelopen of gefietst, maar nog nooit binnen geweest.’ Het was dus
een uitgelezen gelegenheid om dit juweel van de Leidse Universiteit
te bezoeken.

!Het gaat om het oudste bibliotheekgebouw dat nog steeds als

zodanig in gebruik is, in ieder geval in Europa, wellicht zelfs
wereldwijd. In 1657 kwam het tot stand uit de nalatenschap van
Johannes Thysius (Jan Thys uit Antwerpen, 1622-1653), een jonge
wetenschapper, die kon beschikken over een ruim familiekapitaal
van zijn ouders. Vanaf zijn dertiende jaar groeide hij op bij zijn
oom, die in Leiden Oosterse talen doceerde en hem de Latijnse
School liet volgen. Hij was een goede leerling met een brede
interesse. Aan een oom, die hem met Sinterklaas een speculaaspop
had gezonden, schreef hij een beleefd bedankbriefje met het
verzoek of hij volgend jaar misschien een boek kon krijgen. Dat
verzoek vond gehoor bij de vrijgevige oom: het jaar daarop bracht
Sint een boek met teksten van Cicero. De jongen was kennelijk al in
staat zich dergelijke teksten eigen te maken. Al op zijn veertiende
jaar werd Thysius aan de Leidse universiteit als student
ingeschreven. Ook die studie verliep zeer voorspoedig en eindigde in
een promotie in de rechten.

!Thysius

werd een verwoed
verzamelaar van boeken op alle
gebieden die zijn interesse
hadden. Hij reisde na zijn
studie twee jaar door Europa
met een vriend, waarbij weer
nieuwe boeken werden aangeschaft. Anekdotisch is dat hij
een uitnodiging voor een feest
aan het Zweedse Hof liet
schieten omdat hij in diezelfde
periode een boekenveiling in
Den Haag wilde bezoeken.
Enkele boeken in de catalogus
hadden zijn belangstelling
gewekt.

Activiteiten
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!Toen hij 31 jaar oud was voelde hij dat hij ernstig ziek was en niet

lang meer zou leven, zodat hij een testament liet opmaken. Daarin
bepaalde hij dat met het geld van zijn nalatenschap een bibliotheek
voor algemeen gebruik moest worden gesticht. Daarvoor werd door
de Leidse stadsbouwmeester Arent van ’s-Gravesande (architect van
de Lakenhal en de Marekerk) het huidige gebouw aan het
Rapenburg, hoek Groenhazengracht ontworpen, in de stijl van de
Hollandse renaissance.

!Onze rondleider, Karel van Ommen, bleek een enthousiast verteller.
Hij liet ons eerst de woning van de custos (bibliotheekbeheerder)
zien, waar onder meer een dertiendelige atlas van Blaeu aanwezig
is. In een willekeurig uitgekozen deel bekeken we enkele oude
kaarten van Azië.

!De meeste boeken van Thysius bevinden zich ook nu nog in perfecte

staat: ze zijn gedrukt op duur, van lompen gemaakt papier, zijn
gebonden in perkamenten banden, die vaak met lintjes werden
dichtgebonden, en hebben weinig te lijden gehad van de lichtinval
in het gebouw. Dat bleek vooral in de bibliotheekzaal op de
bovenverdieping, waar de boekenschat van Thysius zich bevindt.
Het mooie licht in de leeszaal werd geroemd, ook door de
cameraploeg van Boudewijn Büch, die voor zijn bekende
boekenprogramma in de jaren 80 enkele keren de bibliotheek
aandeed. De bibliotheek omvat ca. 2500 kostbare en zeldzame, zij
het geen unieke boeken in de zin van enig overgebleven exemplaar.
Thysius had een zeer brede belangstelling en verzamelde alles wat
zijn interesse had. Dat leidde tot een zeer gevarieerde verzameling
boeken die nog steeds kan worden
geraadpleegd. Aangevraagde
Thysiana worden via de Leidse
universiteitsbibliotheek aan de
Witte Singel ter beschikking
gesteld voor inzage en studie.
Een leeszaalfunctie heeft de
bibliotheek dus niet meer, vooral
om praktische redenen: het
steeds in- en uitschakelen van de
centrale verwarming is erg
schadelijk voor het kostbare
boekenbezit.

!

Activiteiten
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!Aan de nog aanwezige leestafel (die destijds werd gebruikt om er

staande aan te lezen) bekeken we enkele unieke boeken, waaronder
de door de custos minutieus bijgehouden catalogus (de collectie is
de eerste jaren met nieuwe aankopen uit de nalatenschap en later
door schenkingen uitgebreid), het grootste en het kleinste boek uit
de collectie, een plakboek van de jonge Thysius en een uniek boek
met platen over de techniek van het schermen, de meest beoefende
sport onder de studenten van de 17e eeuw in Leiden

!De excursie eindigde aan een andere leestafel met vier bladen, die
de lezer via een ingenieus draaimechanisme de mogelijkheid bood
om teksten in verschillende boeken tegelijk te raadplegen en
onderling te vergelijken, ‘zoiets als de vensters van Windows
tegenwoordig’, merkte een van de bezoekers op.

!Als we nu langs de BT fietsen of wandelen weten we wat voor
unieke boekenschat hier al generaties lang zorgvuldig wordt
bewaard ‘tot publycque dienst der studie’.

!Liesbeth Sentrop-Quanjer
!!

Activiteiten
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!Geslaagde excursie naar het Permanente Hof van Arbitrage in het
Vredespaleis in Den Haag
!Op 12 mei mochten we met vijfentwintig leden naar het
Permanente Hof van Arbitrage in Den Haag, dat gevestigd is in het
Vredespaleis.

!Het Vredespaleis is in 1913 gebouwd, in opdracht van de heer
Carnegie. Hij bepaalde dat het Vredespaleis de thuishaven voor
internationale instellingen zou worden die tot doel hebben de vrede
te bevorderen. Ook een uitgebreide bibliotheek op het gebied van
internationaal recht zou hier onderdak moeten krijgen.

Het Permanente Hof van Arbitrage werd de eerste instelling, later
zou ook het Internationaal Gerechtshof hier onderdak vinden.
Nu is er een aantal instellingen ondergebracht in de CarnegieStichting, die het beheer heeft.

!De heer Hugo Siblesz , de huidige secretaris-generaal, heeft ons
ontvangen in de kleine rechtszaal en een zeer boeiende uiteenzetting gegeven over het functioneren van het Hof van Arbitrage.

!Het Permanente Hof van Arbitrage is een heel oude organisatie (in

1899 opgericht door tsaar Nicolaas II van Rusland), waar inmiddels
115 staten deel van uitmaken.
Tussen landen en particulieren, zoals grote ondernemingen, kunnen
nu ook geschillen ter arbitrage voorgelegd worden. Dit in tegenstelling tot het Internationaal Gerechtshof.

Activiteiten

!De
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taken van de ambtenaren van het hof bestaan vooral uit
ondersteuning en griffiewerk, het beheren van de gelden van beide
partijen en het beschrijven van de uitspraken van het hof. De
uitspraken zijn bindend en worden bijna altijd nageleefd. Met enige
voorbeelden heeft de heer Siblesz ons een inkijkje gegeven in het
reilen en zeilen van de organisatie. Er was de mogelijkheid om
vragen te stellen en er werd veel interesse getoond voor dit
onderwerp.

!Na deze instructieve uiteenzetting werden we opgevangen door een

student die ons een rondleiding door het gebouw heeft gegeven. De
immens grote gangen en zalen met kunst, aangeboden door de
lidstaten, zijn indrukwekkend. De grote zaal van het Internationaal
Gerechtshof heeft enorme gebrandschilderde ramen, aangeboden
door Engeland en een schilderij uit Frankrijk dat de vrede voorstelt.
Deze zaal is onlangs gerenoveerd. De Japanse zaal heeft
schitterende Japanse wandtapijten en ieder land heeft hier zijn
eigen stoel met embleem.

We zijn verheugd dat Karel de Beer, bestuurslid van onze vereniging,
deze excursie heeft mogelijk gemaakt en in het najaar nogmaals
met een aantal leden naar het Vredespaleis wil gaan. De heer
Siblesz heeft inmiddels toegezegd ook dan weer een lezing te
geven. Zodra de datum bekend is, zullen we de leden die ingeloot
zijn, datum en tijd laten weten. Helaas kunt u zich niet meer
opgeven. Op zoveel enthousiasme en aanmeldingen dit voorjaar
hadden we niet gerekend.

!Hanneke Hoyng

Korte berichten

!Afscheid en welkom vrijwilligers
!Planologiecommissie
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In verband met zijn benoeming tot raadslid is Fer von der Assen
gestopt met zijn werkzaamheden voor de Planologiecommissie. In
de laatste bijeenkomst is afscheid van Fer genomen. Fer is
jarenlang een zeer betrokken en actief lid van de commissie
geweest.Gelukkig is de vacature die met het vertrek van Fer
ontstond opgevuld met de benoeming van Ronald de Heer tot nieuw
lid van de commissie.

!Comité Open Monumentendag (OMD)

Bart van Oirsouw, voorzitter van het comité OMD, is erin geslaagd
een aantal nieuwe vrijwilligers voor de Open Monumentendag
binnen te halen.
Hetty de Vrijer en Remmelt Kruizinga hebben inmiddels, samen
met Bart, alle voorbereidende werkzaamheden voor de OMD 2014
ter hand genomen. Er is nog een plek vrij in het comité, dus
belangstellenden kunnen contact opnemen met Bart via het emailadres: oirsouw52@gmail.com.

!Anke de Man, Joy Arriens, Nanny van den Brink en Martie en Toon
Meijs hebben zich aangemeld om op de Open Monumentendag actief
te willen zijn. Met hun komst is de groep vrijwilligers weer op
sterkte.

!Kandidaat bestuurslid

Nico-Jan de Rooij heeft destijds gereageerd op de oproep om de
Activiteitencommissie te komen versterken. Inmiddels is Nico-Jan
met zijn werkzaamheden begonnen. Tevens heeft hij aangegeven
meer voor onze vereniging te willen doen. Na een kennismakingsgesprek met bestuursleden is overeengekomen dat Nico-Jan tot aan
de Algemene Ledenvergadering van 2015 ‘meedraait’ in het bestuur
en daarna zal worden voorgedragen voor benoeming tot bestuurslid.

!Begeerlijk Berbice

Het boek met deze titel verschijnt direct na de zomervakantie. De
Werkgroep Historisch Berbice heeft onder leiding van Carla Scheffer
een prachtig boek geschreven over de buitenplaats Berbice en zijn
bewoners. Het zal voor onze leden tegen gereduceerde prijs
beschikbaar komen. In onze volgende Nieuwsbrief leest u er meer
over.

Korte berichten

!Activiteiten op onze website
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Alle komende activiteiten voor onze leden kunt u ook terugvinden
op onze website.

!Nieuwsbrief digitaal
De Nieuwsbrieven van onze vereniging staan ook op onze website:
!
www.oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl.
!!
Wilt u onze Nieuwsbrief digitaal ontvangen, stuur dan een e-mail
naar nieuwsbrief@oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl met het
verzoek hiertoe en we zetten uw e-mailadres op onze verzendlijst.

!Mail of schrijf ons

Heeft u iets voor de Nieuwsbrief dat u aan ons kwijt wilt, stuur het
ons toe:

!per e-mail: nieuwsbrief@oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl;
!per post:
Redactie Nieuwsbrief OGLV
Karel Doormanlaan 11
2252 BE Voorschoten

!!
Aankondiging per e-mail
!Onze Nieuwsbrief verschijnt viermaal per jaar. Als we tussen twee
Nieuwsbrieven door een belangrijke mededeling voor onze leden
hebben, sturen we die per e-mail, ook als we tussendoor een
nieuwe activiteit voor onze leden hebben georganiseerd.

!Wilt u voorkomen dat u iets mist en heeft u uw e-mailadres nog niet
aan ons doorgegeven, stuur dan een e-mail naar onze ledenadministrateur:
ledenadministratie@oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl.

!!
!

Leuk om te weten
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!Het Weekend van Voorschoten

In het weekend van 12, 13 en 14 september vindt het 16e Weekend
van Voorschoten plaats. Ook dit jaar zijn er weer de bekende
activiteiten zoals de Vrijwilligersmarkt, Muziekdag, Kunstmarkt,
Puzzelrit met oldtimers en natuurlijk de Open Monumentendag.
Deze laatste activiteit wordt al meer dan 25 jaar door onze
vereniging georganiseerd.

!Heerlijk en Adellijk Groen

In Kasteel Duivenvoorde en het Huygensmuseum Hofwijck in
Voorburg is van 5 april t/m 25 oktober een tentoonstelling te zien
met als titel:

!

De historische tuinen van Duivenvoorde en Hofwijck.

!

Aanleiding voor dit bijzondere samenwerkingsproject is het herstel
van historisch groen op beide buitenplaatsen.

!In Kasteel Duivenvoorde worden diverse activiteiten rond het thema

Heerlijk en Adellijk Groen georganiseerd die vermeld staan in de
gelijknamige brochure. Deze brochure vindt u op de website:

!
www.kasteelduivenvoorde.nl
!onder het kopje Activiteiten,
Brochure Activiteiten 2014. U vindt

hier ook lezingen die in oktober worden gehouden en worden
georganiseerd door de HOVO Reeks.

!Vijf nieuwe kaarten van de regio

U kent ze vast wel, de vier recreatieve kaarten van de Stichting
Land van Wijk en Wouden, ook wel de Groene Kaarten genoemd. De
afgelopen tijd is men druk bezig geweest met aanpassing van de
bestaande kaarten én met het samenstellen van een nieuwe.

!Een nieuwe set van vijf kaarten van de Duin- en Bollenstreek, Duin,
Horst & Weide, Land van Wijk en Wouden, het Plassengebied en,
kersvers, Nieuwkoop en omgeving. Ze zijn verkrijgbaar bij
gemeenten, VVV’s, boerderijen en recreatieve bedrijven in de regio.
U kunt ze online bekijken en ook bestellen via de website:

!

www.landvanwijkenwouden.nl.

Leuk om te weten

!Bezoek de landgoederen in Zuid-Holland
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Het Erfgoedhuis Zuid-Holland heeft een handige uitklapkaart
ontwikkeld met daarop een route langs alle landgoederen in onze
provincie. Ook is er informatie opgenomen over de geschiedenis en
de bezoekmogelijkheden van de dertig landgoederen.

!Voor

de kinderen is er een
‘landgoedpaspoort’ gemaakt.
Als kinderen de landgoederen
of kastelen bezoeken, krijgen
ze per keer een stempel in
het ‘landgoedpaspoort’.
Wie een stempelkaart met
minimaal vijf verschillende
stempels opstuurt, wordt op
een hoffelijke manier
benoemd tot jonkvrouw of
jonker. Bij bezoek aan minimaal tien landgoederen worden kinderen
zelfs tot kasteelheer of kasteelvrouw benoemd.

!Het paspoort en de kaart zijn op te halen bij de omliggende
gemeenten, de deelnemende landgoederen, de bibliotheken, VVV’s
en het Museum Voorschoten.
Beide publicaties zijn ook te krijgen via:

!

www.erfgoedhuis-zh.nl/winkel/publicaties.

!

Cultuurkaart
De Voorschotense Cultuurraad heeft samen met de gemeente een
culturele plattegrond, de Cultuurkaart, ontwikkeld.
De Cultuurkaart biedt in één oogopslag een overzicht van het rijke
culturele leven in Voorschoten. Muziek, zang, dans, beeldende
kunst, theater, het staat allemaal overzichtelijk op de Cultuurkaart,
voorzien van relevante contactgegevens.

!De Cultuurkaart is, zolang de voorraad strekt, in papieren versie af

te halen bij het gemeentelijk klantencontactcentrum (KCC), de
Openbare Bibliotheek, het Museum Voorschoten, het Cultureel
Centrum, boekhandel De Kler en de Daily Shop.
Ook is de Cultuurkaart te downloaden via:

!

www.voorschoten.nl/cultuurkaart

Kunst op straat
In het Museum Voorschoten is van 14 juni t/m 17 augustus de
tentoonstelling Kunst op straat, beelden en plastieken in
Voorschoten te zien. Bezoekers van de tentoonstelling kunnen dan
ook het boek ‘Beeldig Voorschoten’ met aanzienlijke korting kopen.
Dit boek is een uitgave van onze vereniging en de gemeente.
Voor meer informatie over de tentoonstelling en de openingstijden
van het museum ga naar:
www.museumvoorschoten.nl

!
Nieuwe leden
!Van harte heten we welkom bij onze vereniging:
!
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Mw. V. van Uitert-Zoet

Prins Mauritslaan 52

Voorschoten

Hr. H. Keuzenkamp

Bartoklaan 9

Voorschoten

Mw. A.E. Leijse

Ter Wadding 34

Voorschoten

Mw. L. Hoek-Langstraat

Koperwieklaan 134

Voorschoten

Mw. M. van den Bos-Kraal

Brucknerlaan 10

Voorschoten

Mw. B. Bergenhenegouwen

Chopinlaan 124

Voorschoten

Mw. E. van Grieken

Schoolstraat 3-A

Voorschoten

Mw. W. van Hooff

Vlietzicht 37

Voorschoten

Mw. J. Botman

Willem de Zwijgerlaan 27 Voorschoten

Hr. F. Blommers

Starrenburglaan 18

Voorschoten

Hr. J.B.J.M. Mobers

Ter Wadding 45-B

Voorschoten

Mw. A.N.M. Wunderink-Gijzen Joke Smitlaan 49

Voorschoten

Hr. A.J. Kroon

Nicolaas Maeskade 25

Voorschoten

Hr. M.A.G. Pannebakker

Palestrinalaan 13

Voorschoten

Mw. M.E. Preenen

Burg. Ververlaan 26

Voorschoten

Hr. J.P.A. Preenen

Burg. Ververlaan 26

Voorschoten

Mw. A.R. Oversluizen-Visser

Burg. Ververlaan 28

Voorschoten

Mw. C.M.H. Frankenmolen

Burg. De Kempenaerstr. 1 Voorschoten

Hr. J.B.F. Paagman

Frans Everstijnstraat 1

Voorschoten

Hr. B.J.W. Veenenbos

De Zeven Provinciën 29

Voorschoten

