
                    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  

geeft het verleden toekomst 

       

    60 jaar 

NIEUWSBRIEF 
       
Geachte donateurs,                                                               Voorburg, januari 2019 
 

Hierbij ontvangt u de eerste Nieuwsbrief van 2019, waarin we terugblikken op 2018, maar  ook vooruitkijken 
naar 2019. Separaat ontvangt u het verzoek tot betaling van uw donatie voor 2019. Een hogere bijdrage 
in dit jubileumjaar is van harte welkom. 

 
BESPREKINGEN MET LEDEN VAN HET COLLEGE VAN B&W EN AMBTENAREN. 
Het bestuur van de stichting “Mooi Voorburg” heeft het afgelopen jaar constructieve besprekingen gevoerd 

met leden van het College en de ambtelijke organisatie,  over onderwerpen die raakvlakken  hebben met 
het werkterrein van Mooi Voorburg.  
 

KORTE TERUGBLIK OP 2018  
Onderstaand een beknopte terugblik op de verschillende gebeurtenissen, die 2018 hebben gemarkeerd. 

 5 april: Mooi Voorburg start de crowdfunding- en sponsoringcampagne “Accent op Monument”, 
ter financiering van de uitbreiding van de gemetselde omheining bij de Oude Begraafplaats aan de 
Parkweg. Deze inzamelingsactie bleek helaas niet voldoende aansprekend en werd daarom in juli 

beëindigd. 

 21 april: Ingebruikstelling van de pomp door burgemeester Klaas Tigelaar  die daarmee  het 
startsein gaf voor het “Mooi Voorburg”-jaar en voor de derde Erfgoeddag. Ook werden er twee 
monumentenbordjes onthuld bij Sionslust en het trafohuisje in de Vlietstraat. 

 18 juli: Mooi Voorburg organiseerde  een excursie voor 35 donateurs en introducees met de 
Hadrianus getrokken door een paard over het jaagpad naar Leidschendam. 

 25 augustus: Mooi Voorburg aanwezig op het Cultureel Zomerfestival op het Kon. Julianaplein, 
waar  een aantal nieuwe donateurs zich heeft aangemeld. 

 8 september: Op deze Open Monumentendag 2018 stond Mooi Voorburg weer bij de pomp in de 
Herenstraat  met  het thema “ In Europa”.  

 21 oktober: Op deze donateursmiddag in Theater Ludens kregen de donateurs een uiteenzetting 
door Joost Heuvelink over park Vreugd en Rust. Het “Agathe Ensemble” zorgde voor de muzikale 
afwisseling. Frouwke de Boer inventariseerde in een interactieve sessie de wensen van de donateurs. 

In nieuwsbrieven zal over het vervolg verslag worden gedaan. 
 

AGENDA  JUBILEUMJAAR 2019  

Dit jaar bestaat de stichting “Mooi Voorburg” 60 jaar. De Jubileumcommissie bestaande uit Frouwke de 

Boer, Piet Visser en Lodewijk van Vliet hebben voor het hele jaar een jubileumprogramma samengesteld. 
Zo mogelijk wordt er elke maand een activiteit georganiseerd, waarover u op de website en via digitale 
nieuwsbrieven op de hoogte wordt gehouden. 

Januari Startbijeenkomst “Mooi Voorburg 60!” 
Vrijdag 25 januari was er een startbijeenkomst georganiseerd  voor  erfgoed- en netwerkpartners van 
Mooi Voorburg rond molen De Vlieger; het behoud van de molen was aanleiding voor de oprichting van 

Mooi Voorburg. Bij deze gelegenheid schonk “Mooi Voorburg” de stichting Molen “De Vlieger” een cheque 
van € 1.000,-  bestemd voor het onderhoud.  
Februari Onthullen Monumentenbordje Molen de Vlieger 

Maart Plaatsing informatiebord de Oude Veenwegh  
Toelichting: de contouren van de Oude Veenwegh worden zichtbaar gemaakt. Deze oude weg liep van 
kasteel De Binckhorst naar buitenplaats De Loo. 

April In gebruik stellen dorpspomp en aanbieden van een straatmozaïek van het wapen van Voorburg, 
ter herinnering aan de voormalige en zelfstandige gemeente. 
Zaterdag 13 april aanvang  rond  12.00 uur hoek Herenstraat/Van Schagenstraat     

Toelichting: ter gelegenheid van de verjaardag van Mooi Voorburg (16 april) wordt op deze vierde 
Erfgoeddag, zoals elk jaar, de dorpspomp in gebruik gesteld.  

Onthulling monumentenbordje De Koepel aan het Oosteinde. 
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Mei Planten van het wapen van Voorburg in Park Middenburg.  
Toelichting: Mooi Voorburg maakt het mogelijk dat jaarlijks in het plantvak voor buitenplaats Middenburg 

het wapen van Voorburg weer tot bloei komt. 
Juni Aanbrengen herinneringsbordje bij de Voorhoeveboom in Park Vreugd en Rust 

Toelichting: in Park Vreugd en Rust herinnert de Voorhoeveboom aan de heer C.H. Voorhoeve, 
bevorderaar van dorpsschoon en een van de oprichters van Mooi Voorburg. Het bordje dat was 
aangebracht is verloren gegaan en wordt vervangen.  

Tevens zijn er in juni jubileumwandelingen, die georganiseerd worden door Mooi Voorburg: een 
beeldenwandeling en een Zocherwandeling in Vreugd en Rust. 
Juli Donateurswandeling/excursie door Nieuw/Mooi Voorburg 

Toelichting: tijdens deze middagwandeling schenkt Mooi Voorburg aandacht aan de ontwikkelingen in 
Nieuw/Mooi Voorburg rond het Loopark  en de nieuwbouw “Park 070”  op het voormalig CBS-terrein. 
Augustus Aandacht voor uitleg over kunstwerk ter herinnering aan Christiaan Huygens 

Toelichting: het bord met de uitleg over het kunstwerk onder het Prinses Marianne viaduct is wat verdekt 
opgesteld en verdient een prominentere plaats. 
Zaterdag 24 aug.    Cultureel Zomerfestival op het Koningin Julianaplein 

September Mooi Voorburg achter de voordeur 
Toelichting: een kijkje achter de voordeur van particuliere huizen en hoven  
Zaterdag 14 sept.   Open Monumentendag  (thema: Plekken van plezier) 

Oktober Aanlichten Poortgebouw Oude Begraafplaats aan de Parkweg. 
Toelichting: Mooi Voorburg zorgt samen met de gemeente voor het aanlichten van het monumentale 
poortgebouw dat de toegang vormt tot de Oude Begraafplaats. 

November Aanbrengen monumentenbord aan Forumtheater met uitleg over oude bioscoop  
Toelichting: het oude Forumtheater was een icoon van mooi Voorburg; thans is de geschiedenis van het 

gebouw minder bekend.  
December Slotbijeenkomst voor donateurs. Aandacht voor de Zocherparken en het werk van schilder De 
Jonge: werk van hem zal in 2020 worden tentoongesteld.  
Toelichting: recent is het oorspronkelijke plan voor park Vreugd en Rust van Zocher herontdekt; daarbij 
zijn tekeningen en foto’s tevoorschijn gekomen en schilderijen en tekeningen van een nazaat van de 
opdrachtgever, De Jonge.  

 
OPVOLGING SUGGESTIES DONATEURS UIT DONATEURSMIDDAG 21 OKTOBER 
Het verwaaide spandoek bij de Spinozahof zal worden vervangen door een permanente voorziening. 

Over het plaatsen van een urnenmuur op de Oude Begraafplaats aan de Parkweg is MV in gesprek met de 
gemeente. 
Aan de parken wordt komende jaren extra aandacht besteed (zie elders in de Nieuwsbrief). “Mooi Voorburg” 

zal ook wandelingen voor jong en oud organiseren.  
 
BESTUURSSAMENSTELLING 

In het verslagjaar 2018 bestond het bestuur uit de volgende leden: 
Kees Verbeek (voorzitter), Piet Visser (penningmeester), Lodewijk van Vliet (secretaris), Frouwke de Boer, 

Marie-Therese Ford-Claasen, Joost Heuvelink, Frits Koppe en Niek Lamme. 
 
TOEZENDING VAN DIGITALE VERSIE VAN ONZE NIEUWSBRIEVEN 

Om portokosten te besparen heeft het bestuur besloten om de nieuwsbrieven van januari en 
augustus/september alleen nog per post te versturen aan donateurs die geen e-mailadres hebben of dat 
nog niet hebben doorgegeven. Aan de ons bekende e-mailadressen zullen  alle nieuwsbrieven alleen nog 

digitaal worden verzonden. Als u deze nieuwsbrief per post ontvangt  is het juiste e-mailadres bij ons (nog) 
niet bekend. In dat geval verzoeken wij u uw e-mailadres door te geven aan het secretariaat: 
secretaris@mooivoorburg.nl.  Uw gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor interne communicatie. 
 
MOOI VOORBURG HEEFT HAAR PRIVACY BELEID VASTGESTELD 
In haar bestuursvergadering van 15 november 2017 heeft de stichting “Mooi Voorburg” haar privacy 

beleid vastgesteld. De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming vraagt per 25 mei 2018 ook 
van de stichting “Mooi Voorburg” op welke wijze de bij haar ondergebrachte persoonsgegevens van haar 
donateurs worden bewaard.  De gegevens worden beveiligd opgeslagen en niet aan derden verstrekt. 

De gegevens worden alleen voor communicatie met de betreffende donateur gebruikt. 
 

Namens het bestuur van de stichting “Mooi Voorburg”, 

 
Met vriendelijke groet, 

Lodewijk van Vliet (secretaris)  Reageren?   e-mail: secretaris@mooivoorburg.nl  
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