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Voorschoten tussen 1200 en 1400
Interview met schrijfster Marijke Reinsma

In 2016 verscheen het prachtig uitgegeven boek ‘Voorschoten tussen 1200 en
1400 Een ambacht in het graafschap Holland’ door Marijke Reinsma. In deze
periode was Voorschoten heel welvarend. Van de onderwerpen die in het boek
aan de orde komen, zijn nu nog steeds sporen te vinden. Zoals kasteel
Duivenvoorde, de paardenmarkt, de Laurentiusparochie en de
Leidseweg/Veurseweg, die al in de Middeleeuwen de doorgaande weg was.
Over Voorschoten gedurende dit tijdvak was nog niet geschreven. Marijke

heeft al heel wat publicaties op haar naam staan, maar die hadden betrekking
op haar juridische vakgebied. Dit is haar eerste boek over Voorschoten en het
smaakt naar meer. Klik hieronder voor het uitgebreide interview op de site van
OGLV.

Gemeente past bestemmingsplan Roosenhorst vrijwel niet aan
De gemeente neemt vrijwel niets van enig principieel belang over van de zienswijze
die twaalf lokale en regionale organisaties hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan Roosenhorst. In bijgaand overzicht is de reactie van de gemeente
opgenomen en aangegeven wat zij overneemt. Alles gaat dus gewoon door.
De Commissie Wonen, Ruimte en Groen vergadert hierover op 15 juni a.s.

Bundel Voorschotense oorlogsherinneringen in de bibliotheek

Eind vorig jaar ontving OGLV een kleine bundel met oorlogsherinneringen van een
oud-Voorschotense, Hanneke Beets-Vermet, geboren in 1939. Vanuit het perspectief
van het kind dat ze toen was, beschrijft ze het dagelijks leven in haar gezin in
Voorschoten tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Openbare bibliotheek in
Voorschoten heeft de uitgave, door de auteur in eigen beheer uitgegeven, in de
collectie opgenomen.

Hanneke Beets-Vermet: Het werd oorlog, ook in Voorschoten (Herinneringen van
een jong meisje), Groenlo, november 2016. De bundel is in de bibliotheek te vinden
bij de boeken over Voorschoten en omgeving.

Rosenburgh: van buitenplaats tot kinderboerderij

Op de lijst van bezuinigingen van de gemeente stond tot schrik van velen ook de
subsdie aan de kinderboerderij. Hopelijk hoeven de dieren die goed verzorgd
rondscharrelen op deze historische plek niet te verhuizen naar onbestemde
oorden. Jane Koopstra schreef eerder in ons blad een lezenswaardig artikel over wat
er op deze locatie allemaal is gebeurd. Klik hieronder voor het artikel op onze site.

Open Monumentendag

Op zaterdag 9 september wordt weer de landelijke Open Monumentendag
gehouden, waar Voorschoten ook aan meedoet. Tijdens Open Monumentendag zijn
in Voorschoten zo'n 25 monumenten gratis geopend voor het publiek.
Bij de meeste monumenten is er behoefte aan vrijwilligers die de bezoekers
informatie kunnen verstrekken en ook een oogje in het zeil kunnen houden. De
vrijwilligers zijn voor een dagdeel (10:00 - 13:30 of 13:30 - 17:00) actief.

We hebben al 35 vrijwilligers, maar we kunnen er nog wel een aantal gebruiken.
Van de vrijwilligers wordt verwacht dat ze de informatie over een monument
doorlezen en dat ze de bezoekersaantallen bijhouden. De informatie wordt verzorgd
door het Comite Open Monumentendag Voorschoten.

Belangstelling? Neem contact op met Bart van Oirsouw: oirsouw52@gmail.com

Algemene Ledenvergadering april: verslag en foto's

De ALV stond in het teken van het afscheid van Helen Raap, die jarenlang de
verspreiding van het ledenblad heeft georganiseerd, en van de voorzitter
Stan Dessens. Klik voor informatie op verslag en op foto-impressie.

Eerstvolgende excursie naar de tuin van Duivenvoorde

22 juni 2017: aanvang: 14.00 uur
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.
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