Open Monumenten
& Osger Weekend
8 & 9 september 2018

in Europa

Kinderspeurtocht
Sommige locaties hebben een speciaal kinderprogramma maar niet alle locaties zijn het
hele weekend open. Kijk voor het (kinder)programma en openingstijden/-dagen in het
programmaboekje dat verkrijgbaar is bij het Gemeentehuis, de Oegstgeester boekhandels,
de bibliotheek, K&O, verschillende winkeliers en tijdens het weekend, op de deelnemende
locaties. Het programma is ook te vinden op www.osger.nl.

1.

2.

Vóór het Gemeentehuis van
Oegstgeest (Rhijngeesterstraatweg 13) staat een
glazen kunstwerk. Wie heeft
dit kunstwerk gemaakt?

Archeologen hebben in 2013
in Oegstgeest een zeldzame
zilveren schaal uit de vroege
Middeleeuwen opgegraven.
Deze schaal is tijdens het
Open Monumenten & Osger
Weekend te bewonderen in
Kasteel Endegeest (Endegeesterstraatweg 5).
Hoe wordt deze schaal
genoemd?

3.
Vlak achter Kasteel
Endegeest ligt Biologische
Kwekerij de Groene Cirkel
(Endegeesterstraatweg 5).
Noem drie gewassen
(plantensoorten) die hier
groeien (wel op de paden
blijven alsjeblieft!).

4.
Cultuurhuis de Paulus
(Warmonderweg 2) heeft
een stenen klokkentoren
maar het spitse dak is van
een ander materiaal. Welk?
Koper
Zink

5.
Welke beroemde hoogleraar
in de botanie, geneeskunde
én scheikunde woonde
vroeger in Kasteel
Oud-Poelgeest
(Poelgeester weg 1)?

Aluminium

Jouw foto in de Oegstgeester Courant???
Doe mee aan Fotomonumentje 2018!
Wie maakt de mooiste, gekste, meest creatieve foto van één van
de deelnemende locaties aan het Open Monumenten & Osger
Weekend 2018?
Je foto uiterlijk maandag 10 september 2018 voor 12 uur mailen
naar info@osger.nl, onder vermelding van je naam en leeftijd.
De winnende foto wordt geplaatst in de Oegstgeester Courant!
Jury: Willemien Timmers (Oegstgeester Courant) en de organi
satie van het Open Monumenten & Osger Weekend.

6.
Bij de scheepstimmerwerf
Klaas Hennepoel (Haarlemmertrekvaart 2c; bereikbaar
met pontje via Haarlemmertrekvaart of lopend/
fietsend door Klaas
Hennepoelpolder langs
molen ’t Poeltje – Poelgeest)
is de reconstructie van de
boeier – een traditioneel
houten schip – van Peter de
Grote te bewonderen. Uit
welk land kwam deze
bekende tsaar?

Je bent klaar met de
speurtocht. Goed
gedaan!

7.
Hoe heet het schilderij van
Jan Toorop waarvan een
uitvergrote afbeelding
hangt in het Groene Kerkje
(Haarlemmerstraatweg 4)?

8.
De Regenboogkerk
(Mauritslaan 12) had vroeger
een andere naam. Welke?

Als je de speurtocht inlevert bij
IJssalon Tutti-Frutti (Geversstraat 59) krijg je tijdens het
Open Monumenten & Osger
Weekend een gratis ijsje!
Tutti-Frutti is op 8 en 9
september open van 12 tot
21 uur.

