’Mooi Voorburg’geeft het verleden toekomst

Opening van het 'Mooi Voorburg' lustrumjaar met ingebruikneming
van de dorpspomp op zaterdag 18 april 2009 om 11.00 uur
Voorburg april 2009
Geachte donateur/donatrice
De watermolen ‘De Vlieger’was in 1958 de aanleiding tot de oprichting van 'Mooi
Voorburg'. De dorpspomp markeerde 15 jaar geleden ons 7 e lustrum en verfraaide de
levendigheid van het Oude Centrum van Voorburg. Nu trekken wij deze ‘waterlijn’door en
openen ons 'Mooi Voorburg' lustrumjaar met van het winterslot halen van de Dorpspomp.
Wie kan dat beter doen dan, de molenaar van die watermolen, de markante Voorburger
Bram Zonderop, die van vader op zoon opgroeide met het water? Er zal ruim schoon
drinkwater worden gepompt uit het schone waterreservoir. Het meisje op de klompen zal
keer op keer pompen en twee emmertjes water halen om glazen te vullen met het heldere
water. Glazen staan voor u klaar om een frisse, gulden drank te drinken bij de opening van
dit lustrumjaar.
Daarnaast schenken we in onze feesttent natuurlijk een kopje koffie met een
stroopwafel. Zeker uit het kanneke van Marianneke? U kent ze toch ‘Hop Marianneke, stroop
in het kanneke laat de poppetjes dansen’of ‘Torentje, torentje bussekruit’...... en andere.
Vrolijke melodieën van weleer. We brengen hier muzikale elementen van vroeger die u
vandaag opnieuw een prettige gevoel geven.
Bij dit kroonjaar past een goed glas wijn. Uit
de Cuvée Speciale van ‘Mooi Voorburg’staan
flessen klaar met het speciaal ontworpen ‘Mooi
Voorburg etiket’. Kleurrijk gedrukt met o.a.
Swaensteyn, Hofwijck, de Oude Kerk en
natuurlijk ‘De Molen’uitstekend om te drinken,
leuk om te verzamelen of (weg) te schenken.
Met de verkoop van deze Cuvée Speciale draagt u
bij in de kosten van de vervaardiging en plaatsing
van onze Poortwachter ‘François’, het beeldhouwwerk in de Franse Kerkstraat.
Voor de Cuvée Speciale betaalt u per fles €6,50, terwijl het unieke Lustrumwijngeschenk
van twee flessen in een speciale ‘Mooi Voorburg’draagdoos slechts € 15,00 kost. U kunt de
rode of witte ook per doos van 6 flessen bestellen of meenemen; hiervoor is de prijs €35,00.
De prachtige wenskaarten, zoals vermeld in de vorige mailing liggen eveneens voor u gereed.
De wijn staat ontkurkt om uw goedkeuring te verkrijgen. Alles is er om u van harte welkom te
heten op deze feestelijke bijeenkomst.

Het is ons een bijzonder genoegen u donateur te kunnen uitnodigen bij
de opening van het ‘Mooi Voorburg lustrumjaar’op zaterdag 18 april om
11.00 uur bij de Dorpspomp in de Herenstraat.

Jubileumexcursie ‘Mooi Voorburg’,zaterdag 16 mei 2009
U weet dat 'Mooi Voorburg' zijn ontstaan aan een molen heeft te danken. Een goede reden
om ons 50-jarig bestaan met een excursie naar de molenstad bij uitstek- Schiedam- te maken.
Alvorens dit fenomenale beeld van de 5 graanmolens te aanschouwen, bezoeken wij op de
werf in Delfshaven het in aanbouw zijnde Linieschip ‘DE DELFT’ (’s lands van hout
gebouwde oorlogsschip uit 1783). Hier vroeger te water gelaten, nu als replica in alle details
herbouwd. Een boeiende inleiding en rondleiding over de werf zullen het verhaal van het
schip doen herleven. Na de rondgang wordt u koffie of thee met Damse taart aangeboden.
Denk je aan Schiedam, dan proef je jenever. Het is dan ook tijd voor het nippen aan een
drietal jenevers alvorens aan de lunch te gaan, die wordt geserveerd op de typisch
Schiedamse locatie, de originele genoeglijk maar toch ruime historische en ambachtelijke
kruidenzolder van het Jenevermuseum. Verkwikt gaan we het met het middagprogramma
beginnen. Een rondvaart met gids door de grachten van Schiedam langs de molens,
pakhuizen, branderijen en andere monumenten.
De thee zullen wij op feestelijke, maritieme manier gebruiken, terwijl die kolossale schepen
op de Nieuwe Waterweg voorbijvaren.
Excursietijdschema:
8.15 uur
8.30 uur
9.30 uur
10.30 uur
11.30 uur
12.00 uur
12.15 uur
13.15 uur
13.30 uur
15.00 uur
17.15uur

verzamelen voor Hotel Mövenpick aan het Stationsplein.
vertrek per bus
bezoek scheepswerf ‘DE DELFT’in Delfshaven met
koffie en rondleiding
vertrek met de bus naar Schiedam
jeneverproeverij in Jenevermuseum
lunch
vertrek naar de rondvaartboten
aanvang boottocht van 1 uur
vertrek met de bus naar het Delta Hotel aan de Nieuwe Waterweg voor
een feestelijke afsluiting van de jubileumtocht
weer terug bij Hotel Mövenpick

De deelname aan deze excursie staat in principe open voor donateurs met één introducé(e).
De deelnameprijs bedraagt € 60 per persoon. De koffie, bezoek musea, rondvaart,
rondleidingen, proeverij, lunch en de uitgebreide thee zijn inbegrepen. Overige drankjes zijn
uiteraard voor eigen rekening. Voor de rondvaart dient u zich op te geven via de
aanmeldingskaart. De boot is gereserveerd voor 55 personen. Het is dus zaak snel uw keuze
te maken!
Wilt U de steenrode aanmeldings/machtigingskaart volledig invullen, het aantal personen
aankruisen, uw handtekening zetten en gefrankeerd aan ons opsturen of persoonlijk afleveren
op Kerkstraat 63, Voorburg. De sluitingsdatum voor reservering is maandag 2 mei.
Op volgorde van binnenkomst reserveren wij voor u en/of uw introducé plaats(en) in de bus.
Na ontvangst van uw aanmeldings/machtigingskaart wordt uw deelname bevestigd
Omstreeks vrijdag 6 mei wordt het aangekruiste bedrag van uw rekening afgeschreven. Mocht het aantal
beschikbare zitplaatsen worden overschreden, dan sturen we u uw machtigingskaart terug. Indien u alsnog een
vraag mocht hebben, dan verzoeken wij u te bellen naar: tel. 3865105 of, bij geen gehoor (gedurende
kantooruren) naar tel. 3869316.

Zoals steeds, stellen wij uw deelname aan onze activiteiten bijzonder op prijs.
NicolineVoordijk-van der Minne
Excursieleider

