V R I E N D E N VAN H E T H A A G S H I S T O R I S C H M U S E U M

NIEUWSBRIEF no 2: april 2016
Beste leden van Die Haghe,
In deze tweede nieuwsbrief aandacht voor onze eerste excursie in mei, zodat u zich tijdig kunt
aanmelden via activiteiten@haagsegeschiedenis.nl. Na ontvangst van uw bijdrage op rekening
NL49 INGB 0000 0717 91 t.n.v. Geschiedkundige Vereniging Die Haghe zal uw deelname
worden bevestigd.
Verder aandacht voor een nieuwe tentoonstelling voor de oudere jongere in het Haags
Historisch Museum en voor de digitale nieuwsbrief van het Haags Historisch Museum.

Bezoek aan de Sociëteit `De Vereeniging`
Op zaterdag 7 mei zijn wij welkom bij
de Sociëteit `De Vereeniging`.
Zowel de geschiedenis van deze
Sociëteit (opgericht in 1851) als het
gebouw, dat nog afkomstig is uit de
nalatenschap van de in 1849 overleden
koning Willem II, zijn bijzonder
interessant om kennis mee te maken.
Met name de grote sociëteitszaal, die
haar huidige vorm kreeg tussen 1871
en 1883 is de moeite van het
bezichtigen waard.
Behalve een rondleiding door het gebouw en de tuin zullen de rondleiders aan de hand van
verhalen en anekdotes nader in gaan op de geschiedenis van de Sociëteit.
Wij zullen worden ontvangen met koffie en taart.
NB: Deze activiteit is ook toegankelijk voor introducés.
Datum: zaterdag 7 mei a.s.
Aanvang 11.00 u.
Locatie: Kazernestraat 38,B, 2514CT Den Haag
Kosten: 6 euro per persoon
Max. aantal deelnemers: 40 personen

Vetkuiven en beatlehaar

Het Haags Historisch Museum staat de komende maanden in het teken van rock-‘n-roll,
vetkuiven en Haagse beat. De feestelijke opening van de tentoonstelling 'Uitgaan in de fifties
en sixties' was op 5 maart.
De tentoonstelling duurt van 5 maart t/m 19 juni 2016, Haags Historisch Museum, Korte
Vijverberg 7, Den Haag

Het laatste (digitale) nieuws uit het Haags Historisch Museum
Zoals u weet is onze vereniging onlangs samengegaan met de Vrienden van het Haags
Historisch Museum. Wilt u graag op de hoogte blijven van nieuwe tentoonstellingen en
activiteiten in het museum? Meld u dan aan voor de maandelijkse digitale nieuwsbrief.
Ga daarvoor naar: http://haagshistorischmuseum.nl/nieuwsbrief.

