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

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

 
 
 

 
 
 
 
 
geeft het verleden toekomst 

 
Voorburg,  maart 2012  

 
 
Geachte donateurs, 

 
Voor u ligt weer een nieuwe Nieuwsbrief waarin het bestuur van de stichting “Mooi Voorburg” u op de hoogte stelt van nieuwe 
ontwikkelingen. Met name vragen wij uw aandacht voor de ingebruikneming van de pomp, de fotowedstrijd en de 
donateursexcursie. 
 

INGEBRUIKNEMING POMP EN START MOOI VOORBURGJAAR 14 APRIL 
Op 14 april staat Mooi Voorburg met een stand bij de Pomp in de Herenstraat/Van Schagenstraat. Vanaf 11.00 uur bent u 
welkom. Om 12.00 uur wordt het Mooi Voorburgjaar 2012 geopend door de ingebruikneming van de pomp. Ook worden dan de 
prijswinnaars van de fotowedstrijd (zie hieronder) bekend gemaakt. De foto’s worden tot 15.00 uur tentoongesteld in de stand. 

 
FOTOWEDTRIJD : MOOI VOORBURG IN FOTO’S 
In het voorjaar van 2012 houdt Mooi Voorburg een fotowedstrijd, waaraan alle Voorburgers, of in Voorburg geïnteresseerden, 
kunnen deelnemen. 
Het thema van de wedstrijd is: “Wat is er MOOI in Mooi Voorburg en wat zou MOOIER kunnen worden”. 
Bij de ingebruikstelling van de Pomp ter gelegenheid van de opening van het Mooi Voorburg-jaar op zaterdag 14 april 2012 uur 
zullen de prijswinnaars om 12.00 uur bekend worden gemaakt. Bovendien zal Mooi Voorburg bezien welke inzendingen met 
“wat kan mooier” op de activiteitenlijst van de stichting kunnen worden gezet om het daadwerkelijk mooier te maken. 
Vanaf vandaag kunnen inzendingen digitaal worden ingezonden aan fotowedstrijdmv@gmail.com of als afdruk op fotopapier 
aan stichting Mooi Voorburg, Postbus 57, 2270 AB Voorburg. 
Het reglement is te vinden op de website van Mooi Voorburg (www.mooivoorburg.nl). 
De 30 beste foto’s worden op 14 april van 11.00 – 15.00 uur tentoongesteld in de stand van Mooi Voorburg, waar ook het 
Jubileumboek verkrijgbaar is. 
 

INSCHRIJVING DONATEURSEXCURSIE 12 MEI 2012 
Dit jaar gaat de excursie voor de donateurs van Mooi Voorburg naar Delft. Wij gaan op bezoek in het Legermuseum en krijgen 
daar een rondleiding van ons bestuurslid Frans Smits. Vervolgens maken wij een rondvaart die eindigt bij de Porceleine Fles, 
waar we de lunch gebruiken en een rondleiding krijgen. In de bijgaande brief ziet u het hele programma en een 
inschrijvingsformulier. 

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’’ TREKT ZICH TERUG UIT BEWEGWIJZERINGSPROJECT 

Binnenkort plaatst de gemeente nieuwe bewegwijzeringsborden in het oude centrum van Voorburg. De borden verwijzen 

naar de openbare bezienswaardigheden in het oude dorp. 

De Stichting “ Mooi Voorburg” heeft op uitnodiging van het College van B & W een voorstel gedaan om een typisch 

Voorburgs symbool op de paaltjes van de borden te plaatsen. We hebben gekozen voor het historisch wapen van de 

voormalige gemeente Voorburg, de burcht. Zoals Den Haag in het Spuikwartier gekozen heeft voor de Haagse ooievaar. 

 

Bij aanvang van het overleg met de gemeente in september 2011 leek er nog ruimte voor het idee van “Mooi Voorburg”, 

maar eind oktober bleek dat een illusie. Reeds in augustus had het College een besluit genomen dat er niet meer naar het 

verleden moest worden teruggekeken. De burcht viel af en er werd gekozen voor het “algemene voetgangersfiguur van de 

ANWB”. 

“Mooi Voorburg” heeft zich van het begin af aan op het standpunt gesteld, dat er niet over historische symbolen 

onderhandeld kan worden. Daarom hebben we ons teleurgesteld uit dit project teruggetrokken. 

“Mooi Voorburg” heeft aangeboden de meerkosten van het project voor haar rekening te nemen. Ook dit aanbod was niet 
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van invloed op het reeds lang geleden genomen collegebesluit. 

Het bestuur van de stichting “Mooi Voorburg” is van mening, dat de besteding van de donateursbijdragen vraagt om een 

zorgvuldige afweging in lijn met de doelstellingen van de stichting. Kortom, uitsluitend een karakteristiek Voorburgs symbool, 

herkenbaar voor alle Voorburgers, is gerechtvaardigd voor een relatief grote investering. Op 2 februari 2012 heeft “Mooi 

Voorburg” het College schriftelijk van dit unanieme bestuursbesluit op de hoogte gesteld en het College alsnog de 

gelegenheid gegeven op haar eerder ingenomen onwrikbare standpunt terug te komen. 

Helaas mochten wij van het College (nog) geen reactie ontvangen. 

 

WIJZIGING IN HET BESTUUR VAN MOOI VOORBURG 
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van de stichting “Mooi Voorburg” van 26 januari heeft Peter Spannenburg te 
kennen gegeven zijn bestuurslidmaatschap neer te leggen in verband met zijn benoeming als voorzitter van de Cliëntenraad van 
Leilinden in Leidschenveen (Den Haag). In de  bestuursvergadering van 22 maart is de benoeming van drie nieuwe vrouwelijke 
bestuursleden geagendeerd, nadat in de eerdere vergadering kennis is gemaakt met het voltallige bestuur.   
 
 

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 verkrijgbaar voor € 5,-. 
Maak € 5,- over op rekeningnummer 5777 tnv Stichting Mooi Voorburg onder vermelding jubileumboek en u krijgt het boek zo 
spoedig mogelijk thuis bezorgd.  
Op 14 april kunt u het boek tegen betaling ook afhalen bij de stand van Mooi Voorburg bij de pomp in de Herenstraat, en wel 
van 11.00 -15.00 uur. 
 

BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER 
Degenen die hun donatie voor 2012 nog niet hebben voldaan wordt verzocht deze te voldoen op rekeningnummer 5777 van de 
stichting Mooi Voorburg.   
 

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. 
 
A G E N D A   2 0 1 2  

14 april 2012 (11.00 - 15.00 uur) Ingebruikstelling waterpomp en prijsuitreiking Fotowedstrijd (12.00 uur) 
12 mei 2012 (zaterdag)  Donateursexcursie naar Delft. 
25 augustus 2012 (zaterdag)  Cultureel Zomerfestival. 
8 september 2012 (zaterdag) Open Monumentendag. 
4 oktober 2012 (donderdag)  Donateursavond 
 
 
 
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 
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