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  geeft het verleden toekomst 

 

Voorburg,  januari 2012    
 
 
Geachte donateurs, 
 
Allereerst wens ik u namens het bestuur van de stichting “Mooi Voorburg” een heel voorspoedig en 
gezond 2012. Deze Nieuwsbrief brengt u weer op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en blikt kort  
terug op 2011. 
 

OOK IN 2012 REDUCTIE VOOR DONATEURS MOOI VOORBURG 
De donateurskaart geeft ook in 2012 weer korting op aanschaf van artikelen van enkele Voorburgse 
bedrijven: drukkerij Timmermans, Vriesendorp Décorateurs, Tuincentrum Hofwijck en drogisterij De 
Waag. Het bestuur van de stichting “Mooi Voorburg” dankt deze bedrijven dat zij ook in 2012 weer hun 
medewerking verlenen. 

  

MOOI VOORBURG DRAAGT BIJ IN DE KOSTEN VAN DE KERSTBOOM 

Toen na de plaatsing van de kerstboom, geschonken door zustergemeente Hranice, bleek dat er een 
aanzienlijk tekort was ontstaan, heeft het bestuur van de stichting “Mooi Voorburg” in meerderheid 
besloten, dit loffelijk initiatief van de voorzitter van de stedenband Hranice (Tsjechië) - Voorburg, de 
heer Frans van Veen, eenmalig financieel te steunen. 

 
Vele Voorburgers en andere bezoekers 
hebben in het oude centrum van Voorburg 
weer kunnen genieten van een historische 
dorpskern in kerstsfeer, waaraan deze 
prachtige kerstboom in belangrijke mate 
heeft bijgedragen. 
Hulde aan de initiatiefnemer(s) voor hun 
vasthoudendheid. 
    
 

MOOI VOORBURG  IN 2011, EEN TERUGBLIK 
Aan de min of meer traditionele evenementen, zoals de Opening van de pomp op 16 april, de 
Donateursexcursie op 14 mei, het Cultureel Zomerfestival op 27 augustus, de Open Monumentendag op 
10 september en ten slotte de Donateursavond op 6 oktober, werd uitgebreid aandacht besteed in  
Nieuwsbrieven . Van deze evenementen werd ook melding gemaakt op onze website 
www.mooivoorburg.nl, zodat  iedereen die de “Mooi Voorburg” activiteiten op de voet wil volgen, 
bereikt wordt. Dit geldt ook voor de  reacties van “Mooi Voorburg” op de gewijzigde Welstandsnota, de 
Bomennota en de zienswijze op het Ontwerpbestemmingplan Oude Dorpskern, die u integraal op onze 
website kunt terugvinden.  
 
PROMOTIE- EN WERVINGSFOLDER 
Een belangrijke mijlpaal in 2011 was het uitbrengen van een nieuwe Mooi Voorburg promotie- en 
wervingsfolder, die inmiddels op een aantal locaties waar zich regelmatig veel publiek ophoudt, is 
gedeponeerd. De oude folders waren op en dus moesten er nieuwe komen. 
 

http://www.mooivoorburg.nl/
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STRAATNAAMBORDEN 
Het vervaardigen en aanbrengen van gietijzeren straatnaamborden is na realisatie van de eerste fase in 
2004, het vorig jaar een tweede fase ingegaan. Inmiddels zijn 14 nieuwe borden besteld en afgeleverd 
en deze zullen binnenkort naar een spuiterij worden gebracht voor een oppervlaktebehandeling. Zodra 
deze borden klaar zijn om te worden bevestigd op de gevels in het Beschermd Dorpsgezicht, zal dit met 
enig ceremonieel gepaard gaan. Onder andere zal de heringerichte Parkweg ermee worden verfraaid. U 
hoort daar te gelegener tijd meer van. 
 

 
 
Behalve de Parkweg, zullen ook de Oude Haven, de Prins Albertlaan, de Zwartelaan en het Oosteinde 
van deze klassieke straatnaamborden worden voorzien.  
 
WILHELMINASIERHEK 
 

  

Het vergrote Wilhelminasierhek op de hoek van    
de Van Schagenstraat en de Herenstraat werd 
ter gelegenheid van de herplaatsing van het 
opgeknapte hek door “Mooi Voorburg” voorzien 
van een herinneringsschildje waarop de korte 
geschiedenis van het hek is vermeld. 

OVERLEG MET GEMEENTE LEIDSCHENDAM-VOORBURG 
Met enige regelmaat wordt door “Mooi Voorburg” overleg gepleegd met vertegenwoordigers van het 
gemeentebestuur, de wethouders Heleen Mijdam en Peter van Ostaijen. Onderwerpen, zoals de OV-
knoop bij Station Voorburg en het dynamisch lichtkunstwerk onder het Marianneviaduct, de 
bewegwijzering in het oude centrum, de herinrichting van de Parkweg kwamen aan bod tijdens de 
besprekingen met wethouder van Ostaijen. De restauratie van het brugwachtershuisje (zie ook verder in 
deze Nieuwsbrief) aan de Kerkstraat en bij de zgn. “Kippetjesbrug”, het herstel van de Juliana-
Bernhardbank, de niet spuitende fonteinen en het doorvoeren van een stringent handhavingsbeleid in 
het beschermde dorpsgezicht, kwamen aan de orde in het overleg met wethouder Mijdam. Deze 
gesprekken vonden plaats in een positief-kritische maar constructieve sfeer en zullen in 2012 worden 
voorgezet, voor zover de ontwikkelingen in het Openbaar Gebied daartoe aanleiding geven.  
 

 
  
DE OPROEP VOOR VROUWELIJKE BESTUURSLEDEN BLEEK SUCCESVOL 
Om te voorzien in de vervulling van de ontstane vacatures heeft het bestuur van “Mooi Voorburg” in de 
Nieuwsbrief van september 2011 een oproep geplaatst voor het werven van vrouwelijke bestuursleden. 
Dat heeft gewerkt! Er meldden zich vier vrouwen, die belangstelling bleken te hebben voor een 
bestuursfunctie. Enige tijd geleden zijn met deze kandidaten informatieve gesprekken gevoerd. Eén van 
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de kandidaten heeft kenbaar gemaakt, dat zij de voorkeur  geeft aan regelmatig werken in 
groepsverband, maar dat kan “Mooi Voorburg” haar niet bieden. De andere drie kandidaten zullen 
binnenkort met de overige bestuursleden kennismaken. Wij houden u op de hoogte van deze positieve 
ontwikkeling. 
 
STICHTINGSBESTUUR 
“Mooi Voorburg” kreeg te maken met het 
aftreden van een drietal prominente 
bestuursleden. Op het terras van Eetcafé de 
Fox werd in april, onder zomerse 
omstandigheden, afscheid genomen van de 
dames Janita Metz-Bleuland van Oordt, 
Nicoline Voordijk-van der Minne en de heer 
Ben Smulders. Met passende cadeaus en 
lovende woorden, werden zij bedankt voor 
hun jarenlange inzet voor “Mooi Voorburg”.   

PLANNEN VOOR 2012 
Sommige MV-projecten die in 2011 van start zijn gegaan, zullen in het nieuwe jaar verder worden 
ontwikkeld. Deze maand komt het bestuur van “Mooi Voorburg” bijeen om uit de omvangrijke 
wensenlijst een keuze te maken voor de besteding van de donateursgelden. 
Dankzij uw blijvende steun aan “Mooi Voorburg” gaat de financiële crisis aan ons voorbij en zijn wij niet 
afhankelijk van overheidssteun. Met uw hulp blijft dat ook zo, want onze onafhankelijkheid is veel waard 
en maakt “Mooi Voorburg” een volwaardige gesprekspartner in de contacten met de lokale overheid en 
andere instanties.  
De besteding van uw gewaardeerde donatie vraagt om een zorgvuldige afweging en vaststelling van 
prioriteiten. In de volgende Nieuwsbrief van april 2012 zal er zeker iets meer over te melden zijn. 
Door “Mooi Voorburg” wordt gewerkt aan een nieuwe uitgave van de Monumentenroute.  De 
voorbereidingen zijn eind 2011 gestart en kunnen mogelijk dit jaar worden afgerond. Het bord bij de 
Oude Kerk, waarop de route staat afgebeeld, zal in 2012 een opknapbeurt krijgen.  
Van schrijvers, dichters en andere kunstenaars die lokale en soms landelijke bekendheid genieten, zullen 
herinneringsbordjes worden aangebracht op de huizen waar zij in Voorburg hebben gewoond. Bordjes 
die al eerder zijn geplaatst, maar in minder goede staat verkeren, zullen worden vernieuwd of 
opgeknapt. 
 
RESTAURATIE BRUGWACHTERSHUISJE NOG NIET GEHEEL AFGEROND  
De stichting “Mooi Voorburg” heeft zich de afgelopen tijd sterk gemaakt om het brugwachtershuisje bij 
de Kerkbrug weer in de originele staat gerestaureerd te krijgen. 
Inmiddels is het nodige gebeurd en heeft het huisje een grondige opknapbeurt gekregen. Nu gaat het 
nog om de vervanging van het hang- en sluitwerk en verfraaiing van de omgeving. “Mooi Voorburg” ziet 
het liefst weer een klein tuintje met hekwerk rondom het huisje, zoals dat daar eens was. Dan komt het 
huisje weer tot zijn recht in de omgeving.  
Na gesprekken met de gemeente bleek er een onderzoek te lopen naar de herinrichting van de 
omgeving van brug en huisje, waarvan “Mooi Voorburg” met spanning de resultaten afwacht. Ook 
hopen wij dat er een oplossing gevonden wordt voor het plaatsen van de afvalcontainers. De bedoeling 
is dat deze ondergronds worden geplaatst. Al met al zijn we op de goede weg, maar pas tevreden als 
alles volgens plan wordt afgerond. 
 
ACTIE NIEUWE DONATEURS MOOI VOORBURG 2012 
Wie in 2012 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,- 
(ipv € 25,-). Maak minimaal € 15,- + € 5,-  over op rekeningnummer 5777, tnv Stichting Mooi Voorburg 
en u ontvangt de donateurskaart 2012 en het boek zo spoedig mogelijk thuis. Vermeld bij de 
mededelingen: nieuwe donateur + jubileumboek. 
Ook voor onze trouwe donateurs is het Mooi Voorburg jubileum boek nu verkrijgbaar voor € 5,-. 



                    Stichting “Mooi Voorburg”, secretariaat: Postbus 57, 2270 AB Voorburg,  telefoon 3873166, 

 e-mail: secretaris@mooivoorburg.nl,  website: www.mooivoorburg.nl, rekeningnummer 5777  

Maak € 5,- over op rekeningnummer 5777 tnv Stichting Mooi Voorburg onder vermelding jubileumboek 
en u krijgt het boek zo spoedig mogelijk thuis bezorgd.  
 
BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER 
Bij deze Nieuwsbrief treft u een brief aan met het verzoek uw donatie voor de stichting “Mooi Voorburg” 
voor 2012 te voldoen op rekeningnummer 5777.   
 
WEBSITE MOOI VOORBURG 
Heeft u een internetaansluiting of gebruikt u die bijvoorbeeld in de bibliotheek, kijk dan regelmatig op 
onze website www.mooivoorburg.nl.  
Op onze website treft u het laatste nieuws over zaken die “Mooi Voorburg” betreffen in de rubriek 
‘actueel’.  
Ook de agenda werken wij regelmatig bij. Hier vindt u gegevens over activiteiten die “Mooi Voorburg” 
organiseert voor  haar donateurs. U vindt er eveneens activiteiten van gelieerde stichtingen, zoals 
lezingen over Voorburg en wandelingen langs de Voorburgse monumenten. 
Om u niet alleen per Nieuwsbrief maar ook via internet te kunnen informeren maken wij graag gebruik 
van uw e-mail adres. U kunt uw mailadres doorgeven aan het secretariaat: secretaris@mooivoorburg.nl. 
 
SAMENWERKING GILDE DEN HAAG 
In 2011 zijn contacten gelegd tussen de stichting “Mooi Voorburg” en stichting ‘t Gilde Den Haag om op 
een aantal gemeenschappelijke thema’s samen te werken. Zo zult u in de Nieuwsbrief en op de website 
aankondigingen aantreffen waarin u mogelijk geïnteresseerd bent.  
Wij maken u graag attent op een lezing in het kader van de Sprekershoek van Het Gilde over de 
geschiedenis van Antoniushove in Voorburg  

 
AGENDA  2012  

14 april 2012 (zaterdag)  Ingebruikstelling waterpomp. 
12 mei 2012 (zaterdag)   Donateursexcursie. 
25 augustus 2012 (zaterdag)  Cultureel Zomerfestival. 
8 september 2012 (zaterdag)  Open Monumentendag. 
4 oktober 2012 (donderdag)  Donateursavond 
 
Presentatie Martinuskerk / Antoniushove op zondag 26 februari 2012 
Zuster.....bent u daar nog?  

PowerPoint presentatie over de geschiedenis 
van de Martinuskerk en het oude ziekenhuis 
/ pensionaat Antoniushove op het Oosteinde 
in Voorburg in de periode 1913 - 1972. De 
invloed van de 2e wereldoorlog, de zusters 
Augustinessen van Barmhartigheid en de 
opleiding van lekenverpleegsters. Spreker: 
Nico Groot (stichting ‘t Gilde Den Haag)  

Aanvang 14.00 uur in Wijkcentrum 
Essesteijn, Elzendreef 10 te Voorburg. 

Vrije toegang. Bereikbaar met HTM tramlijn 2  

 
Wij hopen u bij één van onze evenementen te kunnen begroeten. 
 
Namens het bestuur van de stichting “Mooi Voorburg”, 
met vriendelijke groet, 
 
Kees Verbeek (voorzitter)     E-mail: voorzitter@mooivoorburg.nl 

http://www.mooivoorburg.nl/
mailto:secretaris@mooivoorburg.nl

