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                                                        NIEUWSBRIEF  
 
Voorburg,  januari 2016            
 
Geachte donatrices en donateurs, 
 
Hierbij ontvangt u de eerste Nieuwsbrief van 2016, waarin we terugblikken op 2015, maar  ook 
vooruitkijken naar 2016. Het bestuur van de stichting “Mooi Voorburg” wenst al haar donateurs een 
voorspoedig en gezond 2016.  
 

KENNISMAKING MET EEN GEDEELTELIJK NIEUW COLLEGE VAN B&W 
De stichting “Mooi Voorburg” heeft na de vorming van het nieuwe College van B & W kennis gemaakt 
met die leden, van wie de portefeuille raakvlakken heeft met het werkterrein van Mooi Voorburg.  
Zo spraken wij onder meer met de nieuwe wethouders Nadine Stemerdink en Floor Kist. 
 

KORTE TERUGBLIK OP 2015  
Onderstaand een beknopte terugblik op de verschillende gebeurtenissen, die 2015 hebben gemarkeerd. 

 18 april: Ingebruikstelling van de pomp door wethouder Frank Rozenberg, die daarmee  het 
startsein gaf voor het “Mooi Voorburg”-jaar. 

 29 augustus: Mooi Voorburg aanwezig op het Cultureel Zomerfestival op het Kon. Julianaplein, 
waar nieuwe donateurs zich hebben aangemeld. 

 12 september: Op deze Open Monumentendag 2015 stond MV met haar eigen MV tent weer bij 
de pomp in de Herenstraat, waar Aad van den Bosch een historische huwelijksbrik had 
tentoongesteld en MV een eigen tentoonstelling had over het thema “Kunst en Ambacht”.  

 18 oktober: Een groot aantal  donateurs nam deel aan de donateursmiddag in Theater Ludens, 
waar een sprankelende muzikale voorstelling onder de titel “Laat je zoon studeren” werd 
opgevoerd door Hans Steijger, Meike van de Linde, Floor Kist sr., André van den Berg en Kaj van 
Oven. 12 donateurs kregen deze middag (of later thuis bezorgd) de erkenningsspeld MV voor 25 
jaar donateurschap. 

 2 november: Mede op initiatief van “Mooi Voorburg” werd het beeld van vader en zoon 
Huygens verplaatst van Park Vreugd en Rust naar het voorterrein van Huygens’ Hofwijck. 

 26 november: Ter gelegenheid van de feestelijke opening van “Het Nieuwe Hofwijck”, heeft 
“Mooi Voorburg” de restauratie van het oorspronkelijke toegangshek  uit 1929  gefinancierd en 
kon het hek teruggeplaatst worden. 

Van deze gebeurtenissen wordt uitgebreid verslag gedaan op onze website: www.mooivoorburg.nl ,  die 
vakkundig en regelmatig wordt onderhouden door medebestuurslid en webmaster Wim Hasekamp. 
 

BESTUURSSAMENSTELLING 
Zoals we in onze digitale Nieuwsbrief van juli al hebben vermeld, heeft het bestuur afscheid genomen 
van Marianne Post, die naar Den Haag is verhuisd. Haar plaats is inmiddels ingenomen door Marie-
Thérèse Ford-Claasen. Om de bestuurstaken zo goed mogelijk te kunnen verdelen, roept het bestuur bij 
voorkeur vrouwelijke kandidaten op om de gelederen te komen versterken. Zie onderstaand e-mailadres 
voor aanmelding. Het bestuur bestaat verder uit de volgende leden: C. Verbeek (voorzitter), mw. M.A. 
Mieras-Grootens (penningmeester), L. van Vliet (secretaris), H.L.B. van Geffen, W.J. Hasekamp, F.A. 
Koppe en N.A. Lamme. 
  

 

http://www.mooivoorburg.nl/
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TOEKOMSTPLANNEN VOOR 2016 EN VOLGENDE JAREN 
Het bestuur van “Mooi Voorburg” buigt zich in de maand januari altijd over een lange lijst met plannen 
voor de korte en lange termijn. Hieronder is een willekeurige selectie uit de “Mooi Voorburg” 
wensenlijst en lopende activiteiten opgenomen. 

 Wervingsactie voor het verkrijgen van nieuwe (jonge) donateurs. 

 Overleg voeren over de herinrichting van park het Loo, het afsluiten van de Van Schagenstraat 
voor autoverkeer en deze inrichten als promenade, waar voorzieningen voor het stallen van 
fietsen kunnen worden aangebracht,   de uitbreiding van de passantenhaven, de uitbreiding van 
de omheining  van de Oude Algemene Begraafplaats. 

 Het markeren van de route naar het historisch centrum en een (betere) aanduiding van een 
parkeerroute; het onderhoud, de restauratie en de uitbreiding  van de  MV-monumentenbordjes 
en deze voorzien van een QR code. 

 Overleg voeren over de positie, aankleding en inrichting van het Historisch Centrum van 
Voorburg met vertegenwoordigers van de gemeente, het Ondernemersfonds, de wijkvereniging 
Oud-Voorburg en andere belangengroepen. 

 Het ontwikkelen van plannen om het toerisme te bevorderen en het uitbrengen van een Engelse 
versie van de Monumentenroute. 

 Voortzetting van deelname aan het Erfgoedpodium Leidschendam-Voorburg, een 
samenwerkingsverband van instellingen, dat zich bezighoudt met cultuurhistorie, erfgoed, 
geschiedenis, educatie en voorlichting. 

 Verfraaiing en inrichting van het Stationsplein en de Huygenstraverse. 

 Deelname aan het overleg over een proef met verlichte regelgeving voor ondernemers in het 
Historisch Centrum. 

 

TOEZENDING VAN EEN DIGITALE VERSIE VAN ONZE NIEUWSBRIEVEN 
Om op de hoge portokosten te besparen heeft het bestuur besloten om alleen de nieuwsbrief van 
januari aan alle donateurs te verzenden en de volgende nieuwsbrieven alleen nog te versturen aan 
donateurs die geen e-mailadres hebben of dat nog niet hebben doorgegeven. Aan de ons bekende e-
mailadressen zullen de andere nieuwsbrieven, inclusief de extra nieuwsbrieven, alleen nog digitaal 
worden verzonden. Als u deze nieuwsbrief ook digitaal ontvangt is uw e-mailadres bij ons bekend. Zo 
niet, dan verzoeken wij u uw e-mailadres  door te geven aan het secretariaat: 
secretaris@mooivoorburg.nl.  Uw gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor dit ene doel. 
 

 

AGENDA  2016 

( W I J Z I G I N G E N  V O O R B E H O U D E N )  

 Zaterdag 16 april   Ingebruikstelling van de pomp en opening van het Mooi Voorburg jaar als  
                onderdeel van de publieke lancering van het Erfgoedpodium. 

 Augustus (?)            Donateursexcursie (onder voorbehoud)  

 Zaterdag 27 aug.    Cultureel Zomerfestival  op het Kon. Julianaplein e.o. 

 Zaterdag 10 sept.   Open Monumentendag  (thema Iconen en Symbolen)  

 Zondag 16 okt.        Jaarlijkse donateursbijeenkomst in Theater Ludens van 14.30-17.00 uur)      
 
Wij nodigen u van harte uit om één of meerdere van deze evenementen bij te wonen! 
 
Namens het bestuur van de stichting “Mooi Voorburg”, 
Met vriendelijke groet, 
 

Kees Verbeek (voorzitter)  Reageren?   e-mail: voorzitter@mooivoorburg.nl  
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