geeft het verleden toekomst
Voorburg, 28 februari 2009
Geachte Donateur/Donatrice,
‘Mooi Voorburg’bestaat een halve eeuw. U weet het misschien nog wel, wat in 1958 begon
met een protest tegen de sloop van molen ‘De Vlieger’, leidde in 1959 tot oprichting van de
stichting die nu circa 850 families als donateur telt. Gedurende 50 jaar heeft 'Mooi Voorburg'
zich steeds ingespannen om wat uit het verleden aanwezig is niet in kwaliteit achteruit te laten
gaan maar te verfraaien, te verbeteren en niet in het minst levendig te houden.

Het lustrumlogo
'Mooi Voorburg' heeft daarom het genoegen u in deze mailing te
informeren over de activiteiten die wij dit lustrumjaar zullen
ontplooien. Bovenaan ziet u ons lustrumlogo aangevuld met de
Voorburgse burcht en het motto om duidelijk te maken waar we voor
staan: 'Mooi Voorburg' geeft het verleden toekomst.

Het Lustrumprogramma
Het Lustrumprogramma ziet er in het kort als volgt uit, details volgen nog:
Opening van het 'Mooi Voorburg' jaar op zaterdag
18 april met het ontsluiten van de pomp en een ludieke
act met twee emmertjes water halen rond ‘Van Molen
tot Waterpomp’, waarbij de molen een grote rol speelt.
Donateursexcursie op zaterdag 16 mei met als doel de
‘De boeiende jeneverstad met de vijf molens’, u raadt
het, een dag om niet te missen, een dag, waarin het
verleden weer tot leven komt, een rondvaart, de lunch
op de kruidenzolder van het jenevermuseum en het
bezoek aan de werf van het Historische schip de ‘Delft’
Deelnamekostprijs €60,- per persoon.
In onze volgende mailing ontvangt u de aanmelding/machtigingskaart met details voor de definitieve
bevestiging. Reserveer nu reeds uw deelname door ons
een bericht te sturen; lees pagina 4.
Open Monumentendag zaterdag 12 september met
vele, begerenswaardige lustrumartikelen, zoals:
- de lustrumbrochure ‘Verf goed op Voorburgs erfgoed’
het handige kleurenpalet om uw huis een passende
kleurencombinatie te geven,
- de geheel vernieuwde heruitgave van de stijlvolle en
kleurrijke ‘Deurenposter Mooi Voorburg’reeds eerder
in 1988 verschenen ter gelegenheid de viering van het
2000 jaar bestaan van Voorburg.
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De dag van de Lustrumviering op donderdag 12
november in de Oude Kerk met receptie, speeches
en de aanbieding van de lustrummarkeringscadeau
‘François’, de bronzen poort-wachter van het
Beschermde Dorpsgezicht bij de Entree van de
Franse Kerkstraat, de Spinoza-lezing, de uitreiking
van de tuinenkeuringsprijzen, de tentoonstelling van
50 jaar 'Mooi Voorburg' activiteiten, filmpjes en
voorbeelden van ‘Levende Geschiedenis’.
Dit zal de dag zijn waarop het 50-jarig bestaan
duidelijk zal worden gevierd met de Baruch (Barackde gezegende) Spinoza lezing. Spinoza liet zijn
ideeën rijpen al filosoferend op zijn kamer in de
Kerkstraat en kuierde door de Herenstraat.
U ziet een programma waaraan wij gedurende het jaar 2009 hard zullen werken om die 50
jaar in een terugblik opnieuw te beleven op een wijze die u van ons mag verwachten.

De Lustrummarkering met ‘François’
In onze ‘Mooi Voorburg’-mailing van september j.l. meldden wij dat we u zouden berichten
over ons voorstel als lustrummarkering om het dorpswapen van Voorburg in sierbestrating in
de buurt van de dorpspomp te plaatsen. Het College van B&W heeft hierin echter negatief
beslist. Om toch tot een heldere markering van ons 50 jarig bestaan te komen, hebben we ons
pragmatisch opgesteld en aan de sierbestrating geen verdere aandacht geschonken.
Tijdens de bijeenkomst van het volledige College
van B&W met ons voltallige 'Mooi Voorburg'
Bestuur zijn wij in staat gesteld om ons
markeringsvoorstel voor de entree naar het
Beschermde Dorpsgezicht in de Franse
Kerkstraat te presenteren. We zijn van mening
dat onze aanpak een aanzienlijke verbetering met
een bijzondere uitstraling aan de straat zal geven.
Hier ondervonden we dat het College gelukkig
onverdeeld positief tegenover het voorstel staat.
Gelukkig, want over dat feit is onze bronzen
poortwachter ‘François’nu zo blij. Zo kan hij
vanuit de entree zien wie er allemaal zo het Oude
Centrum binnenkomen. Met een scherpe blik neemt hij waar wat er in het Beschermde
Dorpsgezicht gebeurt en zal dat natuurlijk op zijn geëigende wijze doorgeven aan wie dat maar
horen wil. François ziet en hoort veel en weet bijna alles.
Terwijl hij nu nog in wording is, hoort hij nu al van de beeldhouwer en van al degenen die
komen kijken hoe hij wordt gemodelleerd, verhalen, anekdotes, weetjes en het
Lustrumprogramma.
Tevens zegt de Gemeente toe om het overige deel van de Franse Kerkstraat op te nemen in de
te verwachten renovatie van de Herenstraat en bij de grondig aanpak van de Parkweg wanneer
in 2010 de riolering zal moeten worden vervangen,
Onze poortwachter François verheugt zich om aan het eind van ons Lustrumjaar 2009 officieel
plaats te kunnen nemen bij de entree in de Franse Kerkstraat. Hij verkneukelt zich nu al
virtueel op alles wat komen gaat. Donderdag 12 november a.s. wordt een echte schitterende
feestdag, waarvoor wij u nu al van harte uitnodigen aanwezig te zijn.
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Het gedenkteken voor Winkler Prins
Een goede opkomst van donateurs maakte een grote halve cirkel bij de onthulling van het
gedenkteken dat wij ter herinnering aan het jaar waarin Anthony Winkler Prins 100 jaar
geleden overleed, realiseerden.
Dit blijkt eens te meer uit de tekst
die op de zijkant van het granieten
boek staat geschreven:
Deze bekende Nederlandse encyclopedist
woonde en overleed in het huis hierachter
Op initiatief van ‘Mooi Voorburg’werd
op 13 september 2008, honderd jaar later,
deze granieten encyclopedie met bronzen
plaquette, vervaardigd door de beeldhouwer Guido Sprenkels.

Dat Winkler Prins inderdaad in het
huis achter het gedenkteken heeft
Bij de onthulling de achterkleinzoon Winkler Prins met familie,
gewoond, maakt deze plaats in
tussen wethouder Houtzager en voorzitter Rietema in.
Voorburg extra interessant.
Door de vorm van de encyclopedie te verstenen blijft de herinnering aan het levenswerk van
deze markante persoon bewaard, zo is ons ook gebleken uit de reacties van de leerlingen van
de VMBO school aan de Van Horvettestraat. Een klas van deze school heeft het gedenkteken
met het parkje erom heen geadopteerd en ziet er op toe dat er geen graffiti wordt gespoten.
Bovendien halen ze het zwerfvuil tijdens hun wekelijkse inspectiebeurt weg. Prima!

Uw donateurschap en donateurskaart 2009
Het dorp Voorburg mag zich gelukkig prijzen met de sterke groep Voorburgers, die onze
stichting ondersteunt en waarvan u deel uitmaakt. Vanuit de vrijwilligersgedachte blijven wij
ons inspannen om Voorburg mooi te houden. Ideeën en plannen kunnen dankzij uw
donateurschap worden gerealiseerd. Zonder u als donateur zou Voorburg er minder mooi
uitzien en zouden wij ons niet zo kunnen presenteren.
Bijgaand dan ook de donateurskaart voor 2009 van uw jarige stichting. Op de achterzijde
ziet u voor het eerst een aantal winkels en bedrijven die u korting geven op vertoon van de
kaart. Voor onze acties gedurende het jaar willen wij u vragen deze donateurskaart te tonen.
Het bestuur hoopt u weer bij de verschillende gelegenheden te mogen ontmoeten, allereerst
op zaterdag 18 april bij de Opening van het 'Mooi Voorburg' jaar met de inwerkingstelling van de dorpspomp in de Herenstraat. Later in het jaar krijgt u verschillende keren
informatie over onze lustrumactiviteiten.
Mocht u vragen hebben aarzel dan niet om mij op nummer 070-386 5105 te bellen.
Met vriendelijke groet,

J.J.E. Rietema
voorzitter
Noot: Voor degenen, die hun overmaking willen realiseren via Internetbankieren verzoeken wij het
Donateursnummer (Dnum), dat op de acceptgirokaart staat, te vermelden. De Postbank is
overgegaan op een nieuw systeem. Zonder dit nummer zal het bijwerken van onze boekhouding helaas
niet mogelijk zijn. Dank voor uw medewerking.
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Verkoop MV-wenskaarten
Op de zolder zijn we een aantal luisterrijke dubbele wenskaarten tegengekomen, die we
tijdens onze lustrumactiviteiten graag willen verkopen. Met de inkomsten uit de verkoop van
de MV-wenskaarten met enveloppe op geschept papier gaan we een bijdrage leveren aan
de kosten voor de totstandkoming van onze poortwachter François.
Normale prijs per stuk €4,00
Tijdens Lustrum op vertoon van donateurskaart €3,50

Molen ‘De Vlieger’1

Kippetjesbrug 6

Oude Kerk 2

Hofwijck 3

Middendorp bij Kerkbrug 7

Wijkerbrug 8

Swaensteyn 4

Middenburg 9

In de Wereldt is veel gevaer 5

Te Werve 10

Reserveringsstrook voor:

De Lustrum donateursexcursie ‘Ontdek Schiedam.nu’
Bij de volgende mailing krijgt u een aanmelding/machtigingskaart, ter bevestiging van uw
definitieve deelname aan de lustrumexcursie. Als u mee wilt, reageer nu i.v.m het
gelimiteerde aantal plaatsen in de bussen.
...................................................................................................................... hier langs afknippen

Naam: de heer/mevrouw...........................................................................................................
Donateursnummer ................. Reserveert voor de excursie voor:...... personen (max 2)
Adres:.........................................................................................................................................
Postcode:.............................Woonplaats:...................................................................................
Telefoon: ............................
Datum: ..............................

Handtekening:..............................................................................

Tevens reserveer ik de wenskaarten nr.... aantal...., nr.... aantal...., nr.... aantal....nr.... aantal......
nr.... aantal...., nr.... aantal...., nr.... aantal....nr.... aantal......
Deze kaarten liggen bij de opening van het 'Mooi Voorburg' jaar op 18 april a.s. voor u klaar
Stuur deze reserveringsstrook naar:
Adres:
Stichting ‘Mooi Voorburg’ Kerkstraat 63, 2271 CR Voorburg t.a.v. mevrouw J. Metz.
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