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TWEEDE JUBILEUM NIEUWSBRIEF MOOI VOORBURG 55 JAAR 
 
Voorburg, maart 2014  
 
Geachte donateurs, 
 
Hierbij ontvangt u de tweede Nieuwsbrief van 2014 met actuele informatie over de viering van ons 55-
jarig jubileum. 
 

INGEBRUIKSTELLING DORPSPOMP DOOR WETHOUDER GREGOR RENSEN 
Op zaterdag 12 april om 14.30 uur zal wethouder Gregor Rensen de dorpspomp in gebruikstellen. 
Aansluitend is er een speciale openstelling van het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg exclusief voor 
donateurs van “Mooi Voorburg”. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn! 
 

SPECIALE OPENSTELLING JUBILEUMTENTOONSTELLING “MOOI VOORBURG 55 JAAR” 
Op 15 maart jl. werd de jubileumtentoonstelling 
door burgemeester J.W. van der Sluijs, tevens 
erevoorzitter van Mooi Voorburg,  
geopend. In zijn openingsspeech prees hij o.a. 
de samenwerking tussen het Stadsmuseum, 

 
Vlnr: Marianne Post (MV), Lodewijk van Vliet (MV), Robert 
Hirschel (AWLV), burgemeester Hans van der Sluijs  
Foto: Michel Groen 

 

Mooi Voorburg en de Archeologische 
Werkgroep Leidschendam-Voorburg, die ook 
een aantal voorwerpen tentoonstelt. De 
tentoonstelling duurt nog tot en met 1 juni 
2014. 
Alle donateurs van Mooi Voorburg worden 
hierbij uitgenodigd voor deze speciale 
openstelling van het Stadsmuseum, Herenstraat 
101, op zaterdag 12 april om de 
Jubileumtentoonstelling “Mooi Voorburg 55 
jaar” te bezichtigen. Op vertoon van uw 
donateurskaart kunt u met twee personen 
vanaf 15.00 uur de tentoonstelling bezichtigen.  
De tentoonstelling blikt terug op ruim een halve 
eeuw “Mooi Voorburg” in de vorm van brieven, 
foto’s, schilderijen en korte films. Ter 
gelegenheid van ons jubileum wordt aan het 
slot een drankje geserveerd.

DONATEURSEXCURSIE MOOI VOORBURG OP ZATERDAG 10 MEI NAAR DORDRECHT 
Dit jaar gaat onze donateursexcursie naar Dordrecht. Bij deze brief treft u een aanmeldingsformulier aan 
met het programma. In verband met de reservering van de bus en de andere onderdelen van het 
programma verzoeken wij u dit formulier voor 3 april a.s. ingevuld toe te sturen aan het secretariaat of 
per email de gevraagde informatie toe te sturen naar penningmeester@mooivoorburg.nl.  
 

BEELDENROUTE MOOI VOORBURG 
Binnen het bestuur is in eigen beheer een nieuwe beeldenroute ontwikkeld op basis van informatie die 
bij de gemeente beschikbaar was. De route loopt door het oude centrum (wandelend) en door een groot 
deel van Voorburg (fietsend). Op 1 juni wordt de route voor het eerst met genodigden gelopen. Daarna 
zal de MV-55 beeldenroutebeschrijving worden uitgegeven.  
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MONUMENTENROUTE MOOI VOORBURG 
Op Open Monumentendag (13 september 2014) zal naar verwachting de vernieuwde 
Monumentenroute worden uitgegeven en het nieuwe Monumentenpaneel worden onthuld. Ook voor 
de kinderen is Mooi Voorburg een leuk programma aan het voorbereiden met als het thema “Op reis”. 
 

26 APRIL VANAF 10.30 UUR ONTHULLING SIERHEK IN SIJTWENDE 

 
 

Zoals in de vorige Nieuwsbrief werd gemeld is 
de Voorburgse smid Jan Okkerman in opdracht  
van Mooi Voorburg druk aan het werk met de 
fabricage van een sierhek voor 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.  
Op 18 maart jl werd in samenwerking met de 
gemeente de fraai vorm gegeven ondergrond 
gereed gemaakt (zie foto). 
Op zaterdag 26 april 2014, ter gelegenheid van 
de viering van de eerste Koningsdag, zal 
Burgemeester Hans van der Sluijs rond 10.30 
uur het sierhek onthullen. Feestkapel “De 
Blaasbalgen” uit Leidschendam zal deze 
festiviteit muzikaal omlijsten. Mooi Voorburg zal 
in de opgestelde tent aan alle aanwezigen iets 
te drinken aanbieden. Ook aan de kinderen 
wordt gedacht! Alle donateurs zijn van harte 
uitgenodigd. 

DONATIE 2014 AL BETAALD? 
Velen hebben hun donatie voor 2014 al betaald en zelfs een extra jubileumbijdrage gegeven. Heel 
hartelijk dank daarvoor! De penningmeester verzoekt hen die hun donatie nog niet hebben overgemaakt 
dat zo spoedig mogelijk te doen.  
 

DIGITALE NIEUWSBRIEF  
Om u sneller informatie te kunnen geven sturen we aan de ons bekende emailadressen ook extra 
digitale nieuwsbrieven. Als u dat al niet eerder heeft gedaan, kunt u uw mailadres voor dat doel 
doorgeven aan het secretariaat: secretaris@mooivoorburg.nl. 
 

JUBILEUM AGENDA  2014 

 

12 april  (zaterdag) 14.30 uur Ingebruikstelling dorpspomp tgv 55e verjaardag Mooi Voorburg door 
wethouder Gregor Rensen 

aansluitend             15.00 uur Speciale openstelling Stadsmuseum voor donateurs van Mooi Voorburg  
26 april  (zaterdag) 10.30 uur Onthulling door burgemeester van het Sierhek Koningslinde in Park 

Sijtwende, bij de ingang Rodelaan 
10 mei (zaterdag)    09.45 uur Donateursexcursie naar Dordrecht 
1 juni (zondag) MV-beeldenroute: Eerste wandeling met genodigden 
30 augustus (zaterdag) Cultureel Zomerfestival op Kon. Julianaplein 
13 september (zaterdag) Open Monumentendag met kinderactiviteit 
12 oktober (zondag) 14.30 uur Muzikale donateursmiddag in Theater Ludens 
 
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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