UITNODIGING CONTACTDAG OP 27 FEBRUARI 2010
Geachte Leden,
Het bestuur van de Historische Vereniging Brabant nodigt u uit
voor de jaarlijkse ledenvergadering/contactdag op zaterdag 27
februari aanstaande in PopEi, Klokgebouw Strijp-S te Eindhoven.
Behalve de ledenvergadering bieden wij u weer een aantrekkelijke
contactmiddag aan.
Programma:
10.30 uur
PopEi café

:

Ontvangst met koffie en gebak in het

11.00-12.15 uur

:

Ledenvergadering

12.30-13.30 uur

:

Lunch

13.30-14.30
project Strijp-S

:

Presentatie en toelichting op het

14.30- 16.00 uur

:

Rondwandeling over het complex

:

Gezellig napraten bij PopEi

v.a. 16.00 uur

N.B. de kosten voor aperitief en gezellig
napraten zijn voor eigen rekening

De jaarvergadering.
Een agenda, het jaarverslag en het financieel jaarverslag en
begroting, alsmede een verslag van de vorige ledenvergadering
worden u op verzoek toegestuurd via e-mail (voor zover uw adres
bij de secretaris bekend is) en zijn beschikbaar tijdens de
vergadering. Leden die niet aanwezig kunnen zijn bij de
vergadering, maar wel de stukken willen lezen kunnen contact
opnemen met de secretaris.
De bestuurssamenstelling zal dit jaar wijzigen in die zin dat Peter
Benders, Hans van den Eeden en Greet Kürten zullen aftreden.

Peter Benders en Greet Kürten stellen zich herkiesbaar. Om te
voorzien in de vacature stelt het bestuur Jopie de Haan als nieuw
bestuurslid voor. De komende periode moeten wij ons bezinnen
op onze rol in het Erfgoedveld.. Daarom stelt het bestuur de
vergadering voor om, in afwijking van het reglement, er mee
akkoord te gaan dat de zittende bestuursleden een derde termijn
aanblijven.
Ook de ledenvergadering kan nieuwe bestuursleden voordragen,
schriftelijk, bij het bestuur, voor aanvang van de
ledenvergadering. De voordracht moet vergezeld gaan van
tenminste tien handtekeningen van leden die de kandidaat
steunen.
De contactdag staat dit jaar in het teken van het Industrieel
Erfgoed.
Ontdek Strijp-S: “de verboden stad” van Eindhoven
Beleef hoe oude faam wordt omgetoverd tot nieuwe roem onder
leiding van de VVV-gids!
Strijp-S was altijd ‘de verboden stad’: alleen de mensen die op
het oude Philips fabrieksterrein werkten, fietsen elke dag onder de
slagboom door het gebied in. Eigenlijk ontzettend zonde, want het
ruim 27 hectare grote terrein herbergt zeer bijzondere
architectuur (van 1922 tot in de jaren ’40 ontworpen door J.R.
Bouten, de bedrijfsarchitect van Philips).
Langzaam gaat nu de verboden stad stukje bij beetje open.
Luister naar de verhalen van de VVV-gids over het verleden en de
toekomst van het NatLab, het Veemgebouw, Rijksmonument
Hoge Rug, Rijksmonument Klokgebouw en vele andere bijzondere
bouwwerken op het terrein. Een unieke belevenis, een uniek
terrein.
Omdat het een bouwterrein is en omdat er verschillende trappen
genomen worden adviseren wij u makkelijke schoenen te dragen.
De lichamelijke conditie moet redelijk zijn. U betreedt het
bouwterrein op eigen risico.
Met vriendelijke groet en tot ziens op 27 februari!
Ottie Thiers (voorzitter)

