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JUBILEUM NIEUWSBRIEF MOOI VOORBURG 55 JAAR 
 
Voorburg,  januari 2014  
 
Geachte donateurs, 
 
Hierbij ontvangt u de eerste Nieuwsbrief van 2014. Een bijzondere nieuwsbrief, omdat uw stichting 
“Mooi Voorburg” 55 jaar bestaat. Het bestuur informeert u graag over de activiteiten die in dit 
jubileumjaar worden georganiseerd, maar blikt eerst terug op 2013. 
Het bestuur van de stichting “Mooi Voorburg” wenst u een voorspoedig en gezond 2014 en hoopt u bij 
de (jubileum)activiteiten van Mooi Voorburg weer te kunnen begroeten. 
 

BEKNOPT JAAROVERZICHT 2013 
Naast de reguliere activiteiten, zoals  deelname aan bijeenkomsten van meerdere Leertafels 
Kwaliteitsverbetering Beschermd Stads- en Dorpsgezicht en aan die van de Klankbordgroep Rustoord,  
vonden er ook incidentele gebeurtenissen plaats. Op onze website hebben wij hiervan regelmatig 
melding gemaakt, maar ter herinnering,  hieronder  een opsomming van een aantal  gebeurtenissen 
waarbij Mooi Voorburg  aanwezig en/of  betrokken was:  

 13 april  Opening van het Mooi Voorburgjaar en ontsluiting van de pomp 

 15 april  Opening  van de omgeving van het brugwachtershuisje bij de Kerkbrug 

 27 april  Planting Koningslinde in Park Sijtwende 

 11 mei  Donateursexcursie naar Leerdam 

 19 juni  Uitreiking Christiaan Huygens Wetenschapsprijs 

 26 juni  2e schouw van de O.V. Knoop 

 11 juli  Mooi Voorburg biedt grisaille aan aan Huygensmuseum Hofwijck 

 13 juli  Feestelijke opening O.V. Knoop 

 24 juli  Plaatsing van een monumentenschildje bij antieke grenspaal 

 31 augustus Cultureel Zomerfestival 

 7 september Onthulling Huygens’ Lichtkunstwerk onder Marianneviaduct 

 14 september Open Monumentendag 

 10 oktober Donateursavond in Theater Ludens 

  4 november Opening Poorthek Oude Begraafplaats aan de Parkweg 

  9 november Koninklijke Bibliotheek besluit website Mooi Voorburg te archiveren 

 19 november Het College van B & W besluit om, op voorstel van Mooi Voorburg, 
                            het looppad van de O.V. Knoop de naam Huygenstraverse te geven 

 11 december Mooi Voorburg assisteert bij een Romeins plengoffer bij Oude Tolbrug   

 18 december Uitreiking Monumentenprijs 2013 aan Huygensmuseum Hofwijck 
 

DONATEURSKAART 2014 
Bij deze Nieuwsbrief ontvangt u ook een brief met het verzoek uw donatie voor 2014 over te maken op 
bankrekening NL52 INGB0000 005777 tnv Stichting Mooi Voorburg. De donateurskaart voor 2014 is 
reeds bijgevoegd. Op vertoon van uw donateurskaart bieden Voorburgse bedrijven u weer 
aantrekkelijke kortingen aan:  
10%     Drukkerij  Repro- van de Kamp, Wegastraat 40, 2516 AP Den Haag, 347 64 64 
5%       Vriesendorp Décorateurs, Herenstraat 31, 2271 CA Voorburg, 386 34 81      
10%     Tuincentrum ‘Hofwijck’, op perkgoed (ipv stempel), Westeinde 3, 2271 AA Voorburg, 387 42 41 
10%     Somerset House, verzorgingsprodukten Crabtree&Evelyn, Herenstraat 39-43, 2271 CA Voorburg, 386 65 88 
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Het bestuur is deze bedrijven zeer erkentelijk dat zij onze donateurs deze korting kunnen bieden. Voor 
nadere informatie kunt u via de website van Mooi Voorburg ook de websites van deze bedrijven 
raadplegen. 
 

MACHT EN PRACHT IN DE BIBLIOTHEEK AAN DE VLIET  VANAF 3 FEBRUARI 2014 
 
De fotopanelen die Mooi Voorburg  had samengesteld voor de 
Open Monumentendag 2013, kunnen vanaf 3 tot en met 27 
februari worden bezichtigd in de Bibliotheek aan de Vliet aan het 
Kon. Julianaplein in Voorburg. Het thema Macht en Pracht brengt 
de invloed van een aantal vooraanstaande Voorburgers in beeld. 

55 JAAR MOOI VOORBURG IN HET STADSMUSEUM LEIDSCHENDAM-VOORBURG 
Het bestuur is druk bezig met de voorbereiding van de expositie 55 jaar Mooi Voorburg. Graag willen we 
ook de donateurs daarbij betrekken. Als u iets bijzonders hebt te melden of voor de expositie 
beschikbaar kan stellen met betrekking tot Mooi Voorburg dan vernemen we dat graag. U kunt daarover 
contact opnemen met de secretaris, Lodewijk van Vliet (secretaris@mooivoorburg.nl of 070 3873166).  
Volgens plan zal de expositie op zaterdag 15 maart worden geopend door onze ere-voorzitter, 
burgemeester J.W. van der Sluijs, en tot eind mei worden gehouden. 
Vanzelfsprekend krijgen de donateurs daarover nog nader bericht. 
 

MOOI VOORBURG IS JARIG! ZORGT U VOOR EEN NIEUWE DONATEUR? 
Bij deze nieuwsbrief treft u ook het aanmeldingsformulier aan voor nieuwe donateurs. Het zou leuk zijn 
als Mooi Voorburg met haar verjaardag er ook weer nieuwe donateurs bij krijgt. Wilt u in uw eigen 
omgeving eens vragen of vrienden of familieleden ook donateur willen worden? 
 

MOOI VOORBURG LEVERT FINANCIELE BIJDRAGE VOOR POORTHEK 
Sinds maandag 4 november 2013 is de voormalige gemeente Voorburg een “parel van baksteen” rijker. 
Met enig ceremonieel opende wethouder Heleen Mijdam (o.a. Monumenten en Cultuurhistorie) 
letterlijk het zo genaamde Poorthek, dat toegang geeft tot de Algemene Oude Begraafplaats aan de 
Parkweg. 
Gadegeslagen door een aantal belangstellenden, waaronder vertegenwoordigers van de Wijkvereniging 
Oud Voorburg en de stichting “Mooi Voorburg”, die beide hebben bijgedragen in de kosten van dit 
geslaagde reconstructieproject, verrichtte wethouder Mijdam de officiële openingshandeling. 
 
 

 
 
Meer informatie leest u op onze website onder Actueel. 
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PLAATSING VAN SIERHEK ROND DE KONINGSLINDE OP ZATERDAG 26 APRIL 2014 
In onze Nieuwsbrief van september 2013 hebben wij u laten weten, dat Mooi Voorburg 
een opdracht heeft geplaatst bij de Voorburgse smid Jan Okkerman voor het ontwerp, de fabricage en 
de installatie van een sierhek rond de op  27 april 2013 geplante koningslinde in park Sijtwende. Deze 
koningslinde herinnert ons aan de inhuldiging van Z.K.H . Koning Willem-Alexander op 30 april 2013. 
 

 
 

Het fabricageproces is nu in volle gang en de plaatsing van het sierhek is gepland op zaterdag 26 april 
2014, ter gelegenheid van de viering van de eerste Koningsdag. In onze volgende nieuwsbrief van maart 
2014 zullen wij het programma voor de feestelijke onthulling van het sierhek bekend maken. Het 
bestuur heeft Burgemeester Hans van der Sluijs, erevoorzitter van Mooi Voorburg, bereid gevonden om 
hieraan zijn medewerking te verlenen. U kunt de datum van 26 april 2014 in uw agenda noteren! 
 
WEBSITE MOOI VOORBURG 
Ons bestuurslid Wim Hasekamp verzorgt onze website. Hierop is uitgebreid te lezen welke activiteiten 
worden verricht, hoe het bestuur is samengesteld en aan welke overleggen “Mooi Voorburg” 
deelneemt. 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. Als u dat al niet eerder 
heeft gedaan, kunt u uw mailadres doorgeven aan het secretariaat: secretaris@mooivoorburg.nl. 
 

SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR VAN MOOI VOORBURG 
Kees Verbeek (voorzitter), Lodewijk van Vliet (secretaris), Ryan Mieras (penningmeester), Henri van 
Geffen, Kiki Goudart, Jan Harberts, Martin Harms, Wim Hasekamp, Frits Koppe, Niek Lamme, Marianne 
Post en Frans Smits. 

 
MOOI VOORBURG EN ONTWIKKELINGEN RONDOM DE O.V. KNOOP 
Na de officiële ingebruikname van de OV-knoop bij het station Voorburg afgelopen zomer, zijn er door 
onze stichting voorstellen gedaan voor verbetering en aanpassing. Er is ook twee keer een schouw 
gehouden met vertegenwoordigers van de gemeente en wethouder Van Ostaijen. Na de tweede schouw 
zijn er aanvullende verbetervoorstellen gedaan in een brief van “Mooi Voorburg” aan de gemeente. 
Daarbij heeft Mooi Voorburg naast het groen en de inrichting van de openbare ruimte ook gekeken naar 
de veiligheid. 
Het gaat onder meer om een duidelijke markering van de hoogteverschillen op het plein (inmiddels zijn 
strips aangebracht) en een goede routering voor de fietsers naar het station. Ook de wandelroute langs 
Opa’s veldje kan nog verbeterd worden door het nieuwe, nu afgesloten, hek weer open te stellen. 
Eind januari wordt een derde schouw gehouden. Daarbij zal weer gekeken worden naar het gebruik van 
de wandel- en fietsroutes in de praktijk en in het bijzonder naar het oversteken op niet geplande 
plaatsen. 
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Het bestuur is heel verheugd dat het College het voorstel van de stichting heeft overgenomen om de 
looproute officieel de naam Huygenstraverse te geven. 
 
 

UITSLAG TUINENKEURING MOOI VOORBURG 
Op 10 oktober 2013 zijn voor het eerst na een 
aantal jaren weer de mooiste tuinen uit de 
Tuinenkeuring bekend gemaakt. Uit handen van 
de voorzitter van de Tuinenkeuringscommissie, 
Jan Harberts kregen genomineerden en 
prijswinnaars het jubileum boek en een 
bollenpakket aangeboden. De eerste drie 
prijswinnaars kregen een tuinbon van 
Tuincentrum Hofwijck. 
 
 

JUBILEUM AGENDA  2014 

 

3 tot 28 februari   Expositie Macht en Pracht in de Bibliotheek aan de Vliet in Voorburg 
15 maart  (zaterdag) Opening tentoonstelling 55 jaar Mooi Voorburg door onze ere-

voorzitter burgemeester J.W. van der Sluijs in het Stadsmuseum    
Leidschendam-Voorburg 

12 april  (zaterdag)  Ingebruikstelling dorpspomp tgv 55e verjaardag Mooi Voorburg (onder 
voorbehoud)   

26 april  (zaterdag) Onthulling door burgemeester van het Sierhek Koningslinde in 
Sijtwende 

10 mei (zaterdag) Donateursexcursie 
1 juni (zondag) MV-fietstocht beeldenroute 
30 augustus (zaterdag) Cultureel Zomerfestival 
13 september (zaterdag) Open Monumentendag 
oktober (datum nog niet bekend)  Donateursmiddag of -avond 
 
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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