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geeft het verleden toekomst 

                  

 
Voorburg,  april 2013  
 
Geachte donateurs, 
 
Hierbij ontvangt u de tweede Nieuwsbrief van 2013,  waarmee het bestuur van de stichting “Mooi 
Voorburg” u informeert over lopende zaken en gebeurtenissen. Uw bijzondere aandacht vragen wij voor 
de ingebruikstelling van de waterpomp, de schenking en planting van een koningslinde, de donateurs- 
excursie en de wijziging van de datum van de donateursavond van 3 naar 10 oktober 2013. 
 

WETHOUDER VAN OSTAIJEN OPENT MOOI VOORBURGJAAR  
Op zaterdag 13 april a.s. zal traditiegetrouw het “Mooi Voorburg” jaar worden geopend door de 
dorpspomp vóór de Oude Kerk van het winterslot te halen en voor het komende seizoen gebruiksklaar te 
maken. Om 12.00 uur zal wethouder Peter van Ostaijen (o.a. Openbaar Gebied) de openingshandeling 
verrichten. Op de hoek van de Herenstraat en de Van Schagenstraat heeft Mooi Voorburg weer haar 
tent opgezet. U kunt daar als donateur in het bezit komen van het jubileumboek (Van waterpomp tot 
dorpswacht) voor € 5, -. Ook kunt u zich daar aanmelden voor de excursie naar Leerdam en de Linge. 

 

MOOI VOORBURG FINANCIERT GRISAILLE VOOR HOFWIJCK 
Bij "Het Nieuwe Hofwijck" horen in het Huygensjaar 2013 ook nieuwe grisailles en daarom heeft de 
stichting Mooi Voorburg besloten om de vervanging van één van die grisailles te financieren. Deze 
schenking is mogelijk dankzij een legaat, geschonken door mevrouw W.J.M. Lamsvelt-Berger aan onze 
stichting, en donaties van een groot aantal trouwe donateurs van "Mooi Voorburg". De vernieuwde 
grisailles zullen het exterieur van "Het Nieuwe Hofwijck" tot in lengte van jaren verfraaien. Als 
tegenprestatie kan iedere houder (1 persoon) van een geldige donateurskaart (2013) van Mooi Voorburg 
eenmalig een bezoek brengen aan het vernieuwde Hofwijck. In de lokale pers en via onze website zult u 
binnenkort kennis kunnen nemen van deze schenking en van de heropening van het museum. Met een 
Museumjaarkaart heeft u overigens ook gratis toegang. 
 

DONATEURSEXCURSIE 11 MEI 2013 
Zoals u al jaren gewend bent, ontvangt u in april de uitnodiging om deel te nemen aan de jaarlijkse 
excursie voor de donateurs van Mooi Voorburg. Bij deze Nieuwsbrief treft u het programma en een 
deelnemersformulier aan. 
 

EEN KONINGSLINDE WORDT GEPLANT VOOR DE NIEUWE KONING 
Op zaterdag 27 april 2013, op de verjaardag van onze aanstaande koning,  Z.K.H. Prins Willem 
Alexander, wordt op initiatief van Mooi Voorburg een robuuste koningslinde aangeboden aan de 
burgerij. Voorafgaand aan deze officiële handeling zal de harmonie Forum Hadriani het transport van de 
koningslinde vanaf het Oosteinde ter hoogte van de Dr. Beguinlaan te Voorburg, muzikaal begeleiden. 
De stichting “Mooi Voorburg” heeft in Noord-Brabant een grote lindeboom gekocht met een omtrek van  
35/40 cm. Deze boom is eind maart naar Voorburg getransporteerd. De gemeentelijke groendienst zal 
de boom opkuilen en ervoor zorgen dat de koningslinde 27 april a.s. op de gekozen locatie in het 
Sytwendepark kan worden geplant. De groendienst verzorgt ook het transport en de noodzakelijke 
grondwerkzaamheden. Een plek niet ver van de ingang van het Sytwendepark aan de Rodelaan is 
gekozen als geschikte locatie. Aangekomen op de plaats van bestemming wordt in samenwerking met 
medewerkers van de gemeente, onder het toeziend oog van locoburgemeester Marcel Houtzager, de 
koningslinde om 12.00 uur geplant. Mooi Voorburg treedt ter plaatse als gastheer op en ter afsluiting 
van de ceremonie worden alle aanwezigen getrakteerd op een Oranjebitter. Wij roepen u op om bij deze 
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gebeurtenis aanwezig te zijn. De stichting “Mooi Voorburg” heeft besloten om de koningslinde te 
voorzien van een sierhek. De plaatsing van het sierhek zal in verband met de fabricage- en levertijd later 
dit jaar plaatsvinden. Ook daarover zult u via de lokale media en de website van Mooi Voorburg 
(www.mooivoorburg.nl) worden geïnformeerd.  
De naam ‘koningslinde’ bestaat niet in de nomenclatuur van boomsoorten, maar is ontstaan in de 
regeerperiode van koning Willem III. Destijds kwamen kwekers van lindebomen in de problemen, toen 
hun kwekerijen door overstromingen onder water kwamen te staan. Hierdoor waren alle enten van de 
lindebomen verloren gegaan. Willem III heeft toen uit Frankrijk nieuw entmateriaal laten komen, zodat 
opnieuw met de kweek van lindebomen kon worden begonnen. Uit dankbaarheid jegens de koning 
heeft men de lindeboom de naam ‘koningslinde’ gegeven. Traditiegetrouw worden daarom bij elke 
troonswisseling zogenaamde ‘koningslinden’ geplant.  
   

MOOI VOORBURG HERVAT TUINENKEURINGEN 
In de vorige Nieuwsbrief hebben wij al aangekondigd dat Mooi Voorburg de tuinenkeuring hervat. 
De tuinenkeuring bestaat uit een drietal beoordelingsmomenten, te weten één in de lente, één in de 
zomer en tot slot één in het najaar. Het gebied dat zal worden bekeken, is gelegen tussen de Laan van 
Nieuw Oosteinde, de Prins Bernhardlaan, de Koningin Julianalaan en de Potgieterlaan. De 
keuringscommissie beoordeelt diverse aspecten, zoals totaalbeeld, keuze plantmateriaal, toepassing 
verhardingen, kleur en totale belevingswaarde. De prijsuitreiking vindt plaats op de donateursavond van 
10 oktober 2013. 
 
MOOI VOORBURG EN OPENBARE RUIMTE 
Ook de afgelopen maanden heeft de stichting “Mooi Voorburg”, samen met de ondernemersvereniging, 
vertegenwoordigers van de wijkvereniging Oud-Voorburg en van de Historische Vereniging Voorburg, 
gesproken met de gemeente over de verfraaiing van de aanblik van de panden in het Oude Dorp. 
In deze zogenaamde Leertafels worden ervaringen uitgewisseld over onderwerpen als reclameuitingen 
(welke zijn storend en welke zijn fraai), installaties aan panden (zoals airconditioning), en de keuze van 
markiezen. Met behulp van voorbeelden wordt getoond hoe in een aantal gevallen het uiterlijk van een 
pand verfraaid kan worden. Om deze projecten te stimuleren heeft de gemeente een subsidieregeling in 
het leven geroepen die eigenaren van panden kunnen gebruiken om de aanpak van reclameuitingen 
verder te verbeteren. Ook door individuele gesprekken wordt gepoogd de kwaliteit van het aanzicht van 
het Beschermde Stads- en Dorpsgezicht verder te verbeteren. 

  
WEBSITE MOOI VOORBURG 
Heeft u een internetaansluiting of gebruikt u die bijvoorbeeld in de bibliotheek, kijk dan regelmatig op 
onze website www.mooivoorburg.nl. 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 3  

 

13 april 2013 (zaterdag) Ingebruikstelling dorpspomp  12.00 uur 
27 april 2013 (zaterdag) Schenking en planting koningslinde        12.00 uur 
11 mei 2013 (zaterdag)  MV Excursie Leerdam   09.00 - 17.00 uur 
31 augustus 2013 (zaterdag) Cultureel Zomerfestival   09.00 - 17.00 uur 
14 september 2013 (zaterdag) Open Monumentendag   10.30 - 17.00 uur 
10 oktober 2013 (donderdag) Donateursavond   20.00 uur  
 
Graag tot ziens bij onze evenementen en bijeenkomsten. 
 
Namens het bestuur van de stichting “Mooi Voorburg”,  
 
Kees Verbeek (voorzitter)     E-mail: voorzitter@mooivoorburg.nl 
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