geeft het verleden toekomst

NIEUWSBRIEF
Geachte donateurs,

Voorburg, februari 2020

Hierbij ontvangt u de eerste Nieuwsbrief van 2020, waarin we terugblikken op ons jubileumjaar 2019, maar ook vooruitkijken naar
2020. Separaat ontvangt u het verzoek tot betaling van uw donatie voor 2020. Een hogere bijdrage dan het minimum is natuurlijk
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. Ook
werd deelgenomen aan de Stuurgroep Huygens’ Kwartier, het Erfgoedpodium en de werkgroep Romeinen aan de Vliet.
KORTE TERUGBLIK OP HET JUBILEUMJAAR 2019
In 2019 bestond de stichting “Mooi Voorburg” 60 jaar. De Jubileumcommissie bestaande uit Frouwke de Boer, Piet Visser en
Lodewijk van Vliet hadden voor het hele jaar een jubileumprogramma samengesteld.
Elke maand heeft het bestuur een activiteit georganiseerd, waarover u op de website en via digitale nieuwsbrieven op de hoogte
werd gesteld.
Onderstaand een beknopte terugblik op de verschillende gebeurtenissen, die ons jubileumjaar 2019 hebben gemarkeerd.
Januari
Op vrijdag 25 januari heeft het bestuur een Startbijeenkomst Mooi Voorburg 60 jaar voor onze netwerkpartners gehouden in
Dekker’s Hoeve. Daar waren ook donateurs uitgenodigd die in 2018 25 jaar donateur waren. Aangezien het behoud van molen De
Vlieger de aanleiding was voor de oprichting van de stichting “Mooi Voorburg” in 1959 is aan het bestuur van stichting Molen De
Vlieger een cheque van € 1000,- overhandigd ten behoeve van het onderhoud van de molen.
Februari
Op woensdag 27 februari is onder leiding van bestuurslid Joost Heuvelink een jubileumwandeling “Zocher Zien” in Park Vreugd en
Rust gehouden. Een kleine expositie in Clubgebouw Tennispark Vreugd en Rust
gaf inzicht in de mogelijke ontwikkelingen van het park.
Maart
Op 30 maart 2019 heeft wethouder Stemerdink het informatie bord de Oude Veenwegh onthuld in Park ’t Loo nabij de Mgr Van
Steelaan. In het bijzijn van omwonenden is informatie verstrekt over deze oude weg die liep van kasteel De Binckhorst naar
buitenplaats De Loo, parallel aan de Mgr Van Steelaan. De contouren van de Oude Veenwegh worden zichtbaar gemaakt door een
lint van narcissen.
April
Op 13 april is bij de start van de Erfgoeddag de dorpspomp in gebruik gesteld. Ter gelegenheid van de verjaardag van Mooi
Voorburg (16 april) en ter herinnering aan de voormalige gemeente Voorburg is op de hoek van de Herenstraat/Van Schagenstraat
het wapen van Voorburg in de bestrating aangebracht. Wethouder Van Eekelen heeft dit straatmozaïek “ingewijd”. De eerste
Burgtjes van Bakker Klink konden worden geproefd in onze Mooi Voorburg-tent.
Op Tweede Paasdag heeft bestuurslid Marie-Thérèse een beeldenwandeling gemaakt met belangstellenden.
Mei
Op 13 mei is in Park Middenburg in Voorburg-West het wapen van Voorburg weer aangebracht in een plantvak voor de
buitenplaats Middenburg. Mooi Voorburg maakt het, samen met eigenaar en huurders van Middenburg, mogelijk dat het wapen
van Voorburg jaarlijks tot bloei komt. Burgemeester Tigelaar heeft in aanwezigheid van veel omwonenden de planten voor het
eerst water gegeven.
Juni
Op 2e Pinksterdag, 10 juni 2019, hebben de restauranthouder van De Koepel aan het Oosteinde en Mooi Voorburg samen een
monumentenbordje onthuld, met uitleg over de voormalige orangerie De Koepel. Daarvoor en daarna werden onder leiding van
Joost Heuvelink jubileumwandelingen gehouden in het Zocherpark Vreugd en Rust.
Augustus
Op 22 augustus is op initiatief van Mooi Voorburg aandacht geschonken aan de informatie over het kunstwerk van Geert Mul, het
lichtbeeld ‘Exponential view’. Het laat tien afbeeldingen zien van kunstenaars en wetenschappers die door hun kijk op de wereld de
onze hebben veranderd. Onder die personen bevinden zich natuurlijk ook vader Constantijn en zoon Christiaan Huygens. Peter van
der Ploeg, directeur Huygens’ Hofwijck, en de kunstenaar onthulden samen het nieuwe informatiebord onder het Prinses Marianne
viaduct, waarna bestuurslid Marie-Thérèse Ford-Claasen dat symbolisch aan wethouder Rouwendaal van de gemeente
Leidschendam-Voorburg overhandigde.
Op zaterdag 31 augustus presenteerde Mooi Voorburg zich met vele andere organisaties op het Cultureel Zomerfestival op het
Koningin Julianaplein.
September
Op zaterdag 14 september was er ter gelegenheid van Open Monumentendag open huis op de Buitenplaats Middenburg. De
eigenaar en huurders van Middenburg onder regie van Jan Vink waren gastheer/vrouw. Na de onthulling van het
monumentenbordje door wethouder Van Eekelen werden er doorlopend lezingen gegeven door Frank van Blokland over de
historie van de buitenplaats. En natuurlijk was Mooi Voorburg met haar tent aanwezig bij de dorpspomp nabij de Oude Kerk, waar
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in samenwerking met Bakkerij Klink het Voorburgse Burgtje weer werd gepresenteerd, dat vele voorbijgangers zich goed lieten
smaken.
Onder de titel “Voorburg achter de voordeur” konden donateurs op zondag 15 september een kijkje achter de voordeur van
particuliere huizen en hoven nemen. Families Choy en Tenholter hadden hun woningen opengesteld, waardoor zij een mooie inkijk
gaven in de monumentale woning in de Schoolstraat en het voormalige Forumtheater in de Herenstraat.
Oktober
Op 16 oktober heeft Mooi Voorburg aandacht besteed aan de verplaatsing van molen De Vlieger, 30 jaar geleden. In een door
Molen de Vlieger georganiseerde reünie konden de film van de verplaatsing van de molen en het hijsen over de Hofpleinspoorlijn,
en verschillende plak- en fotoboeken worden bekeken.
November
Op zondag 3 november organiseerde de stichting in theater Ludens de feestelijke slotbijeenkomst voor donateurs.
Bestuurslid Joost Heuvelink hield een inleiding over het Zocherpark Vreugd en Rust en het werk van schilder De Jonge, waarover
in 2020 een tentoonstelling zal worden georganiseerd.
Na de inleiding werd aandacht besteed aan de donateurs die dat al 25 jaar zijn. Zij kregen een erkenningsinsigne opgespeld.
Daarna was er gelegenheid om afscheid te nemen van Kees Verbeek, die 14 jaar bestuurslid, waarvan 10 jaar voorzitter, is
geweest en kennis te maken met zijn opvolger Frouwke de Boer.
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.
Op 22 november is na een lange en intensieve voorbereiding door wethouder Stemerdink het monumentale poortgebouw, dat de
toegang vormt tot de Oude Begraafplaats aan de Parkweg, aangelicht.
De verlichting gaat ’s avonds aan en uit tegelijk met de straatverlichting.
December
Op 18 december is bij de buitenplaats De Lusthof, ook wel bekend als het Forumtheater, in de Herenstraat 6-8 een
monumentenbord onthuld door een van de bewoners, André Tenholter, en een kenner van het Forumtheater, Kees van Gijtenbeek.
Na de onthulling heeft André Tenholter in het daarnaast gelegen restaurant The Fox een presentatie gegeven over deze
monumentale buitenplaats.
Voor de Burger
Begin december is door de stichting een jubileumuitgave van Voor de Burger in een oplage van 16.000 exemplaren verspreid, door
deze samen met ’t Krantje in de brievenbus te doen. Er is een digitale versie op de website geplaatst.
Website
Van deze gebeurtenissen werd uitgebreid verslag gedaan op onze website: www.mooivoorburg.nl , die vakkundig en regelmatig
wordt onderhouden door onze webmaster Wim Hasekamp.
Samenstelling bestuur:
In 2019 bestond het bestuur uit de volgende leden:
Kees Verbeek (voorzitter), Piet Visser (penningmeester), Lodewijk van Vliet (secretaris), Frouwke de Boer, Marie-Therese FordClaasen, Joost Heuvelink, Frits Koppe, Niek Lamme.
Op 18 september is Anneke de Widt-Nieuwenhuizen toegetreden tot het bestuur.
Op 1 januari 2020 heeft Frouwke de Boer het voorzitterschap overgenomen van Kees Verbeek die sinds 2006 bestuurslid en vanaf
2010 voorzitter was. Op 24 januari 2020 heeft het bestuur tijdens een geanimeerde bijeenkomst met netwerkpartners en
(oud)bestuursleden afscheid van hem genomen. In Museum Swaensteyn had het bestuur een klein symposium georganiseerd,
waar Peter van der Ploeg, directeur van dit museum en tevens van Huygens' Hofwijck, een presentatie gaf over het project
Romeinen aan de Vliet en de Limes in Leidschendam-Voorburg. Daarna vertelde Joost Heuvelink over de plannen van Mooi
Voorburg in 2020. In het bijzonder de verbetering van het Zocherpark Vreugd en Rust, waarover een tentoonstelling zal worden
georganiseerd in Museum Swaensteyn. Er waren toespraken van de secretaris Lodewijk van Vliet en de nieuwe voorzitter Frouwke
de Boer waarin de samenwerking tussen de vele lokale organisaties en de gemeente als belangrijke factor voor het realiseren van
veel mooie projecten centraal werd gesteld. In zijn slotwoord bedankte Kees Verbeek, een ieder voor de goede samenwerking.
AGEN DA MOO I VOORBURG 2020
4 maart Opening Narcissenroute en onthulling herinneringsbordje bij de Voorhoeveboom in Vreugd en Rust.
27 maart Opening tentoonstelling Vreugd en Rust in Museum Swaensteyn en aanbieding boek over Vreugd en Rust in
samenwerking met de Historische Vereniging Voorburg.
18 april In gebruik stellen dorpspomp en opening van de Erfgoeddag (thema Vrijheid aan de Vliet) en het vaarseizoen.
Zaterdag 29 augustus Cultureel Zomerfestival op het Koningin Julianaplein
Zaterdag 12 september Open Monumentendag (thema: Leermonument)
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 emailadressen 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 de communicatie binnen Mooi
Voorburg en zal niet aan derden worden verstrekt.
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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