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Steun het behoud van het monumentaal Erfgoed

Het landgoed en kasteel Oud-Poelgeest hebben een rijke historie. 
Landhuis voor de adel, proeftuin voor professor Boerhaave, museum 
voor De Thoms, inspiratiebron voor Jan Wolkers: Oud-Poelgeest was 
het allemaal.

Vandaag de dag is Landgoed Oud-Poelgeest een rustpunt in  
Oegstgeest waar het goed toeven is. Feesten, vergaderen, dineren, 
overnachten of gewoon rustig wandelen? Alles kan bij Oud-Poel-
geest.

Oud-Poelgeest omvat oa. een kasteel, een koetshuis, een kapel, een 
tuinmanswoning en een park van ruim tien hectaren. Om dit erfgoed 
in stand te kunnen houden, is jaarlijks een grote investering nodig. 
Naast de subsidies die wij ontvangen, is extra financiële steun hard 
nodig. Om die reden zet Stichting Erfgoed Oud-Poelgeest, samen 
met Dorpsmarketing Oegstgeest, een netwerk op van particulieren 
en bedrijven die ons willen steunen.

Het Kompaan netwerk

Dit netwerk van Kompanen van Oud-Poelgeest bestaat uit mensen 
die het landgoed koesteren en met hun jaarlijkse contributie  
bijdragen aan het behoud van deze schitterende monumentale plek. 

Steun Oud-Poelgeest. 
Word Kompaan van Oud-Poelgeest.



Het Kompaan lidmaatschap 

• U levert een belangrijke bijdrage aan de instandhouding van het 
landgoed.

• Toegang tot het jaarlijkse Kompaan-netwerkevent op het landgoed.
• U ontvangt een exemplaar van de originele Oegstgeester-dakpan.
• Als Kompaan krijgt u 5% korting op uw rekening van restaurant  

Oud Poelgeest.

Hoe kunt u bijdragen?

• U gaat een Kompaan-lidmaatschap aan voor een periode van  
5 jaar. De kosten worden jaarlijks in rekening gebracht.

• Bedrijven betalen € 450,00 per jaar.
• Particulieren betalen € 175,00 per jaar.

Stichting Erfgoed Oud-Poelgeest heeft een culturele ANBI-status. Hierdoor  
is het mogelijk 125% van het bedrag dat u schenkt in mindering te brengen 
op uw inkomen, hetgeen u extra voordeel levert op de inkomstenbelasting.  
Zie voor meer info op de website. Giften zijn vrijgesteld van btw.

Lid worden?

Kijk op www.stichtingerfgoedoudpoelgeest.nl 
Daar vindt u meer informatie om Kompaan te worden van 
Oud-Poelgeest.

Diner  18:00 – 21:30 



www.stichtingerfgoedoudpoelgeest.nl

Mede mogelijk gemaakt door:

Over Stichting Oud-Poelgeest

De Stichting Erfgoed Oud-Poelgeest 
heeft het landgoed met de monumen-
tale opstallen in erfpacht van de  
gemeente Oegstgeest met daarbij 
de opdracht om het geheel in goe-
de staat te houden en waar nodig 
te verbeteren en te restaureren.

Opvallende restauraties zijn o.a.  
de boogbrug, de Drakenzaal en 
het Boerhaavelaantje.

Om middelen te genereren voor 
onderhoud en restauratie worden het 
kasteel, koetshuis en hotel verhuurd 
aan Kasteel Oud-Poelgeest B.V.


