 Waarvan was dit hek de toegang?
D'Hoogen boom of Den Hoogenboom is een voormalige boerderij.
Het bouwwerk, dat vermoedelijk stamde uit de zestiende eeuw,
werd in 1830 afgebroken. Van de boerderij resteert nog een
toegangshek dat bestaat uit twee bakstenen hekpalen uit 1806 met
daartussen een eenvoudig metalen hek. De beide palen worden
gedecoreerd met siervazen met grotesken uit ca. 1660. Op het
vroegere voorterrein van de boerderij bevindt zich een gebroken
zuil ter nagedachtenis aan de Leidse hoogleraar Daniël
Wyttenbach. Het terrein is een van de rijksmonumenten in
Oegstgeest. De hofstede is niet zoals vele andere zestiende-eeuwse
boerderijen in Oegstgeest verbouwd tot buitenplaats en heeft dus altijd het karakter van een
boerenhuis behouden. Het boerderijcomplex bestond naast de eigenlijke boerderij uit een koe- en
paardenstal, een wagenhuis, een schuur, een tuin en een hakhoutbosje.

 Wat is

SOEK ?

SOEK Kringloopwinkel Oegstgeest zamelt bruikbare goederen in en verkoopt die voor een
scahppelijk prijs. De opbrengst gaat naar lokaal goede doelen.

 Landscroon, hier een ‘doe-vraag’, op het fietspad zie je aan de
rechterkant een evenwicht toestel, probeer in zo min mogelijk
stappen over de vijf boomstammen van begin naar einde te
lopen

 Wat is “Kratong”?
De Kratong is het buurthuis van de buurt Buitenlust.
Wil je alles weten over het ontstaan van het buurthuis en buurt,
klik op onderstaande link.
https://indischebuurten.nl/buurten/oegstgeest

 We fietsen nu door het nieuwste buurtje van Oegstgeest,
wat was hier vroeger?

 Waar zijn die smalle gaten in het gebouw voor?
Aan de Haarlemse trekvaart staat een 19de-eeuwse kapel in
neogotische stijl behorende tot de buitenplaats Oud-Poelgeest,
thans in gebruik als woning. Het op rechthoekige grondslag
opgetrokken bakstenen pand bestaat uit één bouwlaag
en een zeszijdige bovenbouw, die boven de daklijst uitsteekt
met schietgaten en beëindigd door kantelen.

 Wat is eigenlijk fourageren?
Foerageren is eigenlijk een heel duur woord voor “zoeken naar eten”
Nu zal je vast denken “waarom? Mijn vogel heeft toch gewoon een bakje met eten in zijn kooi?”
Ja! En dat is jammer, want zo kan onder andere verveling ontstaan. In het wild is een vogel het
grootste gedeelte van de dag bezig met foerageren. Zodra de vogel wakker wordt roepen ze
iedereen bij elkaar en vliegen dan uit voor eten, daarna dutten en spelen ze vaak wat en aan het
einde van de middag vliegen ze weer uit voor voedsel.
Foerageren is dus een heel groot onderdeel
van het leven van een vogel.

 Hoe heet deze brug?
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