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NIEUWSBRIEF december 2019 
 
 
 
Geachte donateurs, 
 
Ons jubileumjaar, 60 jaar stichting Mooi Voorburg, zit er bijna op. Het bestuur, en in het 
bijzonder de Jubileumcommissie, heeft met veel plezier veel activiteiten kunnen ontplooien. 
Afgelopen week is de jubileumuitgave van Voor de Burger met ‘t Krantje huis aan huis bezorgd 
in Voorburg. We hopen dat u veel leesplezier heeft gehad. 
 
Als laatste activiteit van dit jaar gaan we op woensdag 18 december om 16.00 uur een 
monumentenbordje onthullen bij het voormalige Forumtheater, vroeger als Buitenplaats 
Lusthof gebouwd. De uitnodiging treft u als aparte bijlage bij deze Nieuwsbrief aan. 
 
Op de donateursmiddag op 3 november jl hebben de donateurs afscheid kunnen nemen van de 
voorzitter, Kees Verbeek, die eind december 2019 zijn functie na 10 jaar overdraagt. 
Burgemeester Tigelaar bedankte Kees Verbeek voor zijn jarenlange inzet voor het behoud en de 
verfraaiing van Voorburg en overhandigde hem namens de gemeente een kunstwerk 
(uitgevoerd in drie optisch geslepen glasbollen in inox staal gevat en gegraveerd), dat de drie 
stadskernen symboliseert.  
 
Mooi Voorburg is al weer druk bezig met de voorbereidingen voor 2020. 
In het kader van het opknappen van het Zocherpark Vreugd en Rust wordt als eerste activiteit 
het opnieuw uitzetten van de Narcissenroute uitgevoerd. Deze route komt uit het archief van 
Martin Harms, oud bestuurslid van Mooi Voorburg. In het archief van de oude gemeente 
Voorburg was het niet meer te vinden. 
 
En om volgend jaar de narcissen te kunnen bewonderen was hovenier Alex Maranus vorige 
week al druk bezig met het poten van de bollen. De grote stenen, die vroeger de narcissenroute 
aangaven, krijgen weer hun functie en worden waar nodig in hun aantal uitgebreid. 
Hieronder een foto van de werkzaamheden.  
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Straks narcissen in Zocherpark Vreug en Rust  
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