VERENIGING TOT BEHOUD VAN OUD,
GROEN EN LEEFBAAR VOORSCHOTEN

!
!
!
!
!

Nieuwsbrief
!
!
!
!

46e jaargang, nr. 3
September 2014

!

ACTIVITEITEN,

pagina 18 en 19

!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
Donderdag 9 oktober
!Lezing over Permanente Hof van Arbitrage plus rondleiding in het
Vredespaleis, Den Haag
Datum nog niet bekend

!!

Colofon

!

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: 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.
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Website en e-mailadres
Het website-adres van de vereniging is www.oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl en
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.

Inhoudsopgave

!

Pagina

Van de voorzitter

4

Actualiteit

6

Boek ‘Begeerlijk Berbice’

8

Programma Open Monumentendag

10

IJssalon Eigeman, deel twee

15

Activiteiten

18

Korte berichten

20

Leuk om te weten

22

Nieuwe leden

24

!

Van de voorzitter
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!
Open Monumentendag
!Deze derde Nieuwsbrief van 2014 van onze vereniging staat, zoals

elke derde Nieuwsbrief, in het teken van Open Monumentendag
(OMD), dit jaar te houden op zaterdag 13 september.

!Het is dit jaar een wat bijzondere OMD om een aantal redenen.

Allereerst is er een nieuwe voorzitter van het comité OMD: Bart van
Oirsouw heeft het stokje overgenomen van Cees van Duijn. Cees
heeft de afgelopen jaren leiding gegeven aan het OMD-comité en
heeft dé dag een bijzonder aanzien gegeven. Bart gaat dat op zijn
eigen wijze voortzetten en elders in deze Nieuwsbrief vindt u het
programma.

!Een tweede reden is dat Bart dit jaar een aantal monumenten aan
de te bezoeken lijst heeft kunnen toevoegen: de Bollenschuur,
Molenlaan 5, Treubstraat 21-23 en Voorstraat 39. Dus ook de vaste
bezoekers kunnen weer een aantal 'nieuwe' objecten bezoeken. Ook
heel bijzonder is dat u de restauratie van Berbice van nabij kunt
aanschouwen. Aannemersbedrijf Burgy heeft die dag de steiger
opengesteld voor het publiek. Niet alleen kan de voortgang van de
werkzaamheden worden bekeken, maar ook heeft u van die hoge
plek een prachtig uitzicht over de omgeving.

!Een derde reden waarom OMD een speciaal karakter heeft, is dat

onze vereniging tezamen met het bestuur van de buitenplaats
Berbice op de dag ervoor, 12 september, het boek 'Begeerlijk
Berbice' ten doop heeft gehouden. Han Weber, gedeputeerde van
Zuid-Holland, heeft het boek als eerste in ontvangst genomen.
Elders in deze Nieuwsbrief kunt u lezen hoe u aan het boek kunt
komen, want natuurlijk hebben we voor onze leden een speciale
aanbieding: zij kunnen het boek bij voorintekening aanschaffen met
een korting van € 5. Het boek gaat in de verkoop € 17,50 kosten en
leden kunnen het dus aanschaffen voor € 12,50. Houdt u in de gaten
dat deze aanbieding slechts voor een beperkte periode geldt.
Daarna betaalt iedereen de volle prijs.

!!

Van de voorzitter
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!Tot slot wil ik nog even kwijt dat wij onze Toekomstvisie op 10 juli

aan de gemeenteraad hebben aangeboden. Dat paste naadloos in
het traject dat de gemeente de afgelopen maanden heeft
bewandeld: alle organisaties en bewoners van Voorschoten zijn
uitgenodigd om bij te dragen aan het vormgeven van de visie op de
toekomst van ons dorp. Karel de Beer, tevens bestuurslid van onze
vereniging, heeft leiding gegeven aan het proces en in het najaar
zullen we van het resultaat kennis kunnen nemen. De visie van onze
vereniging op de toekomst van Voorschoten staat op onze website.
Laten we hopen dat het proces leidt tot een breed gedragen kijk op
wat ons dorp in 2025 zou kunnen/moeten zijn.

!Stan Dessens
!!
!!
!!
!!
!!
!!

Actualiteit

!Oranjeplein
!In onze vorige

6

Nieuwsbief gaven wij onze mening over het
voornemen van de gemeente om een flink aantal (tijdelijke)
parkeerplaatsen aan te leggen 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 lieten u toen ook weten dat wij
vinden dat het Oranjeplein, na de voltooiing van de nieuwbouw op
het Deltaplein, weer terug zou moeten naar een mooi jaren dertigplein, in stijl met de bebouwing eromheen, en dat we graag zien
dat het een beetje autoluw gaat worden.

!Wij stuurden over beide punten op 19 juni een brief naar de
gemeente die u kunt vinden op de openingspagina van onze website:
www.oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl.

!Op 17 juli antwoordde de gemeente dat de parkeeraanpassing een

tijdelijk karakter heeft en wordt geregeld en vastgelegd in de
omgevingsvergunning, het verkeersbesluit en het BLVC-plan
(bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie met
betrekking tot het Deltaplein), en ook dat na de oplevering van het
project Deltaplein het parkeerterrein minimaal zal worden
teruggebracht in de huidige staat.
Tevens schreef de gemeente
dat het college van B&W de
intentie heeft het plein
kwalitatief te verbeteren na
de bouwperiode. Momenteel
wordt onderzocht of er
voldoende financiële
middelen in de begroting
beschikbaar zijn. Indien er
financiële middelen voor
vrijgemaakt kunnen worden,
is met omwonenden de
afspraak gemaakt dat zij
zullen worden betrokken bij
het ontwerpproces.

!Wij blijven de ontwikkeling uiteraard volgen.

Actualiteit
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!Toekomstvisie
!Op 10 juli hebben Stan Dessens (voorzitter) en Henk Bergman (lid
commissie Planologie) in de vergadering van de gemeenteraad de
toekomstvisie van OGLV gepresenteerd.

!Stan heeft een korte inleiding gegeven over het tot stand komen van
onze toekomstvisie en daarbij een duidelijke verbinding gelegd met
de toekomstvisie van de gemeente. Aansluitend gaf Henk een kort
exposé over de inhoud.Vervolgens hebben ze onze toekomstvisie aan
de burgemeester overhandigd en tevens exemplaren rondgedeeld.

!Daarna bedankte de burgemeester de beide heren en onderstreepte
nog eens het belang van de toekomstvisie van Voorschoten en de
mooie coïncidentie van het samenvallen met de OGLV-toekomstvisie.

!De toekomstvisie van OGLV staat op onze website
!
!onder het kopjewww.oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl
Toekomstvisie.

!

Boek ‘Begeerlijk Berbice’
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!Begeerlijk Berbice, de buitenplaats en haar bewoners
!In september verschijnt het langverwachte boek over buitenplaats
Berbice. Dit boek over de rijke geschiedenis van de buitenplaats is
geschreven door vrijwilligers van de Werkgroep Historisch Berbice
onder de koepel van de Vereniging tot Behoud van Oud, Groen en
Leefbaar Voorschoten. De verhalen in het boek laten deze markante
buitenplaats tot leven komen en maken duidelijk hoe de vele
bijzondere bewoners door de eeuwen heen invloed hebben gehad op
de ontstaansgeschiedenis en de ontwikkeling van de buitenplaats en
de omgeving. Berbice is sterk verweven met de cultuurhistorie van
de regio.

!Het fenomeen van de buitenplaats heeft vanaf de Gouden Eeuw een

belangrijke stempel gedrukt op de ontwikkeling van Voorschoten.
Inmiddels is het buitenplaatsenlandschap ingrijpend veranderd en
houdt Berbice als een van de laatste iconen de geschiedenis ervan
levend. Berbice kent daarnaast een eigen verhaal, dat in dit boek
voor het eerst uit de doeken wordt gedaan.

!Historisch onderzoek

Door gebruikmaking van primaire bronnen als notariële akten,
brieven, kerke- en kasboeken zijn nieuwe inzichten verkregen met
betrekking tot de buitenplaats in al haar aspecten. Wat is de
oorsprong van deze strategisch gelegen plek? Wie woonde en werkte
er? Wie gaf de opdracht voor de (ver)bouw van het huis en wijdde
zich aan de tuin en parkaanleg? En waarom is de naam van de
buitenplaats veranderd van Allemansgeest naar Berbice?

!Na een algeheel overzicht over bewoners, huis en tuin volgt een

bloemlezing met tal van persoonlijke verhalen over de fervente
tuinier Pieter de la Court van der Voort, de 'maire' Johan Pompe van
Meerdervoort en de fabrikantenfamilies Van Kempen en Begeer. De
beroemde tuinarchitect J.D. Zocher sr. komt voor het voetlicht,
maar ook minder bekende vaklui als architect Dick Dijkerhoff,
tuinbaas Philip de Graaf en timmermansknecht Ary Maagdelijn. Ook
zij hebben hun plaats verworven in het verhaal over Berbice, dat
niet alleen onlosmakelijk is verbonden met Voorschoten, maar ook
met steden als Leiden, Den Haag, Amsterdam en Rotterdam.

!Werkgroep Historisch Berbice
!

Boek ‘Begeerlijk Berbice’
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!In het bovenstaande artikel heeft u kunnen lezen over het fraaie

boek 'Begeerlijk Berbice'. Het boek is voorzien van een harde kaft en
telt 240 bladzijden waarvan de helft bestaat uit tekst en de andere
helft uit foto's en oude kaarten. Het is dus wat je noemt 'rijk
geïllustreerd'. Het boek wordt uitgegeven door onze vereniging en
daaraan hebben wij ook een aanzienlijke financiële bijdrage
geleverd. Het ligt dan ook voor de hand dat wij onze leden het boek
bij voorintekening tegen een gereduceerde prijs aanbieden. Het
boek gaat € 17,50 (exclusief verzendkosten) kosten en wordt aan de
leden van OGLV voor € 12,50 (exclusief verzendkosten) aangeboden
(maximaal twee exemplaren per lid).

!Wat moet u doen om het boek tegen gereduceerde prijs te krijgen:

u maakt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 15 oktober, het bedrag
van € 12,50 over op de volgende rekening: NL74RABO0305299433
t.n.v. de vereniging Behoud Voorschoten, onder vermelding van
'Begeerlijk Berbice'. Als u heeft betaald kunt u het boek afhalen
tijdens de Vrijwilligersmarkt bij onze stand voor het Ambachts- en
Baljuwhuis op Open Monumentendag (13 september); dit is onder
het voorbehoud dat het boek op tijd van de drukker komt. In ieder
geval kunt u het afhalen op 20 september tussen 14.00 en 17.00 uur
in het Museum Voorschoten. Voor de late betalers is er op 18
oktober tussen 14.00 en 15.00 uur nog een gelegenheid om het boek
in het Museum Voorschoten af te halen.

!

!

Programma Open Monumentendag
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Open Monumentendag
Zaterdag 13 september 2014

Voorschoten heeft een rijk verleden en dat is te zien aan de diverse
monumenten in het dorp. Wist u dat Voorschoten meer dan honderd
rijks- en gemeentelijke monumenten kent?
Een aantal daarvan doet op zaterdag 13 september zijn deuren
open. Welke monumenten dat zijn, kunt u op de volgende pagina’s
zien. Let op de verschillende openingstijden en of het monument
toegankelijk is voor mindervaliden (met een X aangegeven).
Bij elk monument staan een of meer vrijwilligers van onze
vereniging die u graag meer informatie over het monument
verstrekken.
Bij sommige monumenten vinden bijzondere activiteiten plaats.
Deze vindt u eveneens in het programmaoverzicht.
Ook willen we op deze dag uw aandacht vestigen op het volgende:
• Bij de kraam van onze vereniging (bij het Ambachts- en
Baljuwhuis) zijn vele boekjes met informatie over Voorschoten en
de monumenten verkrijgbaar.
• Het thema van Open Monumentendag 2014 is ‘Op Reis’. In verband
hiermee hebben we een klein boekje uitgebracht met
samenvattingen over de Vliet als trekweg, over de Blauwe Tram en
over het spoor. Ook hebben we een fietstocht uitgezet. Dit boekje
en de fietstocht zijn ook bij de kraam van OGLV verkrijgbaar.
• Brengt u op deze dag ook eens een bezoek aan het Museum
Voorschoten en aan de Bibliotheek Voorschoten. Op beide plaatsen
is informatie te vinden over het thema ‘Op Reis’, gericht op deze
regio.

Programma Open Monumentendag
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Monument
Ambachts- en Baljuwhuis (Voorstraat 12-14)
Ambachtshuis (Raad- en Rechtshuis uit 1635) en
Baljuwhuis (woning van de Baljuw uit 1640).

Geopend
10.00 - 16.00

Nieuw! Bollenschuur (Veurseweg 265)
Voormalige bollenschuur uit 1925.

10.00 - 17.00

!
!

Berbice (Leidseweg 221)
10.00 - 16.00 X
Historische buitenplaats. Huis zelf is gesloten, het park
kan bezocht worden.
Bij de oranjerie met rozentuin zijn koffie, thee en
gebak te koop.
Onder begeleiding van deskundigen van Burgy zijn er
rondleidingen op de steiger.
Beresteijn (Leidseweg 191)
12:00 – 15:00 X
Historische buitenplaats. Huis zelf is gesloten, het park
kan uitsluitend onder begeleiding tijdens de
rondleidingen bezocht worden.
12:00 en 14:00 rondleidingen door het park
13:00 en 15:00 kinderrondleiding. Opgeven per email:
info@gewoonbuitenspelen.nl.
X = niet of slecht toegankelijk voor mindervaliden

Programma Open Monumentendag

!
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Huize Bijdorp en Kloostertuin (ingang hek Veurseweg
nummer 3)!
Historische buitenplaats, later pensionaat en school.!
Klooster uitsluitend te bezoeken onder begeleiding van
de zusters.!

14:00 – 17:00 X

Dorpskerk en begraafplaats (Kerkplein)!
De kerktoren kan op eigen risico worden beklommen.!

10:00 – 17:00

Kasteel Duivenvoorde (Laan van Duivenvoorde 4)!
Informatie wordt mede door basisschoolleerlingen
gegeven.!
Thematentoonstelling ‘Heerlijk en adellijk groen’.!

11:00 – 17:00 X

Gemeentehuis (Leidseweg 25)!

10:00 – 17:00

!

Knipmolen (Vliet en Wegen)!
10:00 – 17:00 X
Deze molen uit 1814 is nog regelmatig in gebruik.!
Bij slecht weer goed schoeisel aantrekken! De molen ligt
in het weiland.!
Koopmanswelvaren (Voorstraat 11)!
Oorspronkelijk boerderij en herberg. Oudste vermelding
uit 1583.!

10:00 – 17:00

Laurentiuskerk en begraafplaats (Leidseweg 100)!

10:00 – 17:00!

Nieuw! Molenlaan 5!
Boerderij en bierstekerij uit 1580, thans woonhuis.!

10:00 – 17:00 X!

Oud Woelwijk (Essenlaan 3)!
10:00 – 17:00
Vroeg 16e eeuwse boerderij, thans creativiteitscentrum. !

X = niet of slecht toegankelijk voor mindervaliden!

Programma Open Monumentendag
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Oude Pastorie (Sir Winston Churchillweg 2)!
10:00 – 17:00!
Middeleeuwse pastorie, in de loop der tijden meerdere
malen hersteld. Thans woonhuis. Uitsluitend de tuin is te
bezoeken.!
Nieuw! Treubstraat 21 – 23!
De boerderij (anno 1550) en het voorhuis (anno 1750)
zijn vrij te bezichtigen. !
In de achterliggende stal draait een presentatie die u
meeneemt naar het verleden.!

10:00 – 17:00!

Verzamelpandje (Voorstraat 3)!
Van oorsprong winkel voor rookwaren ‘De Blauwe Ster’
uit het eind van de 19e eeuw.!

13:00 – 16:00 X

Nieuw! Voorstraat 39 !
Voormalig postkantoor en notariswoning uit 1861. Pand
wordt momenteel gerestaureerd.!

10:00 – 17:00!

X = niet of slecht toegankelijk voor mindervaliden!

Programma Open Monumentendag
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!Twee van de vier ‘nieuwe’ monumenten van dit jaar; foto’s van de

Bollenschuur en van de Molenlaan 5 stonden al in eerdere
Nieuwsbrieven.

Voorstraat 39

Treubstraat 21-23

IJssalon Eigeman, deel twee

!Ontwikkelingen in de tijd

15

Wat zijn de ontwikkelingen geweest in de 47 jaar dat Theun en
Jenny onder de naam Eigeman ijs hebben verkocht?

!Vroeger werd het ijs gemaakt met verticale
bokvriezers. Er kwam een zoutbad (-18 graden
C.) aan te pas en het ijs werd gemixt in een
ton.

!!
!!
!!
De moderne ijsmachines zijn veelal horizontale vriezers. In de begin

jaren waren er drie smaken ijs (vanille, aardbei en banaan). Dit is
uitgebreid naar twintig smaken, elke dag vers. Ook ijs op bestelling
(bijvoorbeeld ijstaarten) is onderdeel van het assortiment Eigeman
geweest.

!De klanten kwamen vroeger vanuit de gehele regio. Dit omdat

Eigeman een van de weinige ijswinkels was en omdat de Papelaan
op de route naar het strand lag. Eigeman was een begrip. Als
mensen naar het strand gingen, werd er naar Theun en Jenny
gezwaaid en de mensen kwamen later terug om wat te eten. Later
kwam er veel concurrentie. IJs werd namelijk ook verkocht door
supermarkten, tankstations en de ontwikkeling van verpakt ijs zette
gestaag door. Er is altijd wel een vaste klantenkring gebleven bij
Eigeman. Vele generaties kwamen nog regelmatig langs voor de
nostalgie. Bij Eigeman kwamen ook veel klanten van café ‘De
Papelaan’ (tante Net)! De kunst voor deze klanten was om voor
moeder thuis het ijsje met de naam Volkstuintje al rijdend op de
fiets heel te houden!

!Eigeman heeft gedurende vijf tot zes jaar ook een minigolfbaan bij
Vlietland gehad waar ijs werd verkocht. Ook bestond er jarenlang
een actieve en succesvolle sportvereniging Eigeman met een
zaalvoetbalploeg die moeiteloos meekon in de hoofdklasse. Dit
kwam voort uit de tien jaar ervaring die Theun heeft opgedaan als
lid van, en de laatste jaren als voorzitter van, de jeugdcommissie
van SVLV (Sportvereniging Laurentius Voorschoten).

!

IJssalon Eigeman

!Volkstuintje
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Het Volkstuintje van Eigeman, veel geïmiteerd, nooit geëvenaard!
Hoe is dit ontstaan? De volkstuindersvereniging (V.T.V.) bij het
Wedde werd in 1956 opgericht en toen ontstond het idee voor het
Volkstuintje als ijsje. Eigeman en zijn vriend Diederik (van Corneldi
IJssalon in Den Haag) hebben dit samen bedacht. Wie kent het niet?
Toen de volkstuindersvereniging in 2006 vijftig jaar bestond, heeft
Eigeman op verzoek Volkstuintjes geleverd. Zelfs tot in Den Haag
was het Volkstuintje bekend. Ook Snackbar Centrum verkocht het
Volkstuintje.
De naam Volkstuintje is niet wettelijk beschermd, maar het enige
echte Volkstuintje is natuurlijk van Eigeman, dé attractie van de
Papelaan 84!

!IJsbusiness

Dan nog iets over de ijsbusiness zelf. Theun is tientallen jaren
commissaris geweest van VECO-IJS, de Coöperatie van IJsbereiders.
De laatste tien jaar is Theun zelfs president-commissaris geweest.
Hij zat ook in het bestuur van de inkoopvereniging voor leden.
VECO-IJS produceerde zelf ijsbiscuits en ijspoeders. Eigeman was
een van de oprichters destijds. VECO-IJS bestaat tegenwoordig niet
meer. De inkoopvereniging is nu een gewone vereniging geworden:
de Vereniging van Ambachtelijke IJsbereiders (VAIJ). Het is een
belangenvereniging die groeide van 300 naar 700 leden. Dit kwam
door de enorme toename van ijswinkels in ons land. Tegenwoordig
zijn geen diploma’s meer nodig om ijs te verkopen.

!Het voorjaar is het belang-

rijkste seizoen van het jaar.
In de zomerperiode zijn veel
mensen op vakantie.
Eigeman opende meestal half
maart, mede afhankelijk van
het weer, en was tot 1
oktober open. Nog bijzonder
om te vermelden is dat
vroeger op woensdagmiddag
de nonnen van Huize Bijdorp
met rolstoelen langskwamen
om het heerlijke ijs van
Eigeman te consumeren!

IJssalon Eigeman

!Wat sprak het meest aan in het werk?
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De vaste, vriendelijke klantenkring. De vrolijke mensen. Als je ijs
verkoopt, maak je mensen blij. De leukste en drukste periode was
die waarin Theun en Jenny druk waren met het zaalvoetbalteam.

!Bij het afscheid van Eigeman was er om 20.00 uur een slotfeest in

de winkel waar wel honderd mensen bij waren. Het hele
voetbalteam (dertig man) kwam in het zwart op de fiets
aangereden; zij waren in de rouw… Om 24 uur gingen de lichten uit.
Het was een erg leuk afscheid en het voelde goed! De eigen club,
familie en vaste klantenkring, was hier volledig bij aanwezig.
Eigeman had klanten uit heel Nederland die ook via Twitter en
Facebook reageerden. Een aantal mensen kwam nog even speciaal
langs.

!Met het sluiten van Eigeman is er een eind gekomen aan een lange

periode van heerlijk ambachtelijk ijs in Voorschoten, maar bij De
Horsten staat Theun bij mooi weer nog wel elke zondagmiddag met
de ijskar. Ook op feestdagen en bij bijzondere gelegenheden kunt u
hem nog op de ijskar aantreffen!

!Jan Willem van Borselen

!

Activiteiten

!Open Monumentendag
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Zaterdag 13 september
Het programma voor Open Monumentendag vindt u op de pagina’s
10 tot en met 13.

!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 volgeboekt.

Excursie naar beeldentuin Caldic Collection Wassenaar
Donderdag 9 oktober

!Op donderdag 9 oktober om 15.00 uur start een bezoek aan de

beeldencollectie van de heer Van Caldenborgh. Hij ijvert al vele
jaren voor een eigen museum voor zijn omvangrijke collectie
beelden (Caldic-collectie). Dat museum zal worden gebouwd op het
terrein van het landgoed Voorlinden, de voormalige residentie van
jonkheer Hugo Loudon en later het opleidingscentrum van de PTT.
Totdat het museum gereed is, staat de collectie in de tuin bij de
villa van de heer Van Caldenborgh in Wassenaar.

!Onze vereniging heeft voor haar leden dertig plaatsen voor een

bezoek aan de beeldentuin gereserveerd. U kunt zich voor deze
excursie aanmelden vóór 15 september, bij voorkeur via het emailadres: activiteiten@oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl (graag
ook uw telefoonnummer vermelden).
Voor eventuele vragen kunt u bellen met Liesbeth Sentrop-Quanjer,
telefoon (06) 33 75 80 88.

Activiteiten
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!Vermeldt

u met hoeveel personen u wilt deelnemen. Bij
overtekening zal door loting worden bepaald wie kunnen
deelnemen. Er geldt een eigen bijdrage van € 5 per deelnemer. U
reist op eigen gelegenheid naar Wassenaar.
U ontvangt na aanmelding een e-mail over uw deelname met
verdere gegevens over de locatie en het overmaken van de eigen
bijdrage.

!Liesbeth Sentrop-Quanjer

!

Tom Otterness, Upside-Down Feet, 1993-1994

!Vredespaleis Den Haag
!We zijn nog niet rond met een nieuwe datum voor deze activiteit.
Zodra een datum bekend is, worden de leden die zich destijds
hebben aangemeld door Hanneke Hoyng geïnformeerd.

!U kunt zich niet meer opgeven voor deze activiteit. Wilt u toch een

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

!

Korte berichten

!Afscheid en welkom vrijwilligers
!Redactiecommissie
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In verband met haar aanstaande vertrek uit Voorschoten heeft Ineke
Kouwenhoven aangegeven daardoor jammer genoeg niet langer een
bijdrage aan de Nieuwsbrief te kunnen leveren. Ineke is jarenlang
een zeer betrokken en actief lid van de commissie geweest. Na de
zomer zal van Ineke afscheid worden genomen.

!Met het vertrek van Ineke zijn we op zoek naar een nieuwe

redacteur. Bent u geïnteresseerd in deze functie of kent u iemand
die ons team wil komen versterken, laat het ons dan weten. Ons emailadres is: nieuwsbrief@oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl of
bel met Yvonne Lampe, telefoonnummer 06-28 42 98 58.

!Kandidaat bestuurslid

Jan-Willem van Borselen, onze secretaris, heeft eind 2013 aangegeven zich in de ledenvergadering van 2015 niet meer herkiesbaar
te zullen stellen. Op die datum loopt zijn eerste termijn af.

!We hebben gesproken met Jan-Willem Sentrop en deze gaf aan

geïnteresseerd te zijn in een bestuursfunctie. Jan-Willem is gestopt
met werken en wil graag zijn kennis en ervaring inzetten voor onze
vereniging.
Onlangs heeft Jan-Willem een van onze bestuursvergaderingen
bijgewoond en daarna aangegeven graag tot het bestuur te willen
toetreden. Overeengekomen is dat Jan-Willem tot aan de Algemene
ledenvergadering van 2015 ‘meedraait’ in het bestuur en daarna zal
worden voorgedragen voor benoeming tot secretaris.

!Informatieborden bij parken/landgoederen
!In onze vorige Nieuwsbrief vermeldden wij dat enkele leden van

onze vereniging informatie aan de gemeente zullen aanleveren
zodat de informatieborden bij de parken en landgoederen in onze
gemeente kunnen worden gevuld. Dit kan tekst zijn, maar ook
tekeningen en foto’s kunnen worden gebruikt. Onze leden Iman
Zorge en Carla Scheffer zijn enthousiast aan hun opdracht
begonnen. Van de gemeente nemen aan het project deel: Patrick
Spiegeler en Ralph Pitlo, beiden werkzaam op de afdeling
Groenbeheer.

!

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, stuurt u dan een e-mail naar onze ledenadministrateur:
ledenadministratie@oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl.

!!
!

Leuk om te weten

!Het Weekend van Voorschoten
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In het weekend van 12, 13 en 14 september vindt het zestiende
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.

!Er zijn dit jaar ook nieuwe activiteiten. Voor het complete overzicht
kijk op: www.hetweekend.nl.
!Bezoek de steigers van Berbice
Zoals de afgelopen jaren steeds het geval was, is buitenplaats
Berbice ook dit jaar op Open Monumentendag (13 september)
geopend voor bezoekers. Deze keer heeft de dag echter iets
bijzonders. Het hoofdhuis wordt gerestaureerd door aannemer
Burgy, die op Open Monumentendag rondleidingen zal verzorgen op
de steigers. Een unieke kans om de gevels en dakconstructie van
dichtbij te bekijken en daarbij natuurlijk de omgeving van een hoog
gelegen standpunt te bezien. Meer informatie over het programma
is te vinden op de website: www.buitenplaatsberbice.nl.

!

Foto René Zoetemelk

Leuk om te weten

!Markante Vrouwen van Voorschoten
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Van 30 augustus t/m 26 oktober is in het Museum Voorschoten de
tentoonstelling ‘Markante Vrouwen van Voorschoten’ te beleven.
Deze tentoonstelling schetst in woord en beeld een portret van een
negental vrouwen tussen 1850 en nu die in Voorschoten hun
voetsporen hebben achtergelaten.
Voor openingstijden van het museum en meer informatie over de
tentoonstelling kijk op: www.museumvoorschoten.nl.

!
!!
Alles over erfgoedlijnen

Twee Markante Vrouwen: Freule Gevers Deynoot en zuster Lamboo

De website www.geschiedenisvanzuidholland.nl van Erfgoedhuis
Zuid-Holland is vernieuwd. U krijgt veel informatie over de zeven
Erfgoedlijnen: de Landgoederenzone, Trekvaart, Atlantikwal, de
Romeinse Limes, de Waterdriehoek, Oude Hollandse Waterlinie en
Goeree-Overflakkee.
Ook andere Zuid-Hollandse geschiedenis, het provinciale archief en
erfgoedcollecties blijven belicht. Nieuw is de online zoekfunctie.

Nieuwe leden

!Van harte heten we welkom bij onze vereniging:
!
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Hr. G.E.M. Willems

Trompweg 22

Voorschoten

Mw. A.A.M. van Dillen

J.W. Frisodreef 160

Katwijk

Mw. M. van BeusekomBoetekees

Sixlaan 80

Voorschoten

Mw. F.M. Hameetman

Papelaan 10

Voorschoten

