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Dat de seniorencommissie een aantrekkelijk programma had samengesteld moge 
duidelijk zijn:  

 
De zandsculpturen bekijken en een bezoek brengen 

aan Sea Life in Scheveningen. Daar tussen door een 
heerlijke brunch bij de Waterreus, een strandtent aan 

de boulevard van Scheveningen.  
 

In het kerkcentrum stond de koffie en thee reeds te 
wachten op de 25 mensen die gereageerd hebben op 

de uitnodiging van het seniorenteam. Ook dominee 
Amanda,  haar man Lennart en ……. gingen mee. 

Tonnie ging mee als (ex) diaken.  

 
Inmiddels was de bus gearriveerd en nadat ook 

buschauffeur Kees van de koffie met wat lekkers had 
genoten, kon men instappen. De heenreis verliep 

voorspoedig. Helaas was het voor Kees moeilijk om 
een plekje te vinden in Den Haag, waar men veilig 

uit kon  stappen. Zodoende hebben we een extra 
rondje door de stad gemaakt. Uiteindelijk konden we 

toch dicht bij de zandsculpturen uitstappen.  
 

Marijke  had in de bus al iets verteld over de 
zandsculpturen. Nederland mocht in het kader van de 

viering van 200 jaar Badplaats Scheveningen dit 
evenement organiseren.  De locatie, het historische 

Lange Voorhout in het centrum van den Haag is 

bewust gekozen om een verbinding te leggen tussen 
Scheveningen als badplaats en de binnenstad van 

Den Haag.  
 

In totaal zijn er 9 zandsculpturen gecreëerd, waarvan er 8 mochten deelnemen aan de 
officiële wedstrijd, Nederland was als gastland van de wedstrijd  uitgesloten. Met een 

speciaal aan Scheveningen opgedragen sculptuur had  Nederland zeker in de prijzen 
kunnen vallen. De deelnemende landen zijn Japan, Singapore, Rusland, Mexico, 

Ierland, de Verenigde staten van Amerika, Groot Brittannië en Tsjechië. Het thema van 
de wedstrijd was 200 jaar zee, zand en ….. Op 13 juni is de opening verricht door  de 

burgemeester van Den Haag mevrouw Pauline 
Krikke. Groot Brittannië  werd wereldkampioen met 

de Flying Steamroller. “de Weg vanaf Scheveningen”. 
Maar of wij het daar allemaal mee eens waren laat 

zich raden. De één vond Rusland mooi en weer een 

ander koos voor Tsjechië. We waren het er wel over 
eens dat het stuk voor stuk prachtige zandsculpturen 

waren. Op het naastgelegen terrein van de Lange 
Voorhout, kon men nog even snuffelen op de 

rommelmarkt.  
 



Klein detail. Er was op het Lange Voorhout ook een hoogwerker aan het werk. Hij 

bevestigde zakjes  met de larven van lieveheersbeestjes. Zij eten namelijk de luizen op 
die in de bomen zitten. Wat fijn om te merken, dat ook Den Haag ecologisch bezig is. 

Het zand voor de sculpturen, 40.000 kg. per stuk,  zal weer worden hergebruikt.  
 

Na een korte trip met de bus, bracht Kees ons naar 
het strand. Waar was het strandrestaurant ook al 

weer waar een paar dames van de 

seniorencommissie voorgeproefd hadden?  Gelukkig 
herkenden ze spoedig de strandtent “De Waterreus” 

Daar hebben we een heerlijk kopje asperge soep,  
een broodje kroket en kaas/zalm genuttigd.  

 
Daarna moesten we weer de bus in voor een heel 

klein ritje naar Sea life. Wat een prachtig opgezette 
onderwaterwereld met fascinerende zeedieren. De schitterende kleuren van de zee – 

anemonen en  kwallen in roze, lila, geel en paars zijn een levend schilderij op zich. 
Kleurrijke vissen zoals de clown-vis (oranje met zwart en wit) zeepaardjes en 

platvissen hadden het best naar hun zin in de grote 
aquariums.   Sea-Life Scheveningen zet zich in om de 

plastic soep in de oceanen tegen te gaan. Ook wij 
kunnen een handje helpen door afval  te scheiden en 

met een herbruikbare tas boodschappen te gaan 

doen. Onze zorg voor de dieren in de zee en rivieren 
moet optimaal blijven, anders zouden we alleen nog 

maar kunnen genieten van de  vissen, kwallen en 
anemonen  die in een aquarium leven.  

 
Nadat we van al dit moois hebben genoten, kregen we nog een drankje aangeboden in 

het mooie Kurhaus.  
Helaas zat een strandwandeling er niet in, want het regende pijpenstelen. Maar dat 

vond men niet zo erg omdat de meesten van ons niet meer van zandvoeten houden.  
 

Nog een groepsfoto op de trap in het Kurhaus 
en vlug de bus in. Chauffeur Kees heeft ons 

weer veilig bij de kerk gebracht. We zijn 
dankbaar voor de mooie dag waar we konden 

genieten van de mooie schepping van  God.  

 
We bedanken hartelijk de seniorencommissie: 

Lida, Marianne, Ellen, Marijke en Anke.  
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