NIEUWSBRIEF VRIENDEN VAN PARK HARTENSTEIN E.O. NOVEMBER 2018
In deze nieuwsbrief worden de volgende onderwerpen gepresenteerd:

• Uitwerking visie 'Welkom in Park Hartenstein'
• Herbouw schuilhut op Hemelse berg
• Algemene ledenvergadering VvPHe.o. 2019 op 18 april a.s.
Uitwerking visie 'Welkom in Park Hartenstein' (specifiek Talsmalaan):
Zoals in de vorige Nieuwsbrief aangekondigd zijn i.s.m. Dorpsplatform, st. Ruimte
Denken en de gemeente een aantal excursies in de afgelopen periode naar
Gelderse locaties georganiseerd. Locaties die qua doelstellingen en bedrijfsvoering
in de buurt komen van een toekomstige ontwikkeling voor de 4 landgoederen op de
helling, ingezoomd op de Talsmalaan. Bezocht zijn landgoed Rhederoord (Rheden),
landgoed Mariënwaerdt (Beesd) en het Kunstgemaal te Bronkhorst. Locaties met
elk een te onderscheiden publieke invulling en belangstelling waar behoud van
erfgoed een opvallende drijfveer van de initiatiefnemers was en dynamiek en
actualiteit in de bedrijfsvoering een must is gebleken voor een positieve exploitatie.
Begin 2019 staat er nog een afrondende bijeenkomst in Diepenheim (Diepenheim is
een centrum voor de beeldende kunst en staat bekend om de kastelen en
havezaten en de in stijl aangelegde tuinen en parken) op het programma. Dan
zullen met de opgedane kennis eindconclusies worden geformuleerd en thema's
worden benoemd die relevant kunnen zijn voor een publieke invulling van het
voormalige schoolterrein aan de Talsmalaan. Meer daarover in de volgende
Nieuwsbrief.
Herbouw schuilhut op Hemelse berg: het bestuur heeft het initiatief genomen
tot herbouw van de in april jl. afgebrande schuilhut. Al in de 19e eeuw stond op
deze plek een schuilhut. Voor de herbouw hebben we medewerking toegezegd
gekregen van organisatie Jan Pieter Heije/Pluryn (die de timmerwerkzaamheden
gaat organiseren), een architect (die het ontwerp maakt) en Heemkunde (voor de
cultuurhistorische toets van het project). De financiering is nog niet rond, alle hulp
is welkom om dit project financieel mogelijk te maken.
Vacature: het bestuur wil in contact komen met leden de ons bestuur willen
komen versterken. Frans Welsch komt graag met geïnteresseerden daarvoor in
gesprek om informatie te verstrekken over inzet voor de '4 landgoederen op de
helling'. Er is een vacature op het gebied van communicatie.

Degene die het leuk vindt om relaties tussen publiek en maatschappelijke
organisaties enerzijds en VvPHe.o. anderzijds te onderhouden en uit te breiden
worden hierbij uitgenodigd contact op te nemen met Frans Welsch (06-50 446 529,
f.welsch.sr@planet.nl). Wij zien uw reactie om meer informatie over de vacature
graag tegemoet.
Aankondiging Algemene Ledenvergadering 2019: donderdag 18 april a.s.:
Heeft u een geschikt onderwerp in gedachten voor een lezing? Meldt u ons dat,
liefst tijdig, dan proberen wij daar vervolgens rekening mee te houden, c.q. een
keuze uit de voorstellen te maken.

Met vriendelijke groet,
het VvPHe.o.-bestuur,
Dirk Doornenbal
Maarten van Nierop
Jan Verstijnen
Frans Welsch.

Voorjaar 2018: restant schuilhut HB na brand

Werkochtend PB 22/10: verdiende pauze

Reageren op deze Nieuwsbrief?
Uw reactie zien wij graag tegemoet via: info@vriendenvanparkhartenstein.nl.
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