NIEUWSBRIEF no 6: mei 2015
Beste leden van Die Haghe,

Eerst wat klein nieuws:
Boeken over Den Haag: ons bereikte een verzoek om een nieuwe eigenaar te helpen vinden voor een
kleine partij boeken over Den Haag, gratis op te halen of tegen betaling van verzendkosten. Het is ons
niet bekend om welke boeken het gaat, maar mocht u interesse hebben dan kunt u een mailtje sturen
naar de secretaris van Die Haghe (inekegoudswaard@gmail.com) die uw verzoek zal doorsturen.
Ledenbericht kwijtgeraakt: misschien ten overvloede melden we nogmaals dat alle ledenberichten op
de website (www.haagsegeschiedenis.nl) worden geplaatst. Mocht u voor uw aanmelding voor een
activiteit uw ledenbericht niet bij de hand hebben of kwijt zijn, kunt u het excursie programma dus
altijd vinden op de site.

nieuwe datum Marlot wandeling
De Marlot wandeling kon op 27 april wegens
omstandigheden geen doorgang vinden. Nieuwe
datum is nu vrijdagmiddag 29 mei, aanvang 14.00
uur, startpunt Marlotkerk, Bloklandenplein. Kosten
6 euro per persoon.
Mocht u interesse hebben in een heerlijke
voorjaarswandeling in een prachtige omgeving
o.l.v. Marcel Teunissen, geeft u dan op via
aanmeldendiehaghe@hotmail.com,
Ook introducees zijn welkom.

Hofjeswandeling
Bij het ter perse gaan van het laatste Ledenbericht waren
nog niet alle details over de wandeling bekend, zodat wij
die alsnog willen presenteren. Het wachten was op
toestemming voor bezichtiging van de Regentenkamers
van beide hofjes. Voor Hofje van Wouw is dit inmiddels
akkoord en omdat hier een entree prijs voor betaald moet
worden is deze excursie wat duurder dan gebruikelijk: 10
euro voor entree en rondleiding. U kunt u opgeven tot 20
mei. Voor de gehele route: zie verder het Ledenbericht.

foto’s en verslagen van activiteiten op de website
Onlangs bezocht een grote groep leden het RKD:
Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis in Den Haag.
Vanwege de grote opkomst werden er door het RKD drie
medewerkers beschikbaar gesteld om de groep rond te
leiden, wat een uitgebreid en boeiend programma
opleverde. Wilt u het verslag en de foto’s van deze excursie
nog eens nalezen/bekijken, kunt u terecht op de website
onder kop ‘lezingen en excursies’. Van de meeste
activiteiten van de laatst tijd zijn verslagen en foto’s op de
site geplaatst, ook om eventuele nieuwe leden een idee te
geven van onze activiteiten.

boek Dalton college
Vrijdagmiddag 15 mei werd een groep leden rondgeleid in
het Daltoncollege door rector drs. H. Luyendijk. Naast de
geschiedenis van de school werd er veel aandacht besteed
aan het interieur dat voortdurend wordt aangepast aan de
eisen van een moderne school. U kunt binnenkort meer
over dit bezoek lezen op de website. Na afloop van de
rondleiding ontvingen alle deelnemers aan de excursie een
folder van de school maar werd ook een prachtig boek
getoond dat u voor 12.50 euro kunt bestellen. Hierin vindt
u uitgebreide informatie over de architectuur en
ontstaansgeschiedenis van de school, veel foto’s uit het
verleden vergeleken met de huidige situatie. U kunt het
boek bestellen bij aanmeldendiehaghe@hotmail.com
t.a.v. Nick Roestenburg

