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 geeft het verleden toekomst                    

  
                               DIGITALE NIEUWSBRIEF mei 2018. 
                      

Geachte donateurs van “Mooi Voorburg”, 

Het bestuur van de stichting “Mooi Voorburg” stelt u in deze extra editie graag op de hoogte van drie 
nieuwsfeiten: 

 Crowdfundingsactie langzaam op stoom 

 College van B&W akkoord met uitvoering straatmozaïek  

 Koninklijke onderscheiding voor bestuurslid Niek Lamme  
 
Voor nog meer nieuws: klik op bijgaande link om op onze website te komen. 
http://www.mooivoorburg.nl/actueel.html 

 
MOOI VOORBURG’s CROWDFUNDINGSACTIE LANGZAAM OP STOOM 

 
Begin april is de inzamelingsactie “Doe mee met Accent op Monument !” van start gegaan en heeft 

tot dusver een bedrag van € 1.695,- opgeleverd, bijeengebracht door 35 deelnemers.  Alle gevers 

hartelijk dank, maar we zijn er nog niet! Voor de financiering van het jubileumproject  van “Mooi 

Voorburg”, een nieuwe omheining voor de Oude Begraafplaats aan de Parkweg en het aanlichten 

van het monumentale poortgebouw, is nog veel meer geld nodig. Onlangs heeft Fonds 1818 een 

toezegging gedaan om een bedrag van € 8.000,- te willen schenken, op voorwaarde dat tenminste 10 

% van het in eerste instantie beoogde streefbedrag van in totaal € 20.000,- opgehaald wordt. We zijn 

dus nog maar € 305,- verwijderd om aan deze voorwaarde te kunnen voldoen. Deze substantiële 

bijdrage laten we ons, met uw financiële steun niet ontgaan!. Op de website van het 

crowdfundingsplatform: www.voorjebuurt.nl kunt u het verloop van deze financieringsactie volgen 

en binnenkort ook op de eigen website: www.mooivoorburg.nl. 

Meimaand is ook vakantie(geld)maand en daarom doet het bestuur van “Mooi Voorburg” opnieuw 

een beroep op onze donateurs en andere sympathisanten  om ons in staat te stellen, dit blijvende 

geschenk voor Voorburg en haar inwoners in 2019, ter gelegenheid van het 60-jarige jubileum van 

“Mooi Voorburg” , te kunnen realiseren. Bij voorbaat dank voor uw steun. 

  Word vriend van de “Oude Begraafplaats” en meld uw            

donatie vandaag nog op:  

www.voorjebuurt.nl/monument 
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JARIGE STICHTING MOOI VOORBURG SCHENKT STRAATMOZAÏEK AAN 
GEMEENTE EN HAAR INWONERS 
  
In het kader van het 60-jarig bestaan in 2019 schenkt de stichting “Mooi Voorburg” een straatmozaïek 
aan de gemeente Leidschendam-Voorburg en haar inwoners. Het mozaïek is de afbeelding van het 
oorspronkelijke wapen van Voorburg, “de Rode Burcht” ook wel “Het Torentje” genoemd. Het wordt 
aangebracht in de bestrating van het Huygenskwartier op de hoek Van Schagenstraat/Herenstraat 
dichtbij de waterpomp. Deze pomp is eveneens een jubileumgeschenk van Mooi Voorburg, dat  ter 
gelegenheid van de viering van het 7e lustrum van de stichting in 1994, feestelijk kon worden onthuld. 
“Met dit soort projecten wil Mooi Voorburg concreet inhoud geven aan één van haar doelstellingen, de 
verfraaiing van het dorps- en stadsbeeld in de ruimste zin en een hoogwaardige leefomgeving”, aldus 
voorzitter Kees Verbeek. 
  
“Alle bezoekers van het Huygenskwartier kunnen straks genieten van dit mozaïek”, zegt wethouder 
Bremer. “Wij zijn blij met dit geschenk. Mooi Voorburg is één van de partners in de Stuurgroep 
Huygenskwartier die samenwerken om het Huygenskwartier op de kaart te zetten, aantrekkelijker te 
maken en meer bezoekers te trekken.” 
  
De planning is dat het straatmozaïek in het voorjaar van 2019 gerealiseerd wordt. 

 

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR NIEK LAMME 

 

Foto Ot Douwes 

 

Opnieuw werd een bestuurslid van de stichting 

“Mooi Voorburg” verrast met een Koninklijke 

Onderscheiding. Dit keer viel deze eervolle 

gebeurtenis  ten deel aan de heer Niek Lamme 

voor onder meer het bestuurslidmaatschap  van de 

stichting . De heer Lamme  is sinds zijn aantreden 

in het begin van 2003, woordvoerder Openbaar 

Gebied met specifieke aandacht voor de 

instandhouding en onderhoud van de vele 

monumenten, die Voorburg rijk is en meer 

algemeen,  met de inrichting  van de openbare 

ruimte. Aanpassingen van bestemmingsplannen 

die gevolgen kunnen hebben voor het Beschermde 

Stads- en Dorpsgezicht of anderszins,  hadden en 

hebben zijn bijzondere belangstelling. Daarmee 

levert de kersverse gedecoreerde een belangrijke 

bijdrage aan de verwezenlijking van één van de doelstellingen van de stichting.  

Op donderdag 26 april 2018 ontving Niek Lamme uit handen van Burgemeester Klaas Tigelaar de Koninklijke 

Onderscheiding en werd hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.  

Behalve bestuurslid van “Mooi Voorburg”,  is Niek zes jaar voorzitter geweest van de Vereniging Huismuziek 

Delft en is hijzelf geen onverdienstelijk cellospeler. Ook de natuur en natuurbeheer heeft zijn interesse door als 

vrijwilliger actief te zijn voor het Natuurvriendenhuis “De Klein Rug” in Dordrecht waar hij de functie van 

huiswacht en gastheer vervult.  

mailto:secretaris@mooivoorburg.nl
http://www.mooivoorburg.nl/


Stichting ‘Mooi Voorburg’, secretariaat: Postbus 57, 2270 AB Voorburg, telefoon 070 3873166, 

 e-mail: secretaris@mooivoorburg.nl, website: www.mooivoorburg.nl, IBAN NL52 INGB 0000 005777 

 

Ook de computertechnologie ligt in de interessesfeer van Niek. Hij bekleedt de functie van voorzitter van de 

HCC (Hobby Computer Club) Trainsim, met treinsimulatie als aandachtsgebied.  

Op sportief gebied is Niek een graag geziene gast bij de Tennisverenging Park Leeuwenbergh in Den Haag, waar 

hij met zijn activiteit “Tennis 50 plus”  tennisbijeenkomsten organiseert voor senioren. Ook slaat hij zelf 

regelmatig een balletje mee. 

Met een dergelijke verscheidenheid aan vrijwilligerswerk, kon Niek deze  meer dan verdiende onderscheiding 

niet meer ontgaan. Vermeldenswaard is nog,  dat zijn echtgenote Joke Lamme, al in 2015 eveneens benoemd 

werd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Kortom, beiden zijn rechtgeaarde vrijwilligers. Van harte 

gefeliciteerd met deze openbare erkenning! 

 

 

A G E N D A    2 0 1 8 

Woensdag 18  

en eventueel 25 juli     Donateursexcursie (programma volgt) 

Zaterdag 25 augustus  Cultureel Zomerfestival  

Zaterdag 8 september Open Monumentendag  

Zondag 21 oktober  Donateursmiddag  
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