geeft het verleden toekomst

Voorburg, april 2010
Geachte donateur/donatrice,
Het is alweer een jaar geleden dat we u berichtten over de plannen voor de viering van
ons 10e lustrum. Op zaterdag 17 april a.s. sluiten we het jubileumjaar af met het verwijderen
van het winterslot van de waterpomp in het Centrum.
Bij uitstek is dit een geschikt moment om daarbij aan te
kondigen, dat ik mijn taak als voorzitter van de stichting
‘Mooi Voorburg’na 17 jaar zal over dragen aan de heer Kees
Verbeek.
U kent hem als voorzitter van de stichting ‘Voorburg tegen
Annexatie’ten tijde van de gemeentelijke herindeling (19982002), toen o.m. Voorburg-West met annexatie werd bedreigd
en zijn jarenlange betrokkenheid als voorzitter van de
Kees Verbeek
wijkvereniging ‘Essesteijn’ die later is overgegaan in het
gelijknamige wijkplatform. Hij zal als eerste handeling na de
officiële bestuursoverdracht als nieuwe voorzitter met enthousiasme ons nieuwe 'Mooi
Voorburg' jaar openen. Het water dat rijkelijk uit de pomp zal stromen is een symbool van
een welvarend en mooi Voorburg, nu en in de toekomst.
Ook de burgemeester, onze erevoorzitter, zal het woord nemen om ons toe te spreken.
Tijdens de zeer geslaagde donateursavond in de
luisterrijke Oude Kerk met het interactieve
Spinozaverhaal kondigden wij reeds aan dat ons
gulden jubileumboek ‘Van Waterpomp tot
Dorpswacht’ op deze zaterdag dag zal worden
uitgebracht. U kunt hierop alsnog intekenen door
gebruik te maken van de reeds eerder toegestuurde
groene bestel- en machtigingskaart. Stuurt u deze
getekend gewoon op en het boek ligt 17 april a.s.
voor u klaar.
Van Waterpomp tot Dorpswacht
Het is een schitterend kijkboek met artikelen en
foto’s over de laatste 50 jaar Voorburg en de rol
die 'Mooi Voorburg', vooral wat betreft de zorg voor het Beschermde Dorpsgezicht daarin,
speelde en nog steeds speelt. Kortom een boek dat u zeker zal interesseren.
Het boeiende verhaal over Spinoza in Voorburg staat er, verlucht met aardige foto’s,
uitgebreid in. Daarnaast treft u in ons jubileumboek het ‘Kleurenpalet Mooi Voorburg' aan,
met wetenswaardigheden over historische kleuren, waaruit u een verantwoorde keuze kunt
maken als u uw pand weer zult moeten laten schilderen. Met deze losse insteekkaart krijgt
het 'Mooi Voorburg' boek een kleurrijke extra dimensie.

U bent van harte welkom op deze bijzonder feestelijke zaterdag 17 april om
11.00 uur bij de waterpomp in het centrum van het Oude Dorp waar de
overdracht van het voorzitterschap en de lancering van het 'Mooi Voorburg'
boek zullen plaatsvinden.
J.J.E.Rietema

