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Nieuwsbrief januari 2015

Huisvesting Heemkundevereniging De Heerlijkheid Herlaar

Op zaterdag 10 januari 2015 heeft de verhuizing plaatsgevonden.

Het weer zat niet mee. Het was koud, het waaide stevig en het regende regelmatig. Maar 
toch is het gelukt om alles droog over te huizen.

Naast een aantal bestuursleden waren er ook 
leden van de vereniging die hadden 
aangeboden te willen helpen. Bij deze: 
ontzettend bedankt voor jullie tijd en inzet.

Inmiddels is er een start gemaakt het inruimen 
en om alles een plekje te geven. 

De werkgroep Historie en Toponiemen is er al 
een keer bij elkaar geweest en vond het een 
fijne ruimte. Het is er in ieder geval warm!

Het bestuur heeft de eerste vergadering gehad in de nieuwe ruimte en is erg te spreken 
over het nieuwe Heemhuis. We zien een heleboel voordelen:

− het is centraal gelegen in ons dorp, met 
een eigen ingang;

− Het zijn 3 verschillende ruimtes;

− er is centrale verwarming;

− we hebben de mogelijkheid om koffie te 
zetten (we zijn nog op zoek naar een 
waterkoker om thee te kunnen zetten!);

− enzovoort

Openingstijden.

Op dinsdagavond zullen er leden van het bestuur in het heemhuis aanwezig zijn. Van 
19.30 tot 21.00. Als u belangstelling hebt, iets wilt weten of vragen kom dan gerust langs. 

Zie ook:  http://www.deheerlijkheidherlaar.nl/algemeen/heemruimte 

De werkgroepen zijn aanwezig op de eerste woensdag van de maand, s ’middags van 
14.00 tot 16.00 uur.
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Jaarvergadering 23 februari 2015.

De voorbereidingen voor de jaarvergadering zijn inmiddels ook begonnen. De vergadering 
is zoals u gewend bent in zaal 4-5 van de Huif.
Voor en na de vergadering willen we iedereen de gelegenheid geven een kijkje te nemen 
in de nieuwe ruimte.
Daarnaast zal er een verkoop zijn van boeken die we hebben afgeschreven. 

Binnenkort ontvangt u alle verslagen voor de vergadering. De leden die hun mailadres 
hebben opgegeven ontvangen deze stukken per mail. 

Overleden.

Op zondag 25 januari 2015 is Marie-Sybillae van de Westerlaken overleden. Marie-Sybillae 
was actief lid van de vereniging vanaf het eerste begin in 1989. 


