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Praaiberichten
Op maandag 26 augustus 2019 zal het eerste nummer van
Praaiberichten in kleurendruk worden gepresenteerd aan de Haagse
wethouder Robert van Asten. In dit voorjaar is besloten om de
Praaiberichten voortaan in kleur te laten drukken bij de Arnhemse
drukker Editoo, die werkt met een eigen opmaakprogramma dat
vooral geschikt is voor kleinere verenigingen. Het eerste nummer van
de vernieuwde Praaiberichten is inmiddels gereed voor de drukker. Dit
nummer bevat een artikel over de 28 Scheveningers die dienst
moesten nemen in het leger van Napoleon.
Om 16.00 uur start, na een introductie, de lezing van dr. Christiaan van
der Spek over Nederlanders in het leger van Napoleon.
Om 17.00 uur zal wethouder Robert van Asten het eerste exemplaar
van ons verenigingsblad in ontvangst nemen.
Vervolgens sluiten wij deze feestelijke presentatie af met een hapje en
drankje. U bent met eventuele introducee(s) van harte welkom.
Locatie: MUZEE Scheveningen.
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Contactdag
Op 12 oktober 2019 wordt een bezoek gebracht aan de tentoonstelling
Beet! In het Dordrechts Museum. De catalogus van de tentoonstelling met
de titel “Vis in Beeld” is onder andere geschreven door Henk Slechte, die
vele publicaties over onder andere Den Haag en Scheveningen op zijn naam
heeft staan. De deelnemers aan de excursie worden ’s ochtends per bus
vervoerd vanaf Muzee naar het Dordrechts museum, waarbij de bus in de
loop van de middag weer vertrekt.
De deelnemers hebben in de loop van de middag de gelegenheid om
Dordrecht te verkennen of eventueel de andere musea te bezoeken zoals
het Hof van Holland en het Museum van Gein.
De kosten voor de busrit en de rondleiding bedragen € 20,-- per persoon.
Voor leden met een museumjaarkaart is de toegang tot het Dordrechts
Museum gratis, leden zonder museumjaarkaart moeten € 15,-- betalen,
met eventueel € 3,-- extra om het Hof van Holland en het Museum van
Gein te bezoeken.
De lunch is optioneel en bedraagt € 15,--. Introducees zijn van harte
welkom, maar deze betalen een meerprijs van € 5,--.
U kunt zich inschrijven per mail gericht aan a3anazwan@ziggo.nl onder
gelijktijdige overmaking van het bedrag naar bankrekening
NL50 RABO 0368025012 t.n.v. Historische en Genealogische Vereniging
Scheveningen.
Uiterlijk 10 september 2019 moet uw opgave bekend zijn i.v.m.
bespreken van bus en locatie.
De bovengenoemde bedragen zijn gebaseerd op een minimumaantal van
30 deelnemers. Wanneer dit aantal niet wordt gehaald, gaat de excursie
niet door en wordt het door u gestorte bedrag geretourneerd.

Beet!
Vissen naar verborgen betekenissen
29 juni 2019 t/m 10 november 2019
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TIP
Bert van der Toorn maakt ons attent op de volgende website: https://colourise.sg/#colorize
Een voorbeeld van wat u op deze site kunt doen:

Activiteitenagenda 2019
Presentatie
Praaiberichten

maandag 26 augustus 2019

Contactdag

zaterdag 12 oktober 2019

Kerstland

zaterdag 14 december 2019

Zet u dagen alvast in uw agenda ?
Heeft u een voor onze leden belangrijke activiteit ?
Meldt het ons !

HGVS
Neptunusstraat 90-92
2586 GT Scheveningen
Email: hgvs@ziggo.nl

www.hgvs.net
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Inschrijving contactdag 12 oktober 2019
Ik geef mij graag op voor de excursie naar Dordrecht:
Naam en lidnummer:
Adres:
Telefoon:
Aantal personen

waarvan introducee:

Ontvangst met een kop koffie of thee in museum
Busreis Scheveningen-Dordrecht
€ 20,-plus rondleiding
Entree Museum
Museum Jaarkaart

ja
Nee

€ 0,-€ 15,--

Extra musea
(geen MJK)

ja

€

Gezamenlijke lunch

ja
Nee

€ 15,-€ 0,--

Bedrag per persoon

€

Totaalbedrag
(Maal x personen/leden HGVS)

€

Plus: Toeslag introducee(s):

€

3,--

5,--

Totaal te betalen:

Uiterlijk 10 september moet uw opgave bekend zijn i.v.m. bespreken van
bus en locatie.

