V R I E N D E N VAN H E T H A A G S H I S T O R I S C H M U S E U M

NIEUWSBRIEF no 6: oktober 2016
Beste leden van Die Haghe,
De herfstvakantie komt er aan met allerlei activiteiten voor de (groot)ouders en kinderen, en er is
een lezing over ‘het landgoed Backershagen’.
En niet te vergeten is er zaterdag 8 oktober de Algemene Ledenvergadering met aansluitend
de uitreiking van de Die Haghe prijs voor het mooiste boek over de Haagse geschiedenis in de
afgelopen twee jaar.
De ledenvergadering vindt plaats in de Schutterszaal van het Haags Historisch Museum en
begint om 11:15 uur, inloop vanaf 11:00 uur met koffie in het museumcafé.
Tenslotte vragen wij uw aandacht voor het nieuwe tijdschrift ‘Haagse Historie’.

Donderdag 20 oktober, 20:00 uur (inloop 19:30 uur)
lezing ‘het landgoed Backershagen’ door Korneel Aschman
Locatie: NPB-gebouw, Lange Kerkdam 46 te Wassenaar.
De toegang is gratis

HERFST VAKANTIE

Jong “Die Haghe”
Onder deze titel willen wij u attenderen op activiteiten in de schoolvakanties die niet alleen leuk
zijn voor u maar ook voor uw kinderen en kleinkinderen. Ze hebben te maken met de
geschiedenis in het algemeen en die van Den Haag in het bijzonder. In deze nieuwsbrief de
eerste selectie voor de komende herfstvakantie. Wij hopen ouders en grootouders hiermee te
inspireren en we hopen dat u er plezier aan beleeft.
Waar relevant hebben we entreeprijzen en eventuele extra kosten vermeld. In het algemeen
hebben houders van de museumkaart gratis toegang.
Wij wensen iedereen heel veel plezier toe!
Haags Historisch Museum
(groot)ouder - kind rondleiding
Op 19 oktober wordt er speciaal voor (groot)ouders en kinderen een rondleiding gegeven door
de geschiedenis van Den Haag. De museumdocent neemt jullie mee op reis door het verleden
van de stad achter de duinen. Misschien herkent u zelf objecten en komen er verhalen bij u

boven? Tijdens de rondleiding is er gelegenheid voor (groot)ouders om zelf ervaringen te delen
en te vertellen.
Woensdag 19 oktober van 14:00-15:00. Reserveren kan via 070-3123065 of
educatie@haagshistorischmuseum.nl
Speurtocht door het museum
Een Spinnensafari met Simon Smalpoot: met de speurtocht van Simon de Spin kunnen de
kinderen alles op een spannende manier ontdekken, en gaan zij het hele museum door. Voor
kinderen vanaf 6 jaar.






kinderworkshop bij de tentoonstelling Joods Den Haag.
We bezoeken met jou eerst de tentoonstelling over de geschiedenis van het Joodse leven in
Den Haag en je ziet allerlei bijzondere schilderijen en voorwerpen die hier bij horen. Samen
ontdekken we wat voor Joodse feesten er bijvoorbeeld zijn, wat koosjer eten betekent en hoe
het Joodse alfabet er uit ziet.
Je gaat daarna natuurlijk zelf aan de slag met wat je net hebt gezien! Maak je eigen boekrol
waar je meteen een verhaal in kunt schrijven als je wilt, of maak een Menora, een mooie
Joodse kandelaar met zeven armen. Voor kinderen vanaf 4 jaar
Tijd: van 13.30 tot 15.00 uur
Kosten: €5 inclusief museumentree
Aanmelden via educatie@haagshistorischmuseum.nl of bel 070-3123065.
De workshop gaat door bij minimaal 5 deelnemers.
Museum Meermanno
Schrijven als een monnik! Gratis workshop
In een tijd van printers en i-pads is het een leuke uitdaging om eens te schrijven met een
ganzeveer en te ervaren hoe monniken in de Middeleeuwen hele boeken met de hand
schreven.
Schrijven als een monnik’ is een doorlopende workshop die op zaterdagmiddag 15 en 22
oktober tussen 12.00 tot 16.30 wordt gehouden. Je hoeft niet te reserveren.
De workshop is gratis (excl. entree museum). Dan krijg je ook een spannende speurtocht én
limonade.
Entree museum
Museumkaarthouders en kinderen t/m 12 jaar:
gratis
Jeugd 13 t/m 18 jaar: € 4,75
Volwassenen: € 9,50, NB op 15 en 22 oktober
Die Haghe leden €7,50, zie onderstaande
kortingsbon
Let op: t/m 23 oktober is er ook de bijzondere
tentoonstelling ’Fiep Westendorp: een feest
voor het oog “. Voor die tentoonstelling geldt
een toeslag van € 3 op de reguliere
toegangsprijs. Museumkaarthouders betalen
dus slechts € 3 en kinderen t/m 12 jaar zijn
gratis.

Panorama Mesdag
Theatercompagnie DEFDEF speelt de succesvolle voorstelling VERFIE in Panorama Mesdag.
VERFIE is theater in sneltreinvaart: spannend, komisch en creatief, met knappe vondsten,
dubbele bodems en een grote portie fantasie.
Precies 135 jaar geleden was Vincent van Gogh aanwezig bij de opening van Panorama
Mesdag in de Zeestraat. Het kan daarom geen toeval zijn dat Van Gogh, zonnebloemen, oren
en een “kunstmaakmachine” een belangrijke rol spelen in VERFIE.
Panorama Mesdag presenteert VERFIE in samenwerking met De Betovering, het Internationale
Kunstfestival voor de Jeugd dat ieder jaar tijdens de herfstvakantie in Den Haag wordt
georganiseerd. De voorstelling is een coproductie van Theatercompagnie DEFDEF en Wing
Nuts Decor.
Voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Er zijn voorstellingen op vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober om
12.00, 14.00 en 16.00 uur. De voorstelling duurt ongeveer 30 minuten.
U kunt kaarten voor de voorstelling van tevoren kopen aan de kassa bij Panorama Mesdag.
Wees er snel bij, want vol=vol. Kaarten kosten €6,- per persoon (voor zowel de kinderen als
begeleidende volwassenen) en worden per voorstelling uitgegeven. Bepaal dus van tevoren uw
voorkeursdatum en -tijd. De kaartverkoop start op zaterdag 1 oktober.
Meer info op: www.panorama-mesdag.nl

NIEUW TIJDSCHRIFT ‘ HAAGSE HISTORIE’
Op 24 september jl. is het eerste nummer van het nieuwe tijdschrift Haagse Historie
uitgekomen. Dit nieuwe tijdschrift is een van de uitkomsten van het onderzoek dat onze
vereniging samen met Antoinette Visser, oud-directeur van het Haags Historisch Museum,
heeft geïnitieerd naar de mogelijkheden tot samenwerking tussen de verschillende historische
verenigingen.
Het tijdschrift is een mooie aanvulling op de informatie over de Haagse geschiedenis die u
reeds via ons jaarboek en ledenbericht krijgt. Wij bevelen dit nieuwe tijdschrift dan ook van
harte aan en hopen dat veel leden een abonnement zullen nemen zodat dit nieuwe tijdschrift
kan uitgroeien tot een vaste waarde in het Haagse.
Voor meer informatie en introductiekorting zie de flyer op onze website:
http://www.haagsegeschiedenis.nl/2016/nieuws/tijdschrift.pdf

