Oplossingen puzzel kastelen fietstocht

1.

2.

3.

De toren van de H. Willibrordkerk is jaren lang het
hoogste punt van Oegstgeest geweest. Aan het einde
van de tweede wereldoorlog gebruikten de in de
RK Willibrordus school gelegerde Duitse soldaten de
toren als uitkijkpunt, om te kunnen zien of er al
Engelse bommenwerpers aan kwamen vliegen.
Het haantje staat op 50 meter hoogte.

In 1901-1903 werd dit pand gebouwd door de gemeente Leiden als “Sanatorium
voor Zenuwlijders” Rhijngeest. De directeur Gemeentewerken van Leiden, G.J.
Driessen, ontwierp het sanatorium. Het gebouw Rhijngeest is een typisch voorbeeld
van de chaletstijl met witgepleisterde gevels met rode accenten en overstekende
kappen met uitgesneden of gezaagde decoratieve randen. Het gebouw heette vanaf
1949 Jelgersmakliniek, genoemd naar de eerste hoogleraar in de psychiatrie in
Leiden, prof.dr. Gerbrandus Jelgersma. Sinds 1999 is het pand, na een grondige
restauratie en verbouwing, het gemeentehuis.
De ijskelder werd aangelegd in 1842 in
een tijd toen de winters nog koud en
vooral lang waren. Het was dus geen
kunst om een aantal mooie ijsbrokken
uit het ijs van de slotgracht te zagen en
die voor gebruik in de zomer op te
slaan in een koele kelder vlak bij het
kasteel. De kelder is half ingegraven en
van een isolerende aarden wal
voorzien.

4.

5.

6.
Het was bij de puzzel
tocht moeilijk tellen,
de jonkies waren niet
altijd te zien.

Hij ligt wat verscholen in het groen, deze zeer oude
waterput. Op de zijkant staat in wat verweerde
vergulde letters het jaartal 1550. Daarmee is deze put
de oudste stenen constructie in Oegstgeest.
Hoe oud is oud?
Het kasteel zelf dateert oorspronkelijk uit de
middeleeuwen maar het gebouw werd ten tijde van het
beleg van Leiden met de grond gelijk gemaakt om de
Spanjaarden geen gelegenheid te geven er zich te
nestelen. Maar de put overleefde deze vernieling.
Waarschijnlijk was vergiftigen van het water in de put
met enkele kadavers voldoende om de vijand de voet
dwars te zetten

7.

8.

9.

10.

LED brugleuning inbouwen op locatie
Op locatie zal de volledig doorlopende. warm witte (3.000K),
LED verlichting door ILLUNOX® monteurs vakkundig in de
brugleuning ingebouwd worden. Dit zal gaan plaatsvinden
omstreeks november 2019. De led leuning zal schuin het
wegdek, van ruim 5 meter breed, aanlichten. Op deze wijze
wordt het meest optimale lichteffect gesorteerd. De brug wordt
daarmee niet alleen sfeervol, maar ook functioneel verlicht. De
verlichte leuning voldoet als armatuur aan de kwalificaties
IK10 en IP65. Met deze kwalificaties is deze daarmee bij
uitstek geschikt voor de openbare ruimte. De waterbestendige
LED strip wordt namelijk zeer solide opgesloten in het
leuningprofiel. Bovendien heeft het ILLUNOX® systeem een
lange levensduur en is kosteneffectief in het onderhoud.

Oplossingen iets ouder puzzel kastelen fietstocht
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De toren van de H. Willibrordkerk is jaren lang het
hoogste punt van Oegstgeest geweest. Aan het einde
van de tweede wereldoorlog gebruikten de in de
RK Willibrordus school gelegerde Duitse soldaten de
toren als uitkijkpunt, om te kunnen zien of er al
Engelse bommenwerpers aan kwamen vliegen.
Het haantje staat op 50 meter hoogte.

In 1901-1903 werd dit pand gebouwd door de gemeente Leiden als “Sanatorium
voor Zenuwlijders” Rhijngeest. De directeur Gemeentewerken van Leiden, G.J.
Driessen, ontwierp het sanatorium. Het gebouw Rhijngeest is een typisch voorbeeld
van de chaletstijl met witgepleisterde gevels met rode accenten en overstekende
kappen met uitgesneden of gezaagde decoratieve randen. Het gebouw heette vanaf
1949 Jelgersmakliniek, genoemd naar de eerste hoogleraar in de psychiatrie in
Leiden, prof.dr. Gerbrandus Jelgersma. Sinds 1999 is het pand, na een grondige
restauratie en verbouwing, het gemeentehuis.
De ijskelder werd aangelegd in 1842 in
een tijd toen de winters nog koud en
vooral lang waren. Het was dus geen
kunst om een aantal mooie ijsbrokken
uit het ijs van de slotgracht te zagen en
die voor gebruik in de zomer op te
slaan in een koele kelder vlak bij het
kasteel. De kelder is half ingegraven en
van een isolerende aarden wal
voorzien.

4.

5.

6.

Het was bij de puzzel
tocht moeilijk tellen,
de jonkies waren niet
altijd te zien.

7.

Hij ligt wat verscholen in het groen, deze zeer oude
waterput. Op de zijkant staat in wat verweerde
vergulde letters het jaartal 1550. Daarmee is deze put
de oudste stenen constructie in Oegstgeest.
Hoe oud is oud?
Het kasteel zelf dateert oorspronkelijk uit de
middeleeuwen maar het gebouw werd ten tijde van het
beleg van Leiden met de grond gelijk gemaakt om de
Spanjaarden geen gelegenheid te geven er zich te
nestelen. Maar de put overleefde deze vernieling.
Waarschijnlijk was vergiftigen van het water in de put
met enkele kadavers voldoende om de vijand de voet
dwars te zetten

8.

9.

10.

Jarenland stond er bij de
kwekerij een prachtige tulp aan
het water, bij het nafietsen van
de route: geen tulp meer.
Het was te laat om de vraag te
wijzigen, de routes waren al
verstuurd!

Hoop Doet Leven is een poldermolen in Voorhout. Oorspronkelijk stond deze grondzeiler
in Rijnsburg, waar hij werd gebouwd ten behoeve van de bemaling van de polder
Kamphuizen. De molen heeft een ijzeren scheprad buiten de molen, dat half is overkapt.
Door uitbreiding van de bloemenveiling Flora was er voor de molen geen ruimte meer. In
1999 is de molen dan ook verplaatst naar de polder Elsgeest, waar hij op 11 november
2000 in bedrijf werd gesteld. De molen bemaalt nu op vrijwillige basis de polder Elsgeest.
Opmerkelijk detail: Hoop Doet Leven werd op het moment dat de molen een halve meter
boven de grond hing eigendom van de Rijnlandse Molenstichting. De molen was toen
geen onroerend goed meer en viel daarmee onder een gunstiger belastingtarief.

