Nr. 51, september 2010
Secretariaat HVV
postadres: Postbus 49, 2270 AA Voorburg
telefoon: 070 3867456
e-mail: info@historischeverenigingvoorburg.nl
website: www.historischeverenigingvoorburg.nl

Aan onze leden,
U ontvangt deze korte nieuwsbrief om u te informeren over onze activiteiten op Open
Monumentendag 11 september a.s.

Open Monumentendag 11 september 2010
Op zaterdag 11 september 2010 vindt de Open Monumentendag 2010 plaats, die dit jaar in
het teken staat van “De smaak van de 19e eeuw”. In Nederland zal dat weekend aandacht
besteed worden aan monumenten, die stammen uit de negentiende eeuw. Ook Voorburg
kan uit die periode de nodige monumenten tonen. Voor informatie kunt u kijken op de
website van de Open Monumentendag in Voorburg en Leidschendam: www.omd-lv.nl.
De Historische Vereniging Voorburg zal als gebruikelijk die dag met een stand aanwezig zijn
in het centrum van Voorburg bij de Oude Kerk in de Herenstraat. Op die dag zal tevens het
themanummer van het tijdschrift Historisch Voorburg, dat handelt over het archeologisch
onderzoek in Leidschendam en Voorburg, officieel worden gepresenteerd. Het boek zal
daartoe om 14.00 uur bij de stand van de HVV door mevrouw Heleen Mijdam, wethouder
voor o.a. monumenten, archeologie en cultuurhistorie, worden overhandigd aan de heer
Kees van der Brugge, voorzitter van de Archeologische Werkgroep LeidschendamVoorburg.
Wij hopen dat vele leden gedurende Open Monumentendag onze stand zullen bezoeken en
daar dan hun exemplaar kunnen komen ophalen van het boek
“Archeologisch onderzoek in Leidschendam-Voorburg, enkele hoogtepunten 1985-2010”.
Het uitreiken en administreren van de boeken brengt een hoeveelheid werk met zich mee.
Nu is het wat ongelukkig, dat uw bestuur niet voltallig beschikbaar kan zijn op die dag.
Daarom zou het erg fijn zijn als enkele enthousiaste leden ons (voor een deel van) die dag
zouden kunnen komen helpen. Als u daartoe bereid bent zijn we u uitermate dankbaar. Voor
afspraken daarover kunt u contact opnemen met onze voorzitter, de heer Renier van
Gelooven, telefonisch na 18:00 uur: 070 3875045.
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Verspreiding Archeologieboek
Ervan uitgaande dat veel van onze leden op 11 september hun boek in ontvangst komen
nemen, willen wij – om de kosten in de hand te houden – dit boek ook dit jaar zoveel
mogelijk weer “aan de deur” bezorgen. Dit en de afwezigheid in september van de secretaris
houdt in, dat diegenen die het boek niet zelf komen ophalen geduld zullen moeten hebben
tot eind september voordat zij het ontvangen. Wij zullen daarbij weer graag een beroep doen
op diegenen, die ons in voorgaande jaren zo fantastisch hebben geholpen. Daarnaast
roepen wij hierbij ook anderen op om ons te helpen bij de bezorging, want vele handen
maken licht werk. Kunt u – en wilt u – ons helpen, geef dat dan graag even door aan de
secretaris, Marcel van der Lans - telefoon: 079-3867456 (na 21 september) - e-mail:
info@historischvoorburg.nl
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Nieuwe Leden
Al vóór Open Monumentendag mogen wij een tweetal nieuwe leden verwelkomen:
De heer M. A. Hendriks te Voorburg
De heer R. H. J. Egeter van Kuyk te Voorburg

Beeldbank gemeente Leidschendam-Voorburg
Het gemeentearchief Leidschendam- Voorburg is de afgelopen jaren druk bezig geweest
met het digitaliseren van fotomateriaal / prentbriefkaarten / glasnegatieven en dia's.
Om dit stukje historisch erfgoed voor iedereen toegankelijk te maken heeft het gemeentearchief in samenwerking met de afdelingen VWL en Communicatie een beeldbank
ontwikkeld. Deze beeldbank geeft nu inzicht in 7000 foto's van voornamelijk Leidschendam,
Stompwijk en Veur.
Binnen korte termijn zal de beeldbank worden aangevuld met afbeeldingen over Voorburg.
De beeldbank is te vinden op de website van de gemeente:
www.leidschendam-voorburg.nl/beeldenbank.

Tentoonstelling
Nog tot 12 september in het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg, Herenstraat 101:
Bands en Beatmuziek, de Voorburgse popscene in de jaren 60 en 70

Met vriendelijke groet,
Het bestuur.
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