open huis
bezoek interessante
projecten in Den Haag

Europa investeert erg veel in onze samenleving
en stimuleert daarmee ook in uw regio tal van
initiatieven. Denk daarbij aan wetenschap,
onderwijs, techniek, industrie, infrastructuur,
Deze projecten zijn mede
mogelijk gemaakt door diverse
fondsen van de Europese Unie.
De organisatie van de Europa
Kijkdagen is in handen van de
veertien subsidieprogramma’s,
de ministeries van ELenI en IenM
en de Europese Commissie.

recreatie, cultuur en wonen & leven.
Mede door dit Europese geld kunnen veel
projecten worden gerealiseerd, waar wij als
Nederlanders allemaal baat bij hebben.
Maak tijdens de Europa Kijkdagen kennis met

11 , 12 en 13 mei

interessante ontwikkelingen. Laat u tijdens
deze Kijkdagen voorlichten over de waarde van
Europese subsidies. Niet alleen voor ons land,
maar ook voor uw eigen regio.

Voor meer informatie over alle projecten, adressen en openingstijden:

www.europaomdehoek.nl/kijkdagen

www.europaomdehoek.nl/kijkdagen

Europa investeert in tal van projecten in Nederland. Wilt u

Den Haag Humanity House

Zondag 13 mei, 12.00 – 17.00 uur. Toegang gratis
Adres: Prinsegracht 8, 2512 GA Den Haag
		
Als bezoeker van het Humanity House hoor, zie en beleef je de verhalen
achter rampen en conflicten over de hele wereld.  Hoe voelt het om
alles wat vanzelfsprekend was, kwijt te raken? Met een ervaringsreis
door het Humanity House beleef je als bezoeker hoe het is om in een
conflictsituatie of tijdens een ramp te moeten overleven en afhankelijk te
zijn van noodhulp. Leerzaam en spannend voor volwassenen en kinderen
vanaf 10 jaar. Tijdens de Europa Kijkdagen is het Humanity House op
zondag 13 mei gratis open. Op die dag bestaat twee keer de mogelijkheid
in gesprek te gaan met vluchtelingen om 13.00 uur en om 15.00 uur.

weten waar en hoe? Bezoek dan op 11 , 12 en 13 mei a.s. de
Europa Kijkdagen van de Haagse projecten bij u om de hoek.
Trotse projectuitvoerders geven u graag een kijkje in de keuken.

Meer informatie: www.humanityhouse.org

Den Haag Westduinpark

Vrijdag 11 mei, rondleiding van circa 10.00 - 11.30 uur. Toegang gratis
Adres: De rondleiding start bij de Egelopvang (aan het eind van de Savornin
Lohmanlaan, hoek Laan van Poot. Volg het eerste pad naar links de duinen in)
Max 25 personen. Aanmelden via communicatie.stadsbeheer@denhaag.nl

Den Haag Panorama Mesdag
Zondag 13 mei, 12.00 – 17.00 uur. Toegang gratis
Adres: Zeestraat 65, Den Haag

Gratis toegang op zondag 13 mei tot het door jong en oud gekoesterde
Haagse museum. Na een grondige verbouwing is iedereen van
harte welkom via de imposante gerestaureerde entree. In april is
het eerste deel van de werkzaamheden aan het museum afgerond.
De Mesdagzalen met de vaste collectie zijn weer open en in de fraai
gerestaureerde tentoonstellingszalen is momenteel bijzonder werk
te zien van Sierk Schroder. De schilderijen maken deel uit van de
privécollectie van Fred Klomp. Deze gepassioneerde verzamelaar is de
achterkleinzoon van de aannemer die in 1881 de rotonde bouwde voor
het grootste schilderij van Europa, Panorama Mesdag. Dit enorme
cilindervormige doek (ca. 14 m hoog, omtrek 120 m), een vergezicht op de Noordzee, Den Haag en Scheveningen, geldt uiteraard
nog steeds als de grootste trekpleister. Het is een van de oudste 19e-eeuwse panorama’s in de wereld: in 1881 geschilderd door
Hendrik Willem Mesdag, bijgestaan door zijn vrouw Sientje Mesdag - Van Houten en andere beroemde Nederlandse kunstschilders
zoals Henri Breitner.
Speciaal voor de bezoekers op 13 mei is er een voordelig lunchpakket voor het hele gezin met verrassing verkrijgbaar tegen een
‘meeneemprijs’. Bovendien is er ieder half uur speciale instaprondleiding met een kijkje achter de schermen en korting op de grote
panoramaposter (t.w.v. van €7,50) van maar liefst € 2,50.
Meer informatie: www.panorama-mesdag.com
Voor meer informatie over alle andere projecten, adressen en openingstijden:

www.europaomdehoek.nl/kijkdagen

Maak vrijdag 11 mei een wandeling met een boswachter door het 200 hectare
grote Westduinpark. Dit is één van de grootste natuurgebieden van Den Haag.
Samen met de Bosjes van Poot en Wapendal vormt het Westduinpark een Natura
2000-gebied. Deze Haagse duingebieden hebben een internationaal beschermde
status. Het gebied ondergaat een metamorfose. Grote graafmachines domineren
de komende 2 jaar het Westduinpark. Het natuurgebied gaat op de schop zodat
de blanke duintoppen weer terug keren. In april is de 1e fase van het werk klaar. Er
is al veel werk verricht. Kom kijken en ontdek de duinen!
Meer informatie: www.denhaag.nl/westduinpark

Den Haag Stadstuin Emma’s Hof
Vrijdag 11 mei, zaterdag 12 mei en zondag 13 mei,
rondleidingen om 11.00 en 15.00 uur. Toegang gratis
Adres: Galileïstraat 36, 2561 TG Den Haag
Emma’s Hof is het beste te bereiken met Randstad Rail 3
(halte Suezkade) of tram 12 (Weimarstraat)

Waar tot 2010 in het Regentessekwartier een oud patronaatsgebouw
stond, is een prachtige stadstuin verrezen: Emma’s Hof. Een bijzondere
tuin, die helemaal op initiatief van buurtbewoners is bedacht. Emma’s
Hof is open sinds voorjaar 2011. Kom deze oase van rust bekijken tijdens
de rondleidingen van één uur, gegeven door vrijwilligers uit de buurt.
Afsluitend biedt Emma’s Hof koffie, thee en wat lekkers aan op het
terrasje. Vooraf aanmelden is niet nodig.
Meer informatie: www.emmashof.nl

