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Opgesteld door Frans van Min.

Open dag
10.00 – 16.00 uur

Open dag 17 maart 2018 (10.00 – 16.00 uur)
Met de succesvolle open dag van 2017 nog vers in het geheugen is het
bestuur alweer druk in de weer geweest met de open dag 2018.
Verschillende onderwerpen zijn de revue gepasseerd maar uiteindelijk
zijn er twee onderwerpen uitgekozen.
Op zaterdag 17 maart zullen we alle informatie krijgen over het
boeten. Misschien denkt u het onderwerp al genoeg te kennen maar
we gaan iets verder dan het repareren van de netten alleen.
Vanzelfsprekend laten de boetsters, in close up op het scherm, zien
hoe vaardig ze zijn met een boetnaald. Waar werd geboet, door wie ?
Ook buiten de grenzen van Scheveningen is gekeken naar het boeten.
Neem bijvoorbeeld Zoutkamp en Duitsland. Hoe ging het er daar aan
toe ? Op de contactdag vorig jaar hebben we kunnen zien hoe er werd
geboet in Katwijk. Toch weer een tikje anders dan op Scheveningen.
Wat is een taanderij en wat is tanen ?
U komt het allemaal te weten op zaterdag 17 maart: 11.00 uur.

17 maart 2018

Vanzelfsprekend is er in de Halve Vleet de mogelijkheid om iets te
eten en te drinken.
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Het tweede onderwerp gaat over de ontwikkeling van de badplaats Scheveningen. Een van de architecten
die een belangrijke stempel heeft gedrukt op Scheveningen is W.B. van Liefland (1857-1919)
Zo is het oude wandelhoofd “Wilhelmina” van zijn hand.
Van Liefland was een veelzijdig man. Hij was niet alleen architect maar ook politicus, een sociaal
betrokken bouwheer en bestuurde verschillende maatschappijen.
Een ander ontwerp van hem was die van het Palacehotel. Hoe lang was het hotel eigenlijk open per jaar.
Hoe snel is het gebouwd ?
Nieuwsgierig ? Kom op zaterdag 17 maart naar de open dag: 13.00 uur.

Wandelhoofd Wilhelmina

Genealogisch Café
Op zaterdagochtend 31 maart kunnen wij elkaar ontmoeten in de Halve Vleet in het MUZEE. De bedoeling
is dat genealogische gegevens worden uitgewisseld. Wie is bezig met welke familie ? Hoe kunnen wij
elkaar helpen ?
Weet iedereen waar en hoe er gezocht kan worden. Wat zijn de belangrijkste websites ? Op het scherm
zullen wij enige sites met u doornemen.
Weet u hoe te zoeken via de digitale stamboom van Den Haag ?
Een andere interessante site is “zoekakten.nl”. Voor sommigen gesneden koek, voor anderen een hele
opgaaf.
Wij zetten een aantal sites voor u op een rij.
De bijeenkomst is van 10.00 tot 12.00 uur. Aansluitend is er de mogelijkheid om verder te praten en
gegevens op te zoeken in de ruimte van de HGVS.
U bent van harte welkom en neem vooral een introducee mee !
Bent u in het bezit van een MUZEE/Museumjaarkaart, neem deze even mee.
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De digitale stamboom van Den Haag.

Kom voor een uitleg naar het genealogisch café.
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Zoekplaatjes
De HGVS heeft van de heer den Dulk een schitterende collectie foto’s ontvangen.
In deze collectie bevinden zich ook een aantal foto’s waarvan helaas niet bekend is wie ze zijn.
Herkent u een van deze mensen ?

Activiteitenagenda 2018
MUZEE
zaterdag 17 maart
Open dag HGVS
MUZEE
zaterdag 31 maart
Genealogisch Café
MUZEE
zaterdag 21 april
Algemene Ledenvergadering

HGVS
Neptunusstraat 90-92

MUZEE
zaterdag 12 mei
Onthulling zeilwagen Simon Stevin
Scheveningen zaterdag 18 augustus
Historisch Festival

2586 GT Scheveningen
Email: hgvs@ziggo.nl

