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E-mail in browser bekijken

Afscheid van twee prominenten

In de ALV van 12 april legde Stan Dessens de voorzittershamer neer die hij sinds 2009 in
handen had. In al die jaren heeft hij met passie het waardevolle historische en groene
karakter van Voorschoten verdedigd. Stan werd in de vergadering niet alleen om zijn verbale
talent geroemd. Ook de vasthoudendheid om verwante organisaties te mobiliseren en
zijn juridische zorgvuldigheid werden gewaardeerd. Stan heeft OGLV stevig op de kaart
gezet. Helmi de Ruiter volgt hem op.
Ook Helen Raap droeg haar taak in deze vergadering over. Helen coördineerde 14 jaar lang,
elk kwartaal weer, de bezorging van 900 nieuwsbrieven. Stan sprak lieve woorden als dank
voor haar jarenlange inzet. Gelukkig meldde zich ook een opvolger: Frits van Koten.

Verzet tegen bestemmingsplan Roosenhorst

Twaalf lokale en regionale organisaties op het gebied van natuur en landschap en duurzaamheid,
die zich gezamenlijk inzetten voor het behoud en herstel van de Duivenvoordecorridor tussen
Voorschoten en Leidschendam, hebben in een zienswijze bezwaar gemaakt tegen het
ontwerpbestemmingsplan Roosenhorst van de gemeente Voorschoten. Klik op deze link voor het
persbericht en de volledige zienswijze.

Canon van Voorschoten in voorbereiding

Momenteel werkt een redactie in opdracht van het Lokaal Erfgoed Platform aan de voorbereiding
van de Canon van Voorschoten. Dit is een overzicht van de geschiedenis van Voorschoten aan de
hand van circa 35 zogeheten vensters, die een specifiek Voorschotens onderwerp behandelen,
zoals de aanleg van het Burgemeester Berkhoutpark, het Ambachts- en Baljuwhuis of de Blauwe
Tram. Deze onderwerp bieden als het ware een doorkijkje naar de achterliggende periode. Op 12
april 2017 heeft de redactie in de openbare bibliotheek een presentatie gegeven over het werk in
uitvoering aan de Canon. Deze zal de vorm krijgen van een website en een plaats krijgen op de
website oglv.nl. Wie vragen of suggesties heeft of historisch materiaal ter beschikking wil stellen kan
de redactie bereiken via: canonvanvoorschoten@gmail.com

Geschiedenis over de gemeentegrenzen heen

Holland Rijnland werd van oudsher als een historische eenheid gezien. Binnen Rijnland zijn veel
verenigingen en andere organisaties actief met de geschiedenis en het erfgoed van hun eigen dorp
of stad. Deze geschiedenis en dit erfgoed kent veel gezamenlijke componenten.
De Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland wil de samenhang in die gezamenlijke
geschiedenis meer benadrukken en de uitwisseling versterken tussen allen die zich ermee
bezighouden. Dat wordt mogelijk gemaakt door een gezamenlijke website waaraan vele
organisaties hun bijdragen leveren. Nieuwsgierig?
Kijk dan snel op: www.rijnlandgeschiedenis.nl

Lezing over Haagse en Leidse buitenplaatsen door René Dessing
Dinsdag 16 mei 2017
Aanvang: 20 uur in Museum Voorschoten Voorstraat 17
René Dessing zet zich al vele jaren in voor het behoud van de Nederlandse buitenplaatsen. In
november 2016 verscheen zijn boek ‘Haagse en Leidse buitenplaatsen. Over landelijke genoegens
van adel en burgerij’. Er is die avond gelegenheid zijn boek te kopen.
Inschrijven via de mail: emjquanjer@planet.nl
gratis voor leden van OGLV, niet leden betalen € 5
Contactpersoon: Liesbeth Sentrop: 0633 758088

Bezoek aan de gerenoveerde tuin van Duivenvoorde

Donderdag 22 juni 2017
Aanvang: 14.00 uur (verzamelen in de hal van het kasteel Duivenvoorde)
Recent is de tuin rond het kasteel gerenoveerd. Directeur/conservator Annette de Vries ontvangt
ons met koffie/thee en iets lekkers in het kasteel en houdt een korte inleiding over de achtergronden
van de renovatie. Vervolgens maken wij een wandeling van ongeveer 1,5 uur door het park onder
leiding van Dick de Vlieger, opzichter van het landgoed.
Inschrijven via email: vrankrijker@planet.nl voor 10 juni 2017
gratis voor leden van OGLV, niet leden betalen € 5
Contactpersoon: Marijke de Kleijn – de Vrankrijker, telefoon 071-5615855

