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Geachte leden en donateurs,

Voorwoord van de voorzitter
Alstublieft, de 57e nieuwsbrief van de Historische Vereniging Voorburg. Hierin vindt u de uitnodiging voor
onze 35e ledenavond. Thema is de middenstand in Voorburg Noord. Tijdens de avond presenteren wij met
trots het eerste resultaat van de werkgroep Voorburgs Verteld Verleden. Zoals u zult zien blijkt dat het
instellen van die werkgroep een zeer gelukkige keuze is geweest. Werkgroepen functioneren niet zonder
werkgroepleden. Mijn bewondering gaat dan ook naar hen uit.
Verderop in de nieuwsbrief staat nog een aantal oproepen om ons als HVV te helpen. Neem alstublieft even
de tijd om daar naar te kijken en geef u op; als hoffotograaf, helper bij het organiseren van
tentoonstellingen of om te helpen met het beantwoorden van historische vragen. Ik hoop een aantal
aanmeldingen te mogen verwelkomen én dat we over een paar jaar net zo trots kunnen zijn op de nieuwe
initiatieven als we nu zijn op de werkgroep Verteld Verleden.
Met genoegen en tot de 28e!
Renier van Gelooven – voorzitter Historische Vereniging Voorburg.

Uitnodiging
Het bestuur nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de

35e algemene ledenavond
in ‘De Driesprong’, Van Faukenbergestraat 1, Voorburg
op woensdag 28 november 2012, aanvang 20.00 uur
De zaal is open om 19.30 uur.
Het programma luidt als volgt:
1.

Opening door de voorzitter

2.

Mag het ietsje meer zijn?
of: Hoe boodschappendoen veranderde in achterbakhozen en funshoppen.
Door de heer H.J. Habermehl. Henk Jan Habermehl (geb. 1945), is oud-leraar Nederlands te
Rijswijk en te Zoetermeer; oud-wethouder van Alphen aan den Rijn
Ze woonden boven of achter de winkel en je kon altijd achterom. Men noemde hen
middenstanders.
Winkeliers en straatventers bepaalden vroeger veel van ons leven. De klant bewerkstelligt nu
met bol.com en de vraag naar gemaksproducten een totale verandering van de middenstand.
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3.

Pauze Koffie met boterletter
Beschikbaar gesteld door bakkerij Frans de Groot uit Voorburg-Noord.

4.

De totstandkoming van het boek:
“Hier zat de bakker, daar de kruidenier… 75 jaar middenstand in Voorburg-Noord”
Door mevrouw Nelleke Kok, voorzitter van de werkgroep Voorburgs Verteld Verleden

5.

Uitreiking door de voorzitter van het eerste exemplaar van het boek aan mevrouw Heleen
Mijdam, wethouder van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

6.

Toespraak door mevrouw Mijdam

7.

Introductie door mevrouw Nelleke Kok van één van de geïnterviewden, de heer Piet van
Veldhoven.
Zij overhandigd hem als vertegenwoordiger van alle geïnterviewden het tweede eerste
exemplaar van het boek.
Samen bespreken zij zijn bevindingen over het interview en de heer Van Veldhoven leest en
becommentarieerd delen uit zijn interview.

8.

Na afloop uitreiking van de boeken aan geïnterviewden en aanwezige leden.
Er zal ook een drankje en hapje worden aangeboden.

Vanwege de presentatie van het boek over de middenstand in Voorburg-Noord is gekozen om deze
bijeenkomst van de leden van de Historische Vereniging ditmaal in de wijk Voorburg-Noord te houden en
wel in het wijkcentrum “De Driesprong”.
U vindt De Driesprong aan de Van Faukenbergestraat 1. Zie de plattegrond voor de exacte locatie.
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Fotograaf
Bij bijvoorbeeld onze boekpresentaties zouden wij gaarne een ‘eigen’ fotograaf ter plaatse hebben. Foto’s
kunnen dan gebruikt worden in Nieuwsbrieven en op de website. Wij vragen ons daarom af of onze
vereniging een (amateur)fotograaf als lid heeft, die bereid zou zijn bij dit soort gelegenheden deze foto’s te
maken. Reacties gaarne aan het secretariaat: info@historischeverenigingvoorburg.nl of 070 386 7456.
Indien mogelijk zouden we graag al op 28 november van zijn of haar diensten gebruik willen maken.

Tentoonstellingen
In ons jubileumjaar 2013 (we bestaan dan 20 jaar) zijn we van plan enige tentoonstellingen in te richten en
te begeleiden. Het betreft een bestaande tentoonstelling over Frans Brouwer, de Voorburgse tekenaar van
‘striptekeningen’ in de laatste jaren van WO II, waarover eerder de heer Paul van der Heijden een inleiding
voor de vereniging heeft gehouden. Tevens zijn we met het Stadsmuseum overeengekomen om daar in
december 2013 en januari 2014 een tentoonstelling in te richten over de Voorburgse boerderijen, dit naar
aanleiding van het jubileumboek, dat voor 2013 in voorbereiding is.
Voor het voorbereiden en begeleiden van deze tentoonstellingen zoeken wij enthousiaste leden. Kennis
van het inrichten van tentoonstellingen is natuurlijk welkom, maar niet noodzakelijk. Deze werkgroep
tentoonstellingen zal ondersteund worden door enkele leden met die ervaring. Reacties gaarne aan het
secretariaat: info@historischeverenigingvoorburg.nl of 070 386 7456.

Beantwoorden van historische vragen over Voorburg
Met enige regelmaat worden aan het secretariaat vragen gesteld betreffende de geschiedenis van
Voorburg. Niet altijd kunnen we die vragen beantwoorden, omdat, moeten we toegeven, wij ook niet alles
weten. Daarom zou het mooi zijn als enige van onze leden met enige kennis over de geschiedenis van
Voorburg zich beschikbaar zouden willen stellen om zulke vragen aan voor te kunnen leggen. Reacties
gaarne aan het secretariaat: info@historischeverenigingvoorburg.nl of 070 386 7456.
We overwegen op termijn op de website van de HVV (www.historischeverenigingvoorburg.nl) een vraag en
antwoordenrubriek te starten. Ook dan zal een groep Voorburg-deskundigen een wezenlijke hulp kunnen
zijn.
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Nieuwe Leden
De volgende nieuwe leden hebben we mogen inschrijven sinds de Nieuwsbrief 55 van mei 2012:
-

Mevrouw A. Beijer te Voorburg
De heer R.J. Bosscher te Voorburg
Mevrouw T.M. Boxma-van der Meer te Zoetermeer
De heer Ph.R.W. Eekhof te Voorburg
Mevrouw M.H.G. van der Geest te Voorburg
De heer drs. B. Groothuis te Voorburg
De heer A.J. van 't Hof te Voorburg
De heer M.B. en mevrouw E.M. Jansen-Keuvelaar te Voorburg
Familie H.E. Julsing te Leidschendam
De heer T.R. Klarenberg te Voorburg
Mevrouw J.A.G. Kloosterman-van Haastrecht te Pijnacker
De heer N.A. Lamme te Voorburg
De heer M. Mieras te Voorburg
De heer J. Plugge te Voorburg
De heer M.N. Rademaker te Voorburg
De heer C.J. Reibestein te Den Haag
De heer W. de Ridder te Voorburg
De heer drs. A. Roskam te Voorburg
De heer P. Sas te Voorburg
De heer A.J. van Schijndel te Voorburg
De heer H. Schneider te Voorburg
Mevrouw B.T.M. Schultz te Voorburg
De heer P.F.C. Smeele te Voorburg
Mevrouw H.M.C. Smeenk te Voorburg
De heer J. Stolze te Voorburg
De heer drs. G.J.W. van Uem te Voorburg
Mevrouw M. Velù te Voorburg
De heer R. van der Ven te Voorburg
Mevrouw J.G. Vijfvinkel te Voorburg
Mevrouw A.J.M.G. Weiffenbach-Guit te Den Haag
Mevrouw B. Zijlstra-de Mos te Rijswijk (Z-H)

Wij hopen velen van u weer te mogen begroeten.
Met vriendelijke groet,
Marcel van der Lans, secretaris.

