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Geachte leden,
Beste leden van de HVV. Ik nodig jullie met veel plezier uit voor onze ledenavond op 19 november
2015.
Onlangs raakte ik verzeild in een grote boekenwinkel ergens in de omgeving van Voorburg. Daar trof
ik een mooi boekwerkje aan: Een kleine geschiedenis van de wereld door E.H. Gombrich. Het is
geschreven voor kinderen, dus dat leest lekker weg. Ernst Gombrich was waarschijnlijk de beroemdste
kunsthistoricus van zijn tijd. Hij werd geboren in Wenen en verhuisde naar Londen in 1936. Zijn
verhalende boek is nog voor de tweede wereldoorlog geschreven. Hij heeft er een mooi verhaal van
gemaakt. Het boek is geschreven vanuit zijn perspectief (Duitsland), maar het behandelt de hele
wereldgeschiedenis. Ik raad het jullie van harte aan, net als Die Zeit: ‘Het waargebeurde sprookje van
hoe de mensheid zich ontwikkelde’.
Op onze ledenavond houden we het kleiner en wat dichter bij de deur. Alexandra Oostdijk neemt ons
in haar verhaal mee naar Huis ten Bosch, de Oranjezaal. Ik twijfel er niet aan dat dit ook een heerlijk
verhaal wordt. Reden genoeg om te komen. En als u er dan toch bent, kunt u meteen nog meer horen
over de plannen voor verhalen die nog op stapel staan.
Ik nodig u ook vooral aan om eens even stil te staan bij mogelijke onderwerpen voor onze werkgroep
Voorburgs Verteld Verleden, daarover leest u meer verderop in deze nieuwsbrief. Reageer!
Tot de 19e,
Renier van Gelooven – voorzitter HVV

Algemene ledenbijeenkomst
Het bestuur nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de
41e algemene ledenbijeenkomst
in de Grote Zaal van De Voorhof, Herenstraat 77a, Voorburg (naast de Oude Kerk)
op donderdag 19 november 2015, aanvang 20.00 uur, de zaal is open om 19.30 uur.
Het programma is als volgt:
1.

Koffie bij ontvangst

2.

Opening door de voorzitter

3.

“De Oranjezaal in Huis ten Bosch, een zaal ‘uit louter lierde’?”
Presentatie door drs. Alexandra Oostdijk, directeur-curator museum Paul Tetar van
Elven te Delft en bestuurslid Historische Vereniging Voorburg

4.

Pauze met versnaperingen

5.

Even Bijpraten

6.

Napraten
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Bijpraten
We houden maar twee bijeenkomsten per jaar. Dus lijkt het ons zinnig om ook op deze bijeenkomst u bij
te praten over wat er in de vereniging speelt. De voorzitter zal u in algemene zin bijpraten, de werkgroep
Damsigt vertelt u over de vorderingen met het boek “Damsigt, een wijk apart”, dat volgend jaar in april
gaat verschijnen. De heer Ruud Bosscher of de heer Fabian van Boheemen zal u vertellen over de
voortgang van een volgend uit te geven boek over het rampjaar 1672 in Voorburg en voor Voorburgers.
De werkgroep Voorburgs Verteld Verleden heeft nu twee boeken geproduceerd in de reeks “Historisch
Voorburg”, te weten “Hier zat de bakker en daar de kruidenier..” en “70 jaar Vrede en Vrijheid”. De
werkgroep is zich aan het oriënteren of er nog een volgend onderwerp is, waaraan zij zouden willen
werken.
Daartoe wil zij graag de hulp inroepen van de leden. Weet u een goed onderwerp, dat zich leent om met
behulp van interviews beschreven te worden? En wilt u wellicht zelf deelnemen aan de werkgroep als een
gekozen onderwerp u interesseert? Laat dat dan weten aan de werkgroep via het verenigingssecretariaat
(info@historischeverenigingvoorburg.nl of 070 386 7456). De werkgroep zal haar mening over de
gesuggereerde onderwerpen terugkoppelen in de ledenbijeenkomst van 19 november.

Nieuwe Leden
De volgende nieuwe leden hebben we mogen inschrijven sinds de vorige Nieuwsbrief:
mevrouw W. Blonk te Voorburg
de heer M.A. Boot te Voorburg
de heer E. Bootsma te Voorburg
de heer A.Ph. Breedijk te Voorburg
de heer M.E.G.J. Bron te Diever
de heer M.J. du Chatinier te Leidschendam
mevrouw J.B.C. van Dam te Voorburg
de heer F. Harland te Voorburg
mevrouw S. Harland te Voorburg

de heer J.J. Hoogenboom te Voorburg
de heer T. van Iersel te Voorburg
de heer F.J. Oostwoud te Voorburg
de heer F.J.H.J. van der Poel te Zoetermeer
mevrouw Y.Th.M. de Raadt-Born te Voorburg
de heer J.J. Roos te Voorburg
mevrouw E.A.C. Schwencke-Hoobroeckx te Voorburg
de heer T. Sleeswijk Visser te Den Haag
mevrouw A. Vervoort-Verkade te Den Haag

We heten alle nieuwe leden van harte welkom.

Adreswijzigingen
Vergeet niet adreswijzigingen door te geven aan info@historischeverenigingvoorburg.nl.
Dat geldt ook voor een e-mailadres, wanneer u dat verandert!
Met vriendelijke groet, Marcel van der Lans, secretaris.
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