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geeft het verleden toekomst 

 
Voorburg,  september 2012  
 
Geachte donateurs, 
 
Hierbij ontvangt u de derde Nieuwsbrief van 2012,  waarmee het bestuur van de stichting “Mooi 
Voorburg” u informeert over lopende zaken en gebeurtenissen. De belangrijkste evenementen, die de 
komende weken zullen plaatsvinden, zijn de Open Monumentendag op zaterdag 8 september en de 
donateursavond op donderdag 4 oktober in theater de Tobbe. Wij zullen u daarover in deze Nieuwsbrief 
meer vertellen. U bent voor beide gebeurtenissen van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. 
 

REPARATIE POMP 
Na de ingebruikname van de pomp op 14 april bleek dat onverlaten het mechaniek van de pomp 
dusdanig hadden vernield dat de pomp buiten gebruik moest worden gesteld. Mooi Voorburg heeft 
opdracht gegeven het interne mechanisme te repareren hetgeen door het unieke ontwerp van de pomp, 
maatwerk betekende.  
Begin augustus heeft ons bestuurslid Frits Koppe en oud-bestuurslid Ekke Rietema met behulp van 
installatiebedrijf Rob Trouwborst de pomp weer water kunnen laten spuien.  

 
FOTOWEDTRIJD : MOOI VOORBURG IN FOTO’S 
De in het voorjaar van 2012 door Mooi Voorburg gehouden fotowedstrijd heeft geleid tot een expositie 
in achtereenvolgens ’t Swaentje en de Bibliotheek in Voorburg. Het thema van de wedstrijd was: “Wat is 
er MOOI in Mooi Voorburg en wat zou MOOIER kunnen worden”. 
 

DONATEURSEXCURSIE 12 MEI 2012 

Jarenlang hebt u deelgenomen aan de Donateursexcursies onder de bezielende begeleiding van Nicoline 
van der Minne, die vorig jaar afscheid heeft genomen van het bestuur en van u. Dat betekende voor dit 
jaar 2012 een kennismaking met een aantal nieuwe gezichten. 
De excursiewerkgroep, bestaande uit de bestuursleden Ryan Mieras, Marianne Post en Kiki Goudart, had 
bewust gekozen voor een bestemming dichterbij, omdat er bij de vorige excursie een aantal signalen 
werd opgevangen dat het ondanks de zeer leerzame uitstap naar De Zaanstreek, iets te vermoeiend is 
gebleken.  
De uitstap naar Delft op 12 mei j.l. werd als een interessante en aangename dag ervaren. Het verslag van 
deze excursie met foto’s kunt u terugzien op onze de website www.mooivoorburg.nl . 
Wij hopen dat u volgend jaar als trouwe of nieuwe excursiedeelnemer weer van de partij bent! 

 

MOOI VOORBURG TEGEN SLOOPVERGUNNING BOERDERIJ “NOOIT GEDACHT” 

De Stichting Mooi Voorburg heeft zich in een zienswijze uitgesproken tegen de sloop van de historische 
boerderij “Nooit Gedacht” aan het Oosteinde in Voorburg. Hiermee dreigde een van de laatste 
overgebleven boerderijen uit het straatbeeld te verdwijnen. 

Echter door het ontbreken van een monumenten status voor dit pand is het niet gelukt de sloop te 
voorkomen. De gemeente had daar gewoonweg geen argumenten voor. 

Om te voorkomen dat in de toekomst opnieuw een dergelijke discussie ontstaat heeft de gemeente 
afspraken gemaakt voor het behoud van het cultureel erfgoed. Zo zal de gemeentelijke monumentenlijst 
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worden geactualiseerd en komen er subsidies voor de restauratie en het onderhoud van gemeentelijke 
monumenten. 

Mooi Voorburg hoopt dat daarmee soortgelijke fouten in de toekomst worden voorkomen. 
 

JULIANA/BERNHARD BANK BIJNA VOLLEDIG GERESTAUREERD 
Het is dit jaar precies 75 jaar geleden, dat deze bank ter gelegenheid van het huwelijk van Juliana en 
Bernhard in 1937 als project voor jeugdige werklozen werd gebouwd. Ons bestuurslid Martin Harms 
heeft met veel archiefmateriaal de restauratie op weg geholpen. Nu de voltooiing nadert  zal een 
feestelijke opening extra aandacht aan de gerestaureerde bank geven. Op het moment van het 
verschijnen van deze Nieuwsbrief is de datum van de feestelijke opening nog niet bekend. 

OPEN MONUMENTENDAG ZATERDAG 8 SEPTEMBER 

Het landelijk thema voor de 26e Open Monumentendag is dit jaar ‘GROEN VAN TOEN’. Ook in de 
gemeente Leidschendam-Voorburg hebben we oude monumentale parken die goed beheerd, gebruikt 
en gekoesterd moeten worden. 
In deze parken treffen we veelal zeer oude bomen aan. Als we geïmponeerd zijn door de schoonheid van 
deze bomen, moeten we er ons van bewust zijn dat deze bomen ook tot onze cultuurschatten behoren. 
Het is onze plicht ze voor latere generaties te behouden. 
Zoals gebruikelijk is ‘Mooi Voorburg’ dit jaar weer aanwezig op zaterdag 8 september in onze stand bij 
de Dorpspomp in het oude centrum. Net als voorgaande jaren presenteren wij ons weer op deze dag 
met een eigen expositie in het kader van het ‘Groen van Toen’. 
‘Mooi Voorburg’ heeft voor deze expositie gezocht naar plaatsen in Voorburg waar het oude groen zijn 
plaats heeft mogen behouden. In een fotoreportage hebben we een deel van dit oude groen vastgelegd. 
Wij hopen u bij onze expositie op zaterdag 8 september (tussen 10.30 en 17.00 uur) te kunnen 
begroeten. 
 

OPENBARE VEILING VAN OUDE STRAATNAAMBORDEN UIT HET BESCHERMDE DORPSGEZICHT 
VOORBURG  
Zaterdag 8 september 2012 op Open Monumentendag zal wethouder Peter van Ostaijen (o.a. Openbaar 
Gebied)  officieel het laatste klassieke straatnaambord “Parkweg” uit een serie van 23 stuks op de 
Parkweg/hoek Van Schagenstraat op de gevel monteren. Na dit feestelijke moment, dat om 12.00 uur 
plaatsvindt, zal een openbare veiling worden gehouden van de oude blauwe straatnaamborden, die zijn 
vervangen door de gietijzeren Mooi Voorburg straatnaamborden. Bestuurslid Frans Smits van de 
stichting Mooi Voorburg zal deze borden onder de hamer brengen.  
De nieuwe straatnaamborden zijn gefabriceerd door de Firma Wolters uit Zevenbergen. Hierna zijn deze 
straatnaamborden voorbehandeld en gespoten in de werkplaats van Schildersbedrijf Koppe en geletterd 
door bestuurslid Frits Koppe. Deze crème borden zijn voorzien van Voorburgse  groene letters in ‘oude 
stijl’. Hiermee levert de stichting Mooi Voorburg weer een bijdrage aan de verfraaiing van het 
Beschermde Dorpsgezicht.  
Wie graag een oud blauw met wit straatnaambord wil bemachtigen is van harte uitgenodigd om een bod 
uit te brengen op de veiling, die plaatsvindt bij de stand van Mooi Voorburg vóór de Oude Kerk. De 
opbrengst van deze veiling wordt gebruikt ter dekking van de kosten van de nieuwe straatnaamborden 
die Mooi Voorburg schenkt aan de inwoners van Voorburg. De veiling begint direct na het monteren van 
het laatste straatnaambord door wethouder Van Ostaijen. Dus grijp uw kans om in het bezit te komen 
van die oude borden, die wellicht ooit collectors items zouden kunnen worden. 
 

 
 
Met het aanbrengen van deze nieuwe borden, wordt de tweede fase van dit “Mooi Voorburg” project 
afgesloten. De volgende straatnamenborden met genoemd aantal worden geveild:  
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Herenstraat 1x,  Huygensstraat 1x,  Vlietstraat 1x, Sionsstraat 2x, Raadhuisstraat 1x,  Rozenboomlaan 2x, 
Zwartepad 3x,  Parkweg 7x,  Oude Haven 2x , Prins Albertlaan 2x  en Oosteinde 2x.  
 

DONATEURSAVOND DONDERDAG 4 OKTOBER 2012 

Het bestuur van “Mooi Voorburg” heeft het genoegen u als donateur van onze stichting uit te nodigen 
voor haar jaarlijkse donateursavond in Theater ”de Tobbe”, Burgemeester  Feithplein te Voorburg. 
Aanvang 20.00 uur (de zaal gaat open om 19.30 uur). 
Op deze avond zal  wethouder Peter van Ostaijen een interessante lezing houden over het behoud van 
ons mooie Voorburg en de visie van de gemeente Leidschendam–Voorburg hierop. 
 
Na de pauze is er ruime aandacht voor onze  Muziekvereniging Forum Hadriani. Muziek en geschiedenis 
wisselen elkaar af. Ook zal ons bestuurslid, Frans A.Th. Smits, uniformdeskundige, u op kleurrijke wijze 
vertellen waar  het ceremonieel tenue van Forum Hadriani van afstamt.  
Zijn lezing “ Daar komt Forum Hadriani”  voert u langs eeuwen van mode, signaalmuziek en tradities. 
Het wordt een zeer afwisselende avond die u niet mag missen. 

 

OVERLEG TUSSEN GEMEENTE LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN MOOI VOORBURG. 
Op 11 juli j.l. vond het jaarlijks overleg plaats met wethouder Heleen Mijdam. De bedoeling van dit 
overleg is om informatie uit te wisselen met de vertegenwoordiger van het College over onderwerpen 
die Mooi Voorburg en het gemeentebestuur van belang vinden. Voor een beknopt verslag van dit 
overleg verwijzen wij gemakshalve naar onze website www.mooivoorburg.nl  onder de rubriek 
“actueel”. 

 

WIJZIGING IN HET BESTUUR VAN MOOI VOORBURG 
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van de stichting “Mooi Voorburg” van 26 januari j.l. heeft 
Peter Spannenburg te kennen gegeven zijn bestuurslidmaatschap neer te leggen in verband met zijn 
benoeming als voorzitter van de Cliëntenraad van Leilinden in Leidsenveen (Den Haag).  
Per 1 april 2012 zijn Anja Buisman, Kiki Goudart-Kwee en Marianne Post-Folmer als nieuwe 
bestuursleden toegetreden. De toetreding van deze vrouwelijke bestuursleden draagt bij tot een 
evenwichtiger samenstelling van het Mooi Voorburg bestuur. 
 
MAAK EENS EEN WANDELING DOOR HISTORISCH VOORBURG 
met een gids van het Gilde Den Haag 
 
Voorburg, een charmante groene plaats, met een rijke geschiedenis. 
Nog steeds worden er af en toe bodemvondsten gedaan die verwijzen naar de aanwezigheid van de 
Romeinen.  
Het prachtige gotische kerkje, dat dateert uit de 13e eeuw, domineert het oude centrum. 
Oude adellijke en andere vooraanstaande families bouwden langs de Vliet hun zomerverblijven, waarvan 
een aantal bewaard zijn gebleven. Zoals Hofwijck, het buitenverblijf van Constantijn Huygens.  
Ook Prinses Marianne, zij het wat later, had hier haar buitenplaats, waarvan de orangerie nog  bestaat. 
Ook de filosoof Spinoza en de staatsman Groen van Prinsterer hebben in Voorburg gewoond. 
 
Een wandeling vol wetenswaardigheden en anekdotes.  
 
Donderdag 6 september 
Zaterdag 15 september 
Donderdag 20 september 
Zaterdag  29 september 
 
 
Aanvang van de wandeling: 14.00 uur  
Start:    Oude Kerk, Herenstraat, Voorburg 

http://www.mooivoorburg.nl/
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Duur:    ongeveer 1,5 uur 
Kosten:    speciale Mooi Voorburg prijs: € 2,00 per persoon  i.p.v. € 4,00  
Aantal deelnemers:  maximaal 15 
 
Reserveren bij het Gilde is noodzakelijk. 
Telefoon 070-3561281 (maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 12.30 uur) 
Zie voor informatie www.gildedenhaag.nl.  
   

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 8 september kunt u het boek tegen betaling ook afhalen bij de stand van Mooi Voorburg bij de pomp 
in de Herenstraat, en wel van 10.30 -17.00 uur.  
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. 
 

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  

8 september 2012 (zaterdag) Open Monumentendag  10.30-17.00 uur 
4 oktober 2012 (donderdag) Donateursavond   20.00 uur    
13 april 2013 (zaterdag)  Ingebruikstelling waterpomp 11.00 uur 
 
 
Graag tot ziens bij onze evenementen en bijeenkomsten. 
 
Namens het bestuur van de stichting “Mooi Voorburg”, 
met vriendelijke groet, 
 
Kees Verbeek (voorzitter)     E-mail: voorzitter@mooivoorburg.nl 
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