
’Mooi Voorburg’ geeft het verleden toekomst

Het 'Mooi Voorburg' lustrumjaar is in volle gang

Voorburg, september 2009

Geachte donateur/donatrice,
In onze vorige mailing hebben we aangekondigd dat we onze 50 jaar  inspanning voor

het instandhouden van een kwalitatief goed Voorburg graag zouden willen markeren.
Het  Beschermde  Dorpsgezicht  Voorburg  heeft  hierbij  onze  speciale  aandacht.  De  entrees
naar het Oude Centrum behoeven in dit verband verbetering. Het College van B&W kon zich
vinden in ons voorstel voor verbetering van de Franse Kerkstraat. De gemeentelijk diensten
zijn inmiddels druk bezig met de voorbereidingen van de straatwerkzaamheden.

Voor  deze  'Mooi  Voorburg'lustrum
markering  heeft  de  Voorburgse  beeldhouwer
Frans  Kokshoorn  een  interessant  beeld
ontworpen,  dat  klaar  staat  om  naar  de
bronsgieter te gaan. Het is ‘Dorpswacht Frans’
die vanaf zijn stenen sokkel met ferme houding
en  vriendelijke  blik  u  uitnodigt  het  Oude
Centrum binnen te gaan.

Afgewerkt  en  goed  verankerd  zal  deze
‘Dorpswacht’ op feestelijke wijze op zaterdag 7
november worden onthuld.
Het is goed dat er een gardien is, iemand die de
zaken  in  ogenschouw  neemt  en  weet  wat  zich
achter zijn rug  in het Beschermde Dorpsgezicht
en de Herenstraat afspeelt.

Vanuit één  van onze doelstellingen  t.w.: het  instandhouden  van zaken of gebruiken
met historische of culturele waarde, hebben we gemeend een  lans  te  moeten breken voor
het behoud van het brugwachtershuisje in zijn omgeving. Het college heeft evenwel een
besluit  genomen.  Zij  stellen  eigenaar  van  het  Rijksmonument  te  zijn  en  beloven  dat  het
huisje zal worden gerestaureerd en  verhuurd  in de zomermaanden als  horecauitgiftepunt
aan het ernaast gelegen terras. Wij zijn van mening dat  juist één geheel van Kerkbrug en
brugwachtershuisje in vriendelijk omheinde omgeving als kleinood een bijdrage levert aan
de  toch  nogal  kale  kade.  Wij  betreuren  dat  het  economisch  belang  prevaleert  boven  het
cultuurhistorische,  juist  als  het  gaat  om  de  mooiste  entree  van  Voorburg  vanaf  de
Kerkbrug, de Kerkstraat in naar de Herenstraat. Gedurende het herfst en winterseizoen zal
het er niet vrolijk bij  staan. De draagkracht vanuit de gemeenteraad  is niet voldoende om
verdere  stappen  te  ondernemen.  We  zullen  echter  de  ontwikkelingen  volgen  en  indien
daartoe  aanleiding  onze  mening  daarover  kenbaar  maken.  Ondanks  toezeggingen  van
collegezijde  om  verbeteringen  aan  te  brengen  maakt  het  geheel  thans  helaas  een
verpauperde indruk.

Met  de  Opening  op  16  april  begon  het  Lustrumjaarprogramma  ‘met  emmertjes
waterhalen  en  meisje  op  de  klompen’  gevolgd  door  de  Feestexcursie  in  mei  naar  de
Schiedam waar o.a. de echte jenever werd geproefd en door de grachten werd gevaren.



Nu staan  verschillende presentaties tijdens de Open Monumentendag op zaterdag
12 september a.s. in onze tent naast de waterpomp in de Herenstraat op het programma.
We  laten zien wie we zijn en wat we doen om  Voorburg  mooi en  leefbaar  te  houden.  We
zullen  proberen  bijdragen  voor  ons  lustrumbudget  te  vergaren  o.m.  door  de  verkoop  van
diverse Lustrumartikelen met natuurlijk gereduceerde prijzen voor u als donateur. Daarnaast
zijn alle in Voorburg geïnteresseerden welkom.
U  treft  onze Cuvée  Speciale  van  ‘Mooi  Voorburg’aan,  wijnflessen verpakt  in  aardige
houten  draagkistjes  om  makkelijk  mee  te  nemen  en  weg  te  schenken.  De  luisterrijke
wenskaarten met enveloppe op geschept papier staan voor u klaar om er een keuze uit te
maken.

Actueel  is  de  presentatie  van  de  vernieuwde
heruitgave van de Deurenposter 'Mooi Voorburg'.
De  verkoop  van  deze  poster  zal  in  een  beperkte
oplage op deze zo toepasselijke Open Monumenten
dag beschikbaar zijn. In  fraaie kleuren op stijlvolle
wijze gerangschikt  stralen de Voorburgse deuren u
toe. Met een  formaat van 60 x 90 cm zal de poster
prachtig uitkomen op een witgestucte muur.
De prijs  en afhaaladres van de poster  treft u op de
bijgesloten verkoop/machtigingskaart.

Er bestaan drie uitvoeringen:
 In normale uitvoering met kartonnen koker
 In luxe uitvoering op speciaal papier met koker
 Op speciaal verzoek kan de poster ook op canvas

worden gedrukt en van een lijst voorzien.
De Deurenposter kan na Open Monumentendag uitsluitend worden afgehaald door inlevering
van het bijgesloten ingevulde en ondertekende verkoop/machtigingsformulier.
Adres: Reflex 33 Lijstenmakerij en kunsthandel, Herenstraat 33,  2271 CA Voorburg

Er wordt in de komende maanden hard gewerkt aan de uitgave van het Lustrumboek
‘Van Waterpomp tot Dorpswacht’dat gaat over 50 jaar  'Mooi Voorburg'. Aansluitend op
ons vorige  boek van  ‘Molen  tot  Waterpomp’  toont  het  boek op  verschillende  manieren  de
beweegredenen  waarom  wij  ons  zo  zeer  inspannen  om  de  kwaliteit  van  het  historisch
centrum  in  stand  te  houden.  Naast  tal  van  Voorburgse  wetenswaardigheden  hopen we  een
beter besef van kleurgebruik te bewerkstelligen.

In  dit  boek  wordt  daarom  een kleurenpalet  met  20  elkaar  aanvullende  historische
kleuren ingestoken. Het aanstippen van onderwerpen als glas, ramen en bakstenen ligt in lijn
met de deuren uit de Deurenposter. Het lustrumboek zal in november uitkomen, zodat u in de
gelegenheid bent het voor de feestdagen aan te schaffen. In onze volgende mailing in oktober
zullen wij u daarover meer laten weten.

Ter afsluiting van ons  'Mooi Voorburg'jaar wordt u uitgenodigd om aanwezig te zijn
bij de interactieve lezing over Spinoza op donderdag 12 november a.s. in de Oude Kerk,
dit keer onze speciale donateursavond. Prof. Dr. L. van Bunge, de Spinozakenner bij uitstek,
zal  u,  op  voor  ieder  toegankelijke  wijze,  uiteen  zetten  wat  Spinoza  gedurende  zijn  7  jaar
verblijf in de Heren en Kerkstraat overdacht en opschreef, gedachtegoed dat later de Ethica
werd. Het is voor het eerst dat zo uitgebreid aandacht wordt besteed aan de Voorburgse jaren
van Baruch de Spinoza.

Maar  eerst  zal  het  ons  bestuur  een  bijzonder  genoegen  zijn  om  u  op  de  Open
Monumentendag  op  12  september  a.s.  in  onze  stand  naast  de  Dorpspomp  te  mogen
begroeten.

Met vriendelijk groet van 'Mooi Voorburg'


