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Geachte leden,
Gefeliciteerd. Onze vereniging viert haar 20 jarig jubileum. Dat doen we met een jubileumuitgave van Historisch
Voorburg, een tentoonstelling in het Stadsmuseum en een feestelijke ledenbijeenkomst in Dekkershoeve. HVV bestaat
20 jaar en groeit nog steeds. Dat is te danken aan de vele vrijwilligers die binnen onze vereniging actief zijn. Met onze
tastbare productie in de vorm van onze uitgaven Historisch Voorburg, is het overigens niet moeilijk steeds weer
mensen ertoe te verleiden om lid te worden. Vele handen maken licht werk, dat is zeker ook voor HVV van toepassing.
Wij zijn blij met alle leden, degenen die zich actief inspannen voor de vereniging waarderen we nog net iets meer. Een
grote vereniging met actieve leden is een sterke vereniging waar je trots op kunt zijn. Een vereniging die vertrouwen
verdient. Dat blijkt ook uit samenwerking met onze partners en de steun van vele sponsoren. We blijven onze best
doen om ook de komende jaren op al die inspanningen en ondersteuningen te mogen rekenen.
Renier van Gelooven - voorzitter.
Het bestuur nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de

Feestelijke 37e algemene ledenbijeenkomst
ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de Historische Vereniging Voorburg.
in de Dekkershoeve, Essepad 6, Voorburg (naast de boerderij Essesteijn)
op zondag 8 december 2013, aanvang 16.00 uur tot circa 19.00 uur.
Het programma is als volgt:
1.

Welkomstdrankje en Opening door de voorzitter, gevolgd door een toast op de HVV.

2.

Filmpje en Hapje

3.

Inleiding op de jubileumuitgave "Hoeven aan de Broeksloot" door Anne Jacobs

4.

Uitreiking van een exemplaar van het nieuwe boek aan de heer Henk Jan Bregman.
De heer Bregman is een nazaat van de laatste boer op de boerderij Noordenburg.

5.

Gesprek over vroeger door Anne en Henk Jan.

6.

Voortzetting van de feestelijke bijeenkomst.
Er wordt natuurlijk gezorgd voor een hapje en een drankje, maar dat wordt geen complete maaltijd.
Onderwijl kunnen de leden het jubileumboek in ontvangst nemen.

Essesteijn – foto Arjen van Aalst
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Presentatie "Hoeven aan de Broeksloot" en opening gelijknamige tentoonstelling
Voorafgaand aan onze feestelijke ledenbijeenkomst zal om 14.00 uur in het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg de
tentoonstelling "Hoeven aan de Broeksloot" worden geopend. Het eerste exemplaar van het boek "Hoeven aan de
Broeksloot" zal gepresenteerd worden aan de wethouder mevrouw Heleen Mijdam. Het Stadsmuseum heeft (ondanks
de uitbreiding) slechts beperkt ruimte en daardoor is het aantal personen dat aanwezig kan zijn ook beperkt.
Onze leden kunnen zich voor deze presentatie en opening via e-mail aanmelden op ons e-mailadres
info@historischeverenigingvoorburg.nl of indien dat niet mogelijk is per telefoon 070 3867456. Bij meer
aanmeldingen dan beschikbare plaatsen wordt geloot tussen alle aangemelde leden.
Onze leden krijgen een voucher, waarmee u met korting naar de tentoonstelling kunt gaan.
Nieuwe Leden
De volgende nieuwe leden hebben we mogen inschrijven sinds de vorige Nieuwsbrief:
De heer en mevrouw W.A. Bak
mevrouw J.F.C. Boissevain te Voorburg
de heer Sj. Boone te Voorburg
de heer P. Boverhoff te Voorburg
de heer R. Hessing te Voorburg
de heer J.W.F.M. Klein te Voorburg
mevrouw P.F.M. de Ligt te Voorburg
de heer H.P. Lindeman te Voorburg
de heer P.C. Mak te Leidschendam
de heer H.T.J. Niekus te Voorburg

de heer P.J.J. van den Oever te Leidschendam
mevrouw E.S. Offringa te Leidschendam
de heer M.J. Oldenziel te Voorburg
de heer P.M. Scheenstra te Voorburg
mevrouw I.E. Tolido te Voorburg
mevrouw H.H.J. Verhard te Voorburg
de heer L. van Vliet te Voorburg
mevrouw M.T. Wiebes te Voorburg
de heer R.W.G.M. Zalmé te Rijswijk

We heten alle nieuwe leden van harte welkom.
Werkgroep Voorburgs Verteld Verleden - Vrede en Vrijheid
Op 5 maart jl. heeft de werkgroep zich beraden op een toekomstige, nieuwe publicatie. Voorlopig is besloten om iets te
onderzoeken en te schrijven in het kader van de Tweede Wereldoorlog. Leidmotief daarbij is het oorlogsmonument
voor Vrede en Vrijheid in het Sijtwende Park te Leidschendam-Voorburg. Op dit monument, dat in 2007 werd onthuld,
zijn de namen geschreven van allen die ons in de Tweede Wereldoorlog door verschillende oorzaken zijn ontvallen. De
bedoeling van de werkgroep is om een aantal van deze personen aan de hand van ooggetuigenverklaringen en
overleveringen uit de mond van naaste familieleden, vrienden of anderszins alsnog ‘een gezicht en een verhaal’ te
geven. Het ligt in de bedoeling om de publicatie in mei 2015 (70 jaar bevrijding) gereed te hebben.
Wij doen van harte een beroep op die leden van de Historische Vereniging, die affiniteit hebben met dit onderwerp
en die bereid zijn onze werkgroep met hun deskundigheid en enthousiasme te versterken.
Zij kunnen zich melden op het e-mailadres: info@historischeverenigingvoorburg.nl
Nelleke Kok
E-mailadressen
Als u deze Nieuwsbrief met de post ontvangt, is van u geen (werkend) e-mailadres bekend bij het secretariaat. Door
Nieuwsbrieven en andere documenten niet met de post te hoeven versturen, besparen we een door de stijgende
posttarieven telkens grotere hoeveelheid geld. Natuurlijk begrijpen wij dat niet iedereen gebruik maakt van e-mail. Zij
zullen dan ook deze documenten per post blijven ontvangen. Maar mocht u deze Nieuwsbrief hebben ontvangen en
wel uw e-mailadres ter beschikking willen stellen voor toekomstige zendingen, dan verzoek ik u vriendelijk vanaf uw emailadres een bericht te sturen aan info@historischeverenigingvoorburg.nl. Waarvoor namens de vereniging veel
dank.
Marcel van der Lans, secretaris.
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