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Al bijna vier eeuwen
heeft Voorburg een prachtige
dorpskern. Bezoekers komen hier
niet alleen voor de sfeer, maar
ook voor de betere winkels en
de goede restaurantjes.

I

n de volksmond wordt het nog wel het oude centrum
genoemd, maar het winkelgebied van Voorburg staat
nu vooral bekend als het Huygenskwartier. Dat heeft
natuurlijk alles te maken met Constantijn Huygens,
bekend als secretaris van het huis van Oranje en één
van de grootste dichters uit de Gouden Eeuw. Zijn zoon
Christiaan was de meest vooraanstaande wetenschapper
die Nederland gekend heeft. Beiden woonden in Hofwijck,
een buitenplaats gelegen in het Huygenskwartier. Bezoekers van museum Hofwijck stappen hier letterlijk terug in de
tijd. De winkelstraatjes in het Huygenskwartier ademen die
zelfde historie uit.
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Alles is er
“Dit is echt het mooiste centrum van Nederland,” zegt Jochem
Beijer, bestuurslid van het lokale Ondernemersfonds. “Als
je door de Herenstraat loopt, moet je eens omhoog kijken:
van begin tot het eind zie je alleen maar schitterende gevels.” Het mooie van het Huygenskwartier is niet alleen dat
parkeren er gratis is, maar dat je hier echt alles hebt. Speciaalzaken zoals een goede bakker, slager, een kaaswinkel,
een traiteur of een winkel met alle soorten bier, maar ook
een unieke juwelier, een bloemist, een interieurzaak en lekkere koffietentjes. En de leuke boetiekjes niet te vergeten.
“Op het gebied van kunst en cultuur is er ook veel aanbod.
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Er zijn galeries zoals galerie Brugman, ArtiBrak en Forum
Art, waar je kunst kunt lenen.”

Dorpsgevoel
Een ideale zaterdag begint in het Huygenskwartier. Wie
alleen is of met z’n tweeën, duikt even het museum in.
Museum Swaenstijn heeft een VVV punt om meer te weten
te komen over de historie. Gezinnen gaan juist graag naar
park Vreugd & Rust. Lekker spelen met de kinderen, daarna slenteren over de mark om boodschappen te doen,
koffie te drinken te lunchen of om te gaan shoppen. Jochem
Beijer is zelf opgegroeid in Voorburg en runt al drie jaar zijn
winkel het Proefhuys. “Het Huygenskwartier heeft een
dorpsgevoel. Hier staan ondernemers zelf in hun zaak. Ze
kennen hun klanten, dat maakt het heel persoonlijk.”

Waanzinnig succes
In het Huygenskwartier gebeurt van alles. De Vlietdagen zijn
bij het grote publiek al langer bekend, maar wat te denken
van Jazz Culinair, dat in juni plaatsvindt. “Jazz Culinair was
afgelopen jaar een waanzinnig succes. Op straat werden er
terrasjes opgebouwd zodat bezoekers konden genieten van
hapjes en natuurlijk van jazz.” En dan zijn er nog de evenementen die inmiddels traditie zijn. “Al vanaf mijn eigen kinder
tijd ga ik op Kerstavond naar de lichtjesavond. De straat- en
winkelverlichting in het Huygenskwartier gaat dan uit en de
kaarsjes gaan aan. Er is glühwein, warme chocomelk en
muziek Het is sfeervol, nostalgisch en magisch. Het is het
ultieme Charles Dickensgevoel. Elk jaar weer.”
www.xxxxxxxxxx.nl

Vrijdag 9 december - Ontsteken kerstboom
Rond 16.00 uur is er een kerstmarkt met Tsjechische streekproducten, waarna rond 17.00 uur de lichtjes in de jaarlijkse
kerstboom bij de Oude Kerk worden ontstoken. Kom kijken en genieten, uiteraard onder het genot van een glühwein of
warme chocolademelk, van de muziek van de Carol Singers van de Lusthofschool. Zij worden begeleid door de Dickens
muzikanten van muziekvereniging Sint Caecilia.

17 december - Santa Run Voorburg
Honderden kinderen en ouders - allemaal met een rood kerstpak aan - lopen drie kilometer voor het goede doel, namelijk:
een groen speelplein voor Basisschool De Parachute in Voorburg. Het schoolplein komt niet alleen ten goede aan de eigen
leerlingen, maar ook aan de kinderen uit de buurt. De Santa Run start om 16.00 uur in de Herenstraat aan de stations
zijde. Binnenkort start de online inschrijving op: www.voorburg.rotarysantarun.nl

18 december – Koopzondag
De zondag voor kerst openen alle winkeliers hun deuren voor de laatste kerstcadeautjes.

24 december – Lichtjesavond
Maak een ronde langs verlichte etalages, drink warme chocolademelk of glühwein met lekkere hapjes, luister in de Oude Kerk
naar een prachtig koor of bezoek het feestelijk verlichte Hofwijck. Dit jaar is Lichtjesavond weer in het Huygenskwartier
en vindt plaats van 17.00 tot 21.00 uur.
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