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Alles begon met een ingezonden brief in de krant

KORT NIEUWS

Mooi Voorburg 55 jaar jong

‘Mooi
Voorburg’

door Kiki Goudart-Kwee

Het begon allemaal met een
ingezonden brief in de Voorburgse Courant uit 1958.
Deze was afkomstig van
Gerard Koppe die de aangekondigde sloop van Molen
‘de Vlieger’ uit 1621 wilde
tegengaan. Deze stond aan
de Allard Piersonkade en
moest wijken voor nieuwbouw. Samen met een aantal
fervente medestanders, Cees
Voorhoeve en Wouter van
Gool, richtte hij een actiecomité ‘Mooi Voorburg’ op. Dit
kreeg veel bijval en de poldermolen werd gered. Vervolgens werd de stichting
‘Mooi Voorburg’ op 16 april
1959 in het leven geroepen.
Dertig jaar later werd de molen verplaatst naar het polderlandschap van Essesteijn
tegenover de gelijknamige
boerderij. Op initiatief van
‘Mooi Voorburg’ kreeg deze
de functie van een stadskinderboerderij.
Zo danken veel andere
monumenten in Voorburg
hun voortbestaan aan de
inspanningen van de stichting. “Kritisch op een positieve manier, op alles wat
zich in de openbare ruimte
voordoet,” omschrijven bestuursleden Kees Verbeek
en Lodewijk van Vliet,
resp. voorzitter en secretaris, hun rol ten aanzien van

Het actiecomité Mooi Voorburg dat indertijd ten strijde trok tegen het verval van de molen ‘De Vlieger.’ Tussen de Voorburgse
Archieﬀoto Wouter van Gool
Courant en het comité bestonden nauwe banden.

de gemeente. Projecten die
de moeite waard zijn, krijgen financiële steun dankzij een grote groep trouwe
donateurs. De stichting is
daardoor volledig financieel
onafhankelijk en een gelijk-

waardige gesprekspartner
van het College van B & W
waarmee regelmatig wordt
overlegd.
Omdat Mooi Voorburg dit
jaar 55 jaar bestaat, wordt
er in dit jubileumjaar op

Nieuwe dichter bekend
VOORBURG - De nieuwe Dich-

ter op Hofwijck is feestelijk
bekend gemaakt tijdens de
jaarlijkse poeziëavond in
Huygensmuseum Hofwijck
in Voorburg. De jury koos
unaniem voor het gedicht
Tweelicht (voor een fotografe) van Jan Smulders uit Eijs-

den. In dit gedicht zingt de
dichter de lof op zijn vrouw
die in haar tweede carrière
als fotografe de wonderen
der natuur weet te vangen.
De tweede prijs van de jury
was voor Bert Kobus voor
Mijn eerste dode. In eenvoudige taal beschrijft dit ge-

dicht het aangrijpende moment waarop een kind voor
het eerst oog in oog staat met
de dood. De derde prijs is
toegekend aan dichter Ton
Linden, een gedicht over
Constantijn en Christiaan
Huygens. De publieksprijs
ging naar Dick Voogd.

100% natuurlijke crèmes ter
verzorging van de droge, schrale huid!

Weerstand voor de huid
Crème Echinaforce van A.Vogel

«

100% natuurlijk
Crème Echinaforce, Crème
Bioforce én de andere crèmes van A.Vogel zijn 100%
natuurlijk en vrij van conserveringsmiddelen, parabenen
en allergenen. Ze zijn hypoallergeen en geschikt voor
volwassenen en kinderen.

‘A.Vogel crèmes
vrij van parabenen,
conserveringsmiddelen en
allergenen.’

Hydratatie en bescherming
Crème Bioforce van A.Vogel
helpt bij diverse vormen van
huidirritatie. De vettige crème
heeft een helende, verzachtende invloed bij pijnlijke kloofjes
en een schrale, schilferige huid.
Het houdt de huid zacht en soepel. Ideaal dus voor bijvoorbeeld
schrale plekjes in het gezicht,
een gesprongen huid en ruwe of
droge plekjes aan handen, voeten en ellebogen.

KOAG/KAG-nr: 11-0114-0112

In de winter is de huid door kou
vaak trekkerig, droog of ruw en
kunnen als gevolg hiervan kloofjes ontstaan. Ook kan de huid
reageren op stoffen uit de omgeving. In de wintermaanden kan
onze huid daarom wel wat extra
weerstand, bescherming en hydratatie gebruiken.

bevat onder meer Echinacea
Purpurea voor het verhogen van
de weerstand van de huid én het
ondersteunen van haar herstellende vermogen. De crème hydrateert, verzacht en beschermt
de huid en houdt haar in goede
conditie. Ideaal bij gevoelige of
geprikkelde plekjes op huid of lip
en ter verzorging van lipblaasjes.

Op 15 maart wordt de tentoonstelling over 55 jaar
‘Mooi Voorburg’ in het
Stadsmuseum
geopend.
Deze laat zien wat zich vaak
achter de schermen heeft afgespeeld.

COLOFON

ADVERTORIAL

Een droge, schrale huid…
meer dan 1.000.000 mensen
in Nederland hebben hier
mee te maken. Een goede
verzorging kan hulp bieden.
Steeds meer mensen zijn
bewust bezig met hun voeding;
biologische ingrediënten en
zo min mogelijk toevoegingen
als geur-, kleur- en smaakstoffen. Ook bij crèmes is het
belangrijk om te letten op wat
er in zit. Immers: alle crèmes
dringen in meer of mindere
mate door in onze huid. De
100% natuurlijke crèmes van
A.Vogel zijn vrij van conserveringsmiddelen, parabenen en
allergenen en zijn goed voor
de verzorging van een droge,
schrale huid.

feestelijke wijze aandacht
geschonken aan de ‘kindjes’ van deze stichting. Allereerst is in de Bibliotheek
in Voorburg de expositie
‘Macht en Pracht’ te zien tot
28 februari 2014.

1

2

Verkrijgbaar bij apotheek, drogist en
gezondheidswinkel.Vanaf € 5,99
1
2
Gezondheidsproduct
Geneesmiddel.
Lees voor gebruik de bijsluiter.
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Op 15 maart wordt de tentoonstelling over 55 jaar
‘Mooi Voorburg’ in het
Stadsmuseum geopend.
Deze laat zien wat zich
vaak achter de schermen
heeft afgespeeld. Schilderijen, litho’s, brieven,
foto’s en filmmateriaal
vertellen het verhaal en
zullen voor veel Voorburgers interessant zijn. Voor
de één roept het herinneringen op, voor de ander
is het een eyeopener. De
spectaculaire
verplaatsing van de molen op
film, de oprichting van
de Oudheidkamer (voorloper van Museum Swaensteyn), erkenning van
het Beschermde Stads-en
Dorpsgezicht, het behoud
van Sionslust, het sierhek
bij Park Vreugd en Rust,
de plaatsing van de dorpspomp, de dorpswacht, de
monumentenroute, klassieke straatnaamborden
in het Oude Centrum,
een nieuwe grisaille bij
Hofwijck en het poorthek
bij de oude begraafplaats,
vormen de vele hoogtepunten uit deze geschiedenis. De oprichting van
de Historische Vereniging
Voorburg, die inmiddels
20 jaar bestaat, is mede
door toedoen van ‘Mooi
Voorburg’ tot stand gekomen. Ook is er een vitrine
ingericht door de Archeologische Werkgroep
Leidschendam-Voorburg
waarmee wordt samengewerkt.
Op zaterdag 26 april (Koningsdag) onthult de burgemeester het sierhek bij
de koningslinde, die vorig
jaar geplant werd in Park
Sijtwende. In juni start de
beeldenroute ’55 beelden’
en ter gelegenheid van
Open
Monumentendag
komt een nieuwe uitgave
van de monumentenroute
uit. Voor de jeugd is er dan
een leuke activiteit.

Weg afgesloten
De Koningin Julianaweg
is sinds deze week afgesloten ter hoogte van de J.S.
Bachlaan. Er wordt daar
gewerkt aan de aanbouw
van het stadskantoor. Het
duurt nog dik een jaar.

Meedenken over afval
“De animo bij onze inwoners om mee te denken over
het afvalbeleid is groot. Laten we dit benutten om tot
een duurzaam afvalbeleid
te komen. Onze burgers zijn
bereid om meer afval te
scheiden, zodat we afvalbeleid goedkoper kunnen maken voor onze inwoners.”
Dat zegt fractievoorzitter
Marjan van Giezen (PvdA).
Dit blijkt uit een enquête
die de PvdA onlangs heeft
gehouden. “De respons op
onze oproep was enorm.
Wekenlang kregen we vele
reacties en suggesties binnen.” Deze oogst heeft Van
Giezen tijdens de laatste
raadsvergadering van deze
raadsperiode aangeboden

De laatste raadsvergadering, nog net even het moment om een
enquete aan te bieden.

aan wethouder Milieu, Saskia Bruines.
Uit de PvdA-enquête blijkt
dat mensen bereid zijn meer

afval gescheiden in te zamelen. Vooral kunststof willen
ze graag apart houden, zo
blijkt uit de enquête.

