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  geeft het verleden toekomst 
 

 
Voorburg,  september 2011 
 
 
Geachte donateurs, 
 
Het is het bestuur van de stichting  “Mooi Voorburg” een genoegen u weer op de hoogte te stellen van 
nieuwe ontwikkelingen. 
 
 
 “Mooi Voorburg” aanwezig op het Cultureel Zomerfestival op 27 augustus jl. 
 
Het jaarlijkse Cultureel Zomerfestival op het 
Koningin Julianaplein in Voorburg was ook dit 
keer weer geslaagd. Natuurlijk was ook Mooi 
Voorburg aanwezig om te laten zien waar de 
stichting voor staat, gesprekken te voeren met 
belangstellenden en eventueel nieuwe 
donateurs in te schrijven.  
Het was gezellig druk bij de kraam waar de 
bestuursleden de hele dag paraat waren. 
Verschillende Voorburgers hebben zich 
aangemeld als nieuwe donateur. 
Mooi Voorburg hield een prijsvraag waaraan de 
passanten mee konden doen. Er moest worden 
geraden hoeveel gemeentelijke monumenten er 
in Voorburg staan. De drie inzenders die het 
dichtst bij het werkelijke aantal zaten, hebben 
een mooie prijs gekregen: een MV 
deurenposter, het MV boek Van Waterpomp tot 
dorpswacht of een set geschilderde kaarten met 
Voorburgse monumenten. 

De winnaars zijn:  
mevrouw Steenbrink en de heren Vermaesen en 
Van Diepen. 
 

 
 

 
 
“MOOI VOORBURG” ZOEKT VROUWELIJKE BESTUURSLEDEN. 
 
Door het gelijktijdige vertrek van een drietal vrouwelijke bestuursleden eerder dit jaar, 
roept het bestuur van de stichting “Mooi Voorburg” kandidaat-bestuursleden op om onze gelederen te 
komen versterken. 
Hoewel het bestuur zich niet bewust is van een vermeend ``glazen plafond``,  bestaat de huidige 
samenstelling voor 90 % uit mannen en daarom is het hoog tijd om hierin verandering te brengen. 
Kortom, wij missen een vrouwelijke noot bij onze bestuursaangelegenheden en doen daarom een 
dringend beroep op alle inwoonsters van Voorburg om zich te melden voor een interessante 
bestuursfunctie. Eisen aan deze functie worden niet gesteld, anders dan dat u affiniteit heeft met de 
doelstellingen van “Mooi Voorburg” . Wij bieden u  de gelegenheid om in een ongedwongen sfeer en in 
teamverband concrete plannen te ontwikkelen, die bijdragen tot een nog mooier Voorburg. 
Financieel gesteund door honderden trouwe donateurs, kunnen wij met u onze plannen realiseren. 
Schroomt u dus niet als u belangstelling heeft voor een bestuursfunctie of  daarover meer te weten wilt 
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komen, om contact op te nemen met de secretaris Lodewijk van Vliet, tel. 3873166 of per mail naar 
secretaris@mooivoorburg.nl of met de voorzitter Kees Verbeek, tel. 3870578  of per mail naar 
voorzitter@mooivoorburg.nl 
Wij kijken met belangstelling uit naar uw reacties op onze oproep. 
 
 
Stichting “Mooi Voorburg” presenteert zich op Open Monumentendag op zaterdag 10 september 2011 
 
Het landelijk thema van de 25e  Open 
Monumentendag is dit jaar "Nieuw gebruik – 
Oud gebouw" en gaat over herbestemming. Ook 
in de gemeente Leidschendam-Voorburg 
hebben monumentale gebouwen een nieuwe 
bestemming gekregen. Hierdoor bleven deze 
gebouwen gespaard voor het nageslacht. 
Zoals gebruikelijk, is "Mooi Voorburg" dit jaar 
weer aanwezig op zaterdag 10 september van 
09.30 – 16.00 uur in onze stand bij de 
Dorpspomp in het oude centrum. Net als 
voorgaande jaren presenteert de Stichting zich 
op deze dag weer met een eigen expositie in het 
kader van het jaarlijkse thema. 
"Mooi Voorburg" heeft voor deze expositie 
gezocht naar panden in Voorburg die een 
nieuwe bestemming hebben gekregen en heeft 
dit in een mooie fotoreportage vastgelegd. Het 
geheel geeft een goede indruk hoe oude 

gebouwen weer een nieuwe toekomst hebben 
gekregen. 
Wij hopen u bij onze expositie te mogen 
ontmoeten.  
 

 
Van Zusterschool tot Wijkcentrum 

 

 
 
Nieuws van de Werkgroep Openbaar Gebied van “Mooi Voorburg” 
 
Nadat de stichting “Mooi Voorburg” een zienswijze had ingediend over het ontwerp Bestemmingsplan 
Oude Dorspkern  heeft de gemeente ons daarop geantwoord. Een aantal opmerkingen van ons heeft 
geresulteerd in een aanpassing van het Bestemmingsplan. Echter, er bleef ook een aantal vragen over. 
Deze vragen hebben we schriftelijk voorgelegd aan de raadsleden van de Commissie Openbaar Gebied 
van de gemeente Leidschendam-Voorburg, die op dinsdag 23 augustus vergaderden. Daar hebben we 
ook mondeling onze vragen kunnen toelichten. 
Een tweetal vragen werd ter plekke beantwoord, op twee andere vragen bleef het antwoord onduidelijk. 
Zo wilden we graag weten of de restauratie van het brugwachtershuisje bij de Kerkbrug, die dit najaar 
gaat plaats vinden, ook het herstel van het om het huisje liggende stukje groen met hekwerk inhoudt.  
En of de illegaal door de Provincie geplaatste schakelkasten bij de brug ondergronds zouden kunnen 
worden aangelegd. Het antwoord op deze vragen bleef open. In de komende weken zullen we verder op 
deze onderwerpen ingaan. 
Voorts zijn we met de gemeente in overleg over de aanpassing van de snelheid van het verkeer op het 
gedeelte van de Parkweg bij de Oude Kerk, dat na de herinrichting meer het beeld van een winkelstraat 
zal krijgen. We zijn voorstander van een verlaging van de snelheid van 50 naar 30 kilometer per uur op 
dit gedeelte. 
 
 
Actie nieuwe donateurs “Mooi Voorburg” 2011 
 
Wie in 2011 nog donateur wordt van de stichting “Mooi Voorburg” voor minimaal € 15,- per jaar, 
ontvangt als welkomstgeschenk het jubileumboek van de stichting “Van waterpomp tot dorpswacht” 
voor  € 5,- (i.p.v. € 25,-). De nieuwe donateurs zijn dan ook donateur voor 2012. 
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Maak minimaal € 15 plus € 5,-  over op rekeningnummer 5777, t.n.v. stichting “Mooi Voorburg” en u 
ontvangt de donateurkaart 2011 en het boek zo spoedig mogelijk thuis. Vermeld bij de mededelingen: 
nieuwe donateur + waterpomp. 
Ook voor onze trouwe donateurs is het “Mooi Voorburg” jubileum boek 2010 nu verkrijgbaar voor € 5,- 
Maak € 5,- over op rekeningnummer 5777 t.n.v. stichting “Mooi Voorburg” onder vermelding 
Waterpomp en u krijgt het boek zo spoedig mogelijk thuis bezorgd. Of haal het boek op bij onze stand 
aan de Herenstraat naast de Waterpomp op Open Monumentendag op zaterdag 10 september 2011 en 
betaal contant. 
Ter ondersteuning van de donateuractie is een nieuwe wervingsfolder samengesteld die ook verkrijgbaar 
is bij onze stand. 
 
 
‘’MOOI VOORBURG’’ BREIDT AANDACHTSGEBIED  UIT. 
 
De stichting “Mooi Voorburg” werpt zich sinds 
haar bestaan op voor de instandhouding van 
het Beschermde Dorpsgezicht Voorburg. Dit is 
één van de primaire doelstellingen van de 
stichting, maar Voorburg is meer dan de oude 
dorpskern alleen. In toenemende mate zal de 
stichting zich richten op alle wijken en 
woongebieden van de kern Voorburg in de 
gemeente Leidschendam-Voorburg. Kortom: 
“Mooi Voorburg” verlegt haar grenzen! 
Om hieraan meer bekendheid te geven, is een 
nieuwe promotie- en wervingsfolder 
samengesteld. Deze folder heeft een tweeledig 
doel. Allereerst wil het stichtingsbestuur alle 
Voorburgers, die hun gemeente een warm hart 
toedragen, op de hoogte brengen van deze 
nieuwe ontwikkeling. Tevens, en zeker niet 
onbelangrijk, alle inwoners opwekken om de 
stichting te steunen door donateur te worden. 
Hoe meer donateurs, hoe meer “Mooi 
Voorburg” haar invloed kan uitoefenen op het 
gemeentelijk beleid. Dankzij financiële steun 
van nieuwe begunstigers, kan de stichting nog 
meer plannen realiseren om Voorburg mooi te 
houden en mooier te maken. 
 

 
 

 
DONATEURAVOND  6 oktober 2011 
 
Stadse Fratsen, Het leven in de Romeinse tijd in de Lage Landen door prof. dr. Arjen Bosman 
 
 
Op donderdag 6 oktober a.s. houdt “Mooi 
Voorburg” weer haar traditionele 
donateuravond in Theater de Tobbe aan het 
Burgemeester Feithplein 95 in Voorburg. 
De ontvangst in de Tobbe is vanaf 19.30 uur. De 
muzikale omlijsting wordt verzorgd door het 
Trio Accorvice bestaande uit Hannie Janssens 
accordeon, Willy Oosten viool en Niek Lamme 
cello.   
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Voor en na de pauze houdt prof. dr. Arjen Bosman* een lezing over Forum Hadriani. 
In de lezing wordt een beeld geschetst van de Romeinse verovering en vervolgens de (her)inrichting van 
het landschap in Nederland. Uitgebreid zal worden stilgestaan bij het leven in militaire, inheemse en 
civiele context. Speciale aandacht zal uitgaan naar de ontwikkeling van steden, met Forum Hadriani als 
voorbeeld. 
Om 22.00 uur wordt de gezellige avond afgesloten in de foyer met muziek van het Trio Accorvice. 
 
 
*Arjen Bosman studeerde vanaf 1984 pre- en protohistorische archeologie aan de Universiteit van Amsterdam, met 
specialisatie in Archeologie van de Romeinse tijd. Tussen 1989 en 1993 werkte hij als Assistent in Opleiding aan zijn proefschrift 
bij het Instituut voor Prae en Protohistorie van de Universiteit van Amsterdam. In 1994 is hij een jaar lang conservator van de 
archeologische collecties van Museum Beeckestijn, gemeente Velsen. Tussen 1995 en 1997 is hij plaatsvervangend provinciaal 
archeoloog in respectievelijk Overijssel en Gelderland vanuit de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te 
Amersfoort. Hierbij zijn archeologisch inhoudelijk alle voorkomende periodes behandeld. In 1998 is hij gepromoveerd op het 
proefschrift over de opgravingen van het Vroeg-Romeinse fort en haven van Velsen 1. Tussen 1999 en 2003 is hij aangesteld als 
archeologisch manager bij De Maaswerken te Maastricht. In 2003 maakt hij de overstap naar een deeltijdpositie bij het 
archeologisch en cultuurhistorisch management en adviesbureau Past2Present-ArcheoLogic, sinds 2010 omgedoopt in The 
Missing Link.  
Hij is auteur van vele artikelen en boeken over archeologisch inhoudelijke onderwerpen en krijgshistorische en militaire 
thema’s. Tevens adviseert hij over krijgshistorie voor film en tv. 
 
 
Bericht van de penningmeester. 
 
Hebt u uw donatie voor 2011 al overgemaakt? Het rekeningnummer is 5777 t.n.v. Stichting Mooi 
Voorburg te Voorburg. 
 
 
 
Namens het bestuur van de stichting “Mooi Voorburg”, 
met vriendelijke groet, 
 
 
Kees Verbeek 
Voorzitter 
E-mail: voorzitter@mooivoorburg.nl 
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