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Nel Noordervliet-Jol
Dit jaar hebben wij afscheid moeten nemen van Nel, een Icoon met
hoofdletter. In de komende Praaiberichten zal een memoriam worden
opgenomen. Wie kent haar niet? Toen ik Nel leerde kennen had ze al
een respectabele leeftijd. Ik sprak haar aan als mevrouw Noordervliet
en met u. Al snel liet ze weten dat ze dat niet wilde. “Iedereen zegt
Nel en je, jij dus ook”. Ik moest echt even omschakelen. Tot op zeer
hoge leeftijd bleef zij geïnteresseerd in alles wat met Scheveningen te
maken had. Ze nam zelfs nog plaats achter de boekentafel tijdens
Kerstland. We zullen nog vaak aan haar denken. Nel, bedankt !

Opgesteld door Frans van Min.

Nel Noordervliet-Jol
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Groeten uit Scheveningen
Nieuw concertprogramma van Ciconia Consort
Korting voor leden van de Historische en Genealogische Vereniging
Scheveningen
Groeten uit Scheveningen’ is een programma over de glorietijd van het
klassieke concertleven van de badplaats Scheveningen. Een van de
grootste attracties van de badplaats zijn de concerten in de Kurzaal. Zo
vindt in de Kurzaal de Nederlandse première van Mahlers vijfde symfonie
plaats door de Berliner Philharmoniker en gaat in 1947, met een optreden
van dirigent Leonard Bernstein, het 1e Holland Festival officieel van start.
In de 60-er jaren, toen toeristen zonnigere oorden verkozen, wordt het
Kurzaal oude stijl gesloten.

Nieuwe kerk

Gast en ster-violiste Maria Milstein is te bewonderen in Tzigane van Ravel
en het Vioolconcert in d van Mendelssohn. Voor de liefhebber serveert
Ciconia Consort in de pauze de culinaire versnapering uit Scheveningen,
namelijk haring.
Het Haagse strijkorkest Ciconia Concort is één van de verrassingen in de
klassieke muziekwereld. Het orkest onder leiding van Dick van Gasteren
bestond afgelopen seizoen 5 jaar en heeft dit o.a. gevierd met de
uitkomst van een internationaal veel bejubelde CD.
Korting
Leden van de Historische en Genealogische Vereniging Scheveningen
krijgen korting op het concert op zondagmiddag 13 oktober in De Nieuwe
Kerk in Den Haag. Boek uw kortingskaarten via:
https://www.zuiderstrandtheater.nl/programma/?maand=201910&p=2#modal=/programma/5029/Ciconia_Consort_en_Maria_Milstein/
Groeten_uit_Scheveningen_roemrijk_concertleven_aan_zee/
De kortingscode is: Scheveningenactie
Wilt u meer informatie over het concert? Kijk dan op
www.ciconiaconsort.nl

RICHARD STRAUSS (1864-1949) – Intermezzo, sextet uit opera Capriccio
FELIX MENDELSSOHN (1809-1847) – Concert voor viool en strijkorkest in d
GUSTAV MAHLER (1860-1911) – Adagietto uit de vijfde symfonie
MAURICE RAVEL (1875-1935) – Tzigane voor viool en strijkorkest
IGOR STRAVINSKY (1862-1971) – Concerto en Re

Nieuwe kerk
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Strijkorkest Ciconia Concort

Algemene ledenvergadering
Deze uitgestelde vergadering zal plaatsvinden op zaterdag 20 juli van 13.00 tot 15.00 uur in het MUZEE
Scheveningen. De onderliggende stukken heeft u reeds ontvangen.
Vanaf 12.30 uur staat de koffie en thee voor u klaar.

Van prenter tot praeses
Bij zijn afscheid in 2017 als bestuursvoorzitter van Muzee was binnen de vriendenkring van Henk
Grootveld het idee ontstaan om een Vriendenboek, een zogenoemd ‘Liber Amicorum’, te laten
verschijnen. Dit als blijk van waardering voor zijn onvermoeibare inzet gedurende een 20-jarig
bestuurslidmaatschap. Tijdens de traditionele Oranjeborrel van Muzee Scheveningen op Koningsdag
ontving Henk het Vriendenboek. Het boek is nog beschikbaar in de winkel van het Muzee.

Praaiberichten
Op maandag 26 augustus 2019 zal het eerste nummer van Praaiberichten in kleurendruk worden
gepresenteerd aan de Haagse wethouder Robert van Asten. Om 16.00 uur start, na een introductie, de
lezing van dr. Christiaan van der Spek over Nederlanders in het leger van Napoleon. Om 17.00 uur zal
wethouder Robert van Asten het eerste exemplaar van ons verenigingsblad in ontvangst nemen.
Vervolgens sluiten wij deze feestelijke presentatie af met een hapje en drankje. U bent van harte welkom.
Locatie: MUZEE Scheveningen.

PAGINA 4

NIEUWSBRIEF HGVS
JULI 2019

Sjaak Boone schrijft:
In de Algemene Ledenvergadering van vorig jaar ben ik gekozen als bestuurslid van de HGVS. In het
afgelopen jaar heb ik mijn uiterste best gedaan om de digitalisering van de HGVS-collectie in gang te
zetten. Daarnaast heb ik geprobeerd om te zorgen voor de continuïteit van de Praaiberichten. Ik dank de
leden voor het vertrouwen dat zij in mij hebben gehad. Maar helaas is het mij niet gelukt om de
samenwerking binnen het bestuur te verbeteren. Dat trek ik mij als voorzitter persoonlijk aan en heb
daarom besloten om bij de komende Algemene Ledenvergadering af te treden als bestuurslid van de
HGVS.

Contactdag
De voorbereidingen voor de contactdag zijn in volle gang. Wilt u zaterdag 12 oktober alvast vrijhouden in
uw agenda ! Ik ga nog niet verklappen wat het bestuur voor u in petto heeft maar hier alvast een hint:

Beet!
Vissen naar verborgen betekenissen
U zal tijdig worden geïnformeerd over de invulling van de contactdag.

Activiteitenagenda 2019
HGVS

zaterdag 20 juli 2019
Algemene Ledenvergadering

Presentatie
Praaiberichten

maandag 26 augustus 2019

Contactdag

zaterdag 12 oktober 2019

Kerstland

zaterdag 14 december 2019

Zet u dagen alvast in uw agenda ?
Heeft u een voor onze leden belangrijke activiteit ?
Meldt het ons !

HGVS
Neptunusstraat 90-92
2586 GT Scheveningen
Email: hgvs@ziggo.nl

www.hgvs.net

