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Contactdag 

Op zaterdag 19 november willen wij u graag uitnodigingen voor een contactdag. Deze keer houden 

wij het dicht bij huis. Het programma van de dag is als volgt:  

 

11.00  ontvangst met koffie in Muzee 

11.30  Presentatie door Sjaak Boone over professor Herman Rosse.  

Professor Herman Rosse was als pas afgestudeerde binnenhuisarchitect betrokken bij het 

interieurontwerp van het Vredespaleis. In 1945 publiceerde hij een visionair plan voor de 

wederopbouw van de badplaats Scheveningen.  

12.30  lunch 

13.30 De leden wordt aangeraden om per tram naar het Vredespaleis te reizen. Eventueel kan in de 

omgeving van het Vredespaleis (betaald) worden geparkeerd.  

14.00 bezoek aan het  bezoekerscentrum van het Vredespaleis, waarbij de permanente 

tentoonstelling wordt bezocht. Aan de leden wordt verzocht de oortjes mee te nemen van 

hun telefoon voor het gebruik van de audiotour. Wie geen smart phone heeft, kan gebruik 

maken van een beperkt aantal audiotourapparaten. Door verschillende zittingen is het niet 

mogelijk om het interieur of de tuin van het Vredespaleis te bezoeken.  

15.00 bezoek aan het Museum Mesdag. Wij verzoeken de leden die een museumjaarkaart hebben, 

deze mee te nemen. Wij drinken daar thee of koffie en kunnen daarna de collectie bekijken.  

17.00  Einde contactdag.  

 

 

Bijzondere Algemene Ledenvergadering 

De aangekondigde bijzondere algemene ledenvergadering kan helaas niet door gaan. Onderwerpen 

als de verkiezing van nieuwe bestuursleden en de statutenwijziging zullen aan de orde komen in de 

Algemene Ledenvergadering van volgend jaar april. Het bestuur heeft voor de statutenwijziging 

extern advies ingewonnen. Op basis van dat advies zullen voorstellen worden voorbereid ter 

goedkeuring op die Algemene Ledenvergadering.  

 

Nieuwe publicaties over Scheveningen  

Heilige Antonius Abtkerk 

Bij de uitgeverij Verloren is een boek verschenen over de bouw en inrichting van de Heilige Antonius 

Abtkerk aan de Scheveningseweg, geschreven door Bart Maltha. Het interieur bevat een bijzonder 

mozaïek, dat is ontworpen door de kunstenaar Antoon Molkenboer. Dat mozaïek heeft als 



onderwerp de genezing na gebedsdiensten van de besmetting met de cholera in 1848. Zie daarvoor 

De H. Antonius Abtkerk in Scheveningen (verloren.nl).

 

 

Archeologische kroniek van Zuid-Holland 2021 

Het Erfgoedhuis Zuid-Holland geeft jaarlijks een Archeologische kroniek uit over de in Zuid-Holland 

gehouden archeologische onderzoeken. Voor Scheveningers is het resultaat interessant van het 

Archeologisch onderzoek dat is gehouden aan de Harstenhoekweg. De kroniek kan gratis worden 

gedownload. Zie daarvoor: Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2021 - Erfgoedhuis Zuid-Holland 

(erfgoedhuis-zh.nl) 

 

Wie helpt mee aan verzamelalbum Historisch Scheveningen, deel 2? 

Weet u het nog? In het voorjaar van 2021 voerde Jumbo Scheveningen een promotie waarbij een 

serie plaatjes over de historie van Scheveningen te sparen was in een fraai uitgevoerd 

verzamelalbum. Martin Spaans Azn en Joop Alberti waren de auteurs. Daar was zoveel enthousiasme 

over, dat aan Vereniging Vrienden Muzee Scheveningen (VVMS) en Historische en Genealogische 

Vereniging Scheveningen (HGVS) gevraagd is om de mogelijkheden voor een 2e deel te onderzoeken. 

In dit 2e deel willen wij de geschiedenis van Scheveningen na 1950 behandelen, de jongere historie 

zeg maar. En het lijkt ons heel leuk om Scheveningers te vragen om mee te helpen. We zijn op zoek 

naar foto’s die gaan over de volgende thema’s: 

• Wonen 

• Middenstand 

https://verloren.nl/Webshop/Detail/catid/49764/eid/49752/de-h-antonius-abtkerk-in-scheveningen
https://www.erfgoedhuis-zh.nl/publicaties/archeologische-kroniek-zuid-holland-2021/
https://www.erfgoedhuis-zh.nl/publicaties/archeologische-kroniek-zuid-holland-2021/


• Norfolk (terrein) 

• Haven 

• Kerken 

• Klederdracht 

• Verkeer 

• Cultuur 

• Sport 

• Evenementen 

• Economie  

Als u zulke foto’s in uw bezit heeft, en u vindt het leuk als ze onderdeel uit gaan maken van een 

nieuwe plaatjesactie, lever ze dan per e-mail als een digitaal bestand bij ons aan. We zullen ze dan 

bekijken en de meest geschikte foto’s opnemen in de nieuwe serie. Geef daarbij dan ook even aan 

wie volgens u de foto gemaakt heeft en wat we op welke locatie zien. En voor overleg is het handig 

als u ook uw contactgegevens (naam en telefoonnummer) even vermeldt. Als uw foto opgenomen 

wordt in de nieuwe plaatjesserie, zal uw naam uiteraard vermeld worden achterin het 

verzamelalbum. U kunt uw foto’s insturen t/m 15 december a.s. .  

Jumbo Koornneef aan de Haven beloont de inzenders van de 3 meest bijzondere foto’s met een fraai 

boodschappenpakket! 

E-mail adres:  voorzitter@hgvs.net      


