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In memoriam Klaartje van Tuil
Zaterdag 5 juli 2003 hebben wij afscheid genomen van de oud-voorzitter van onze vereniging,
mevrouw Klaartje van Tuil. Zij overleed op 29 juni jl., bijna 72 jaar oud.
In november 2002 trad zij uit het Bestuur, na zich zes jaar lang – de reglementair maximale
zittingsduur - als voorzitter van het bestuur met grote energie ingezet te hebben. Maar niet
alleen als bestuurslid, maar ook als auteur van diverse artikelen voor het tijdschrift Historisch
Voorburg, was zij bijzonder actief. Nog dit voorjaar rondde zij haar aandeel in het project "Het
voortgezet onderwijs in Voorburg in de 20e eeuw" af. Het Bestuur en de leden van de
Historische Vereniging Voorburg zijn haar veel dank verschuldigd.
Wij zullen haar enthousiasme, haar kunde en kennis node missen.

Aan de leden,
Na bovenstaand droevig bericht, hebben wij u gelukkig ook goed nieuws te melden.
1993 Historische Vereniging Voorburg 2003
Het is dit jaar 10 jaar geleden dat de Historische Vereniging Voorburg werd opgericht.
Nog geen groots jubileum weliswaar, maar toch wel een om even bij stil te staan.
Om dit heuglijke feit luister bij te zetten hebben wij gekozen voor een vorm waarin wij als HVV het
best zijn, en wel door een bijzondere uitgave van ons tijdschrift Historisch Voorburg het licht te
laten zien, een mooi boek (180 bladzijden met harde kaft en in full colour) over boerderijen in
Voorburg.
Maar daar blijft het niet bij: wij nodigen u graag uit voor onze excursie op zaterdag 6 september
a.s., voor een rondwandeling door historisch Voorburg op woensdagavond 10 september a.s. en
voor de Open Monumentendag op zaterdag 13 september a.s., die dit jaar in het teken staat van
“De Boerderij”.
Deze Nieuwsbrief is dan ook gewijd aan deze onderwerpen.
Ik hoop dat u er goede nota van wilt nemen.
Renier van Gelooven,
voorzitter

Excursie 6 september 2003
De excursie zal dit jaar dicht bij huis plaatsvinden. Mede in het licht van het “Jaar van de
Boerderij” is een tocht gepland naar en langs boerderijen en andere historische plekken in onze
zuster/buurgemeente Leidschendam.
Zoals u zich zult herinneren, heeft de heer H. Brouwer Schut in de Ledenvergadering van
november 2002 uitvoerig aandacht besteed aan Leidschendam en toen tevens de toezegging
gedaan om als gastheer/gids te zullen optreden bij een eventuele excursie.
Deze excursie zal worden gehouden op zaterdag 6 september a.s., vanaf 13.00 uur
(opstapplaats: Stationsplein Voorburg, in de nabijheid van hotel Mövenpick).
Voor het vervoer naar en door Leidschendam zullen we gebruik maken van twee bijzondere
(historische) vervoermiddelen, waarmee maximaal 40 leden vervoerd kunnen worden.
De ruimte is beperkt, dus: schrijft u snel in! (want: vol is vol!).
Mede vanwege het bijzondere vervoer vragen wij aan de deelnemers aan deze excursie een
bijdrage van € 5,- per persoon (dit is inclusief koffie/thee en een borrel na afloop).
De excursie eindigt in het mooie Raadhuis van Leidschendam/Voorburg in (Raadhuisplein 1,
Leidschendam) met een feestelijke borrel. De daar aanwezige leden kunnen dan ook het
jubileumboek in ontvangst nemen.
Maar ook als u niet in de gelegenheid bent om deel te nemen aan de excursie, bent u van harte
welkom bij de borrel in het Raadhuis. Vervoegt u daar dan om 16.30 uur. Ook u kunt dan het
jubileumboek meenemen.
U kunt zich opgeven voor de excursie door bijgaand antwoordformulier in te zenden vóór
30 augustus a.s. (wie het eerst komt ….)
Historische wandeling door Voorburg 10 september 2003
Onder leiding van onze adviseur Joop de Beer, medewerker van het Gemeentearchief
Leidschendam/Voorburg, zal op woensdagavond 10 september a.s. een wandeling worden
gemaakt door historisch Voorburg.
Verzamelpunt om 19.00 uur, bij de waterpomp in de Herenstraat bij de Oude Kerk.

Open Monumentendag 13 september 2003
Op zaterdag 13 september a.s. vindt de Open Monumentendag plaats, dit jaar gewijd aan het
onderwerp “De boerderij”.
Ook de Historische Vereniging Voorburg zal die dag weer met een stand aanwezig
zijn in het centrum van Voorburg, en wel – net zoals vorig jaar – bij de Oude Kerk in
de Herenstraat.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest om op 6 september uw boek op te komen halen, dan
kan dat ook nog bij onze stand op de Open Monumentendag. Op die dag zal het boek tevens
officieel worden gepresenteerd aan het Gemeentebestuur, tijdens de opening van de
tentoonstelling over Boerderijen in het Museum Swaensteyn. Dit zal in de ochtenduren
plaatsvinden.
Wij hopen – zeker ook in dit jubileumjaar – op deze dag veel van onze leden te mogen
ontmoeten.
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Verspreiding jubileumboek
Het prachtige boerderijenboek is zwaarder (en kostbaarder) van omvang dan u gewoonlijk van
ons gewend bent. Verzending ervan is dus eveneens een kostbare aangelegenheid.
Omdat wij ervan uitgaan dat veel van onze leden hetzij op 6 september, dan wel op 13 september
hun boek al in ontvangst hebben genomen, is ons voornemen – om de kosten in de hand te
houden – het boek zoveel mogelijk aan de deur te bezorgen.
Dit betekent dat diegenen die het boek niet zelf komen ophalen, wat meer geduld moeten
hebben, voordat zij het ontvangen.
Dit betekent ook dat wij hulp nodig hebben bij de verspreiding.
Wij roepen u hierbij dus op om ons te helpen bij de bezorging, want vele handen maken licht
werk. Kunt u – en wilt u – ons helpen, geeft dat dan ook aan op onderstaande antwoordstrook.
Tenslotte
Zendt uw antwoordstrook dus zo spoedig mogelijk in.
Toezenden aan het Secretariaat HVV, Postbus 49, 2270 AA Voorburg.
Helaas is het – door vakantie van de webmaster – niet mogelijk om uw opgave per email te doen.
Alleen schriftelijke inzendingen worden in behandeling genomen.
Wij hopen u op één (of meer) van onze bijeenkomsten te ontmoeten!



Antwoordformulier
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (aankruisen wat van toepassing is)
Naam:
Adres:
PC + Woonplaats:
Telefoon:



Geeft zich op voor de excursie op 6 september 2003 met …. personen (alleen leden!)



Kan helaas niet met de excursie meedoen, maar komt graag naar de borrel in het
raadhuis te Leidschendam op 6 september om 16.30 uur



Geeft zich op voor de stadswandeling op 10 september 2003 met ….. personen



Wil meehelpen met de verspreiding van het jubileumboek

(Toezenden aan: Secretariaat HVV – Postbus 49 – 2270 AA Voorburg)
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