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ENQUETE
De respons op de onlangs gehouden enquête was groot.
De vragen waren:
1.
2.
3.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

Wilt u naast het gedrukte exemplaar ook digitale Praaiberichten
ontvangen ?
Wilt u bij ontvangst van alleen een digitale versie ook een
korting op de abonnementsprijs ontvangen ?
Door het aantal bladzijden van de huidige Praaiberichten te
verminderen van 40 naar 32 kan op portokosten met enkele
honderden Euro’s worden bespaard. Bent u daar voor ?
Wilt u extra betalen voor gedrukte Praaiberichten in kleur?
Zou u het formaat van Praaiberichten willen wijzigen van A5
naar A4 ?
Is de verschijningsfrequentie (3 x per jaar) naar uw zin of is 2
maal per jaar ook voldoende ? (Deze vraag is eigenlijk niet met
ja of nee te beantwoorden.)
Wilt u, dat in plaats van de huidige Praaiberichten één jaarboek
wordt gepubliceerd.
Is de inhoud van de huidige Praaiberichten naar uw zin ?
Uw mening over de inhoud en kwaliteit van de huidige
Praaiberichten.
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Bijna iedereen vulde bij vraag 10 zijn/haar mening in.
Geconcludeerd kan worden dat de Praaiberichten erg wordt gewaardeerd,
zeker de laatste uitgave.
De een wil graag iets meer genealogie een ander vraagt naar meer
informatie over Scheveningen voor 1800.
Een vragenrubriek wordt voorgesteld en het mogelijk maken van het lezen
van Praaiberichten op tablet en smartphone.
De kwaliteit verschilt van prietpraat tot uitstekend.
Zo’n twintigtal leden wil alleen een digitale versie ontvangen.
Daartegenover zijn er ook leden die de gedrukte versie nog niet kunnen
missen.
Mooi al deze meningen. Dee redactie is hier erg blij mee en zal zeker
rekening houden met uw mening.
Alle inzenders bedankt !

Vlaardingen
Op zaterdag 29 september hebben wij, in het kader van de contactdag,
een bezoek gebracht aan het museum in Vlaardingen, totaal hadden zich
45 personen opgegeven.
Wij werden ontvangen koffie/thee en een heerlijk ijzerkoekje.
Vervolgens werd de groep gesplitst. Beide groepen volgden, onder
begeleiding, een eigen route (visserij/historie).
Natuurlijk werd stil gestaan bij het 1000 jarig bestaan van Vlaardingen en
de slag die daar heeft plaatsgevonden.
Toen was het de beurt aan de Balster, de voormalige Zeearend. Even
oppassen met de steile trap.
Aansluitend de lunch die ieder goed smaakte.

Museum

Vlaardingen
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De heer Jan van der Voort vertelde ons, tijdens het middagprogramma, over de connectie VlaardingenScheveningen. Het Scheveningse buurtje van twee straatjes. Het aantal Scheveningers die aanmonsterde
in Vlaardingen en het groot aantal schepen gebouwd op Vlaardingse werven.
Onze voorzitter Sjaak Boone bedankte aan het einde iedereen voor zijn/haar komst. Ook maakte hij
gebruik van de gelegenheid om Martin Spaans te bedanken voor zijn inzet voor de HGVS. Martin heeft
uitdrukkelijk kenbaar gemaakt niet aanwezig te willen zijn. Sjaak bedankte ook Wouter van Zeeland en
Rob van Vuuren die, samen met Martin Spaans, in de redactie van Praaiberichten hebben gezeten.
Ondertussen is er een nieuwe redactie samengesteld en is er ook al een Praaiberichten verschenen.
Sjaak verwelkomde ook de nieuwe bestuursleden: Patricia Snel en Hans van der Donck.
Al met al een zeer interessante dag.

De heer Jan van der Voort tijdens zijn lezing.

Het luisterend publiek
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Genealogisch Café
Op zaterdagochtend 27 oktober is er weer een genealogisch café.
De ochtend begint om 10.00 uur. U kunt, op eigen kosten, koffie of thee
drinken in de Halve Vleet. Om 10.15 uur gaan wij dan met elkaar naar
het leslokaal. Rond de klok van 12.00 uur kunnen wij dan nog even naar
de ruimte van de HGVS gaan. Heeft u een museumjaarkaart neem deze
mee en laat hem scannen bij de receptie.
Ook niet leden zijn van harte welkom.
Zoals u misschien gemerkt hebt is de site “zoekakten.nl” niet meer
actief. Een groot gemis voor het genealogisch onderzoek. Gelukkig is er
wel een alternatief.
Via de site zoekakten.nl konden alle Nederlandse akten van de
burgerlijke stand worden bekeken, ook huwelijksbijlagen en andere
documenten. De gemaakte indexen en toegangen waren zeer duidelijk
en gebruikersvriendelijk.
We zullen u uitleggen dat de akten ook via Familysearch zijn te
raadplegen. Misschien iets minder gebruikersvriendelijk maar zeker
goed te doen.
Ook willen we die ochtend wat sites de revue laten passeren van
andere gemeenten, zoals Amsterdam en Rotterdam. Neemt u pen en
papier mee !
Voor de organisatie is het prettig als u zich even aanmeld.

Activiteitenagenda 2018
MUZEE

zaterdag 27 oktober
Genealogisch café
10.00-12.00 uur

MUZEE

zaterdag 15 december
Kerstland

MUZEE

zaterdag 16 maart 2019
Open dag

Heeft u een voor onze leden belangrijke activiteit ?
Meldt het ons !

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

