
Algemene Ledenvergadering 
We nodigen de leden uit voor de  Algemene Ledenverga-
dering van Historische Vereniging Buitenplaats Ypenburg 
op donderdag 25 april 2013, om 19.30 uur, in Piet Vink-
centrum, gele zaal 1e etage, Plesmanlaan 217a, 2497 
CH te Den Haag. Met excuses voor de late berichtgeving.
 
De vergaderstukken sturen wij u per mail toe als u zich 
via hvby@historischypenburg.nl aanmeldt voor de  ALV.

begroting voor 2013 staat op de agenda een voorstel tot 
wijziging van bestuur. Paul van der Wijk heeft zich wegens 
drukke werkzaamheden teruggetrokken. Henk Kronenberg 
neemt zijn functie over. Als nieuwe bestuursleden worden 
voorgedragen: Peter Aartsen, Wil van Mil en Astrid Abbing.

Dag van De Haagse Geschiedenis
Op zaterdag 6 april was op het Plein te Den Haag een 
presentatie van de Haagse Historische organisaties. Het 
thema was “Haagsch vermaeck van alle tijden”. Onze 
vereniging heeft een presentatie gegeven over de vlieg-
feesten op Ypenburg van 1936 t/m 1957. Naast informa-

over de Gouden ILSY uit 1957 en de heropening van 
vliegveld Ypenburg in 1947 door Frits Diepen. 

Mobiele expositie
Op 18 april presenteren wij onze nieuwe expostiemoge-
lijkheden, Met dank aan de gemeente Den Haag voor de 
subsidiebijdrage. Aan dit project is afgelopen jaar inten-
sief gewerkt. Rol-up banners, een opvouwbare exposi-
tiewand, een info-zuil met touch screen, wisselpanelen 
en de vernieuwde website kunnen nu effectief worden 
ingezet voor “mobiele” exposties over de historie van 
Ypenburg.

Televisie: VPRO Serie Die 5 dagen in Mei
Maandag 22 april 2013 is om 23.00 uur op Nederland 
2 het deel: ‘De verloren overwinning’ te zien van de docu-
mentaire serie ‘Die 5 dagen in Mei’. De verloren overwin-
ning gaat over de Slag om de Residentie, gemaakt door 
Tonko Dop (2012). Tonko Dop is hiervoor bij de HVBY op 
bezoek geweest.

Lezing Slag om Ypenburg op 2 mei
Op donderdagavond 2 mei verzorgt Wil van Mil een lezing 
over de Slag om Ypenburg. De lezing wordt gehouden in 
het Piet Vinkcentrum, Plesmanlaan 217a Ypenburg, op de 
1e verdieping. om 19.30 uur. Aanmelden is niet nodig. 

Herdenkingen op 10 mei 
De jaarlijkse herdenking van de Slag om Ypenburg vindt 
plaats van 14.00 tot 15.00 uur bij het 10 mei Monument 
aan het ILSY-plantsoen te Ypenburg. 

In de ochtend wordt van 11.00 tot 12.00 uur de Slag om 
de Residentie herdacht bij het Monument Grenadiers & 
Jagers aan het Böttgerwater.

Vliegfeesten op Ypenburgs Waterfestijn
Op 16 juni organiseren de bewonersorganisaties op Ypen-
burg in samenwerking met Rotaryclub Rijswijk-Ypenburg 
het Waterfestijn. HVBY is die dag aanwezig met een pre-

op het eventemententerrein aan het Böttgerwater.

Bijeenkomsten in wijkcentrum Piet Vink
Elke donderdag- en vrijdagochtend komen vrijwilligers 
van de HVBY bijeen in de Oranje zaal, 1e etage van wijk-
centrum Piet Vink, Plesmanlaan 217a op Ypenburg. De 
bijeenkomsten zijn van 10.00 tot 12.30 uur. 
Tijdens die ochtenden werken we aan verschillende 
projecten en worden vele verhalen uitgewisseld. Iedereen 
die geïnteresseerd is in de historie van Ypenburg is van 
harte welkom. 
Vrijwilligers die willen meewerken zijn vooral uitgenodigd. 
Er zijn zeer uitlopende werkzaamheden te verrichten, 
maar ook de gezelligheid en ontmoeting worden door de 
huidige vrijwilligers zeer gewaardeerd. 

Lidmaatschap HVBY
Mensen die de Historie van Ypenburg een warm hart toe-
dragen en het werk van de historische Vereniging willen 
steunen kunnen lid worden voor € 15,- per jaar. Aanmel-
den via website www.historischypenburg.nl/lidmaatschap.
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