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Kranslegging
Ter nagedachtenis van de omgekomen vissers was er op 29 mei weer
de jaarlijkse kranslegging bij het monument van de vissersvrouw.
Martin Spaans en Willem van Heeren legden een krans namens de
HGVS.
Dit jaar werd er speciaal stilgestaan bij het overlijden van Gerrit
Dijkhuizen naar aanleiding van een ongeluk aan boord van de SCH 6 in
2006 en het vergaan van de SCH 137 “Geertruida” in 1919 met 18
opvarenden aan boord.
Via onderstaande link kunt u een en ander terugzien:
http://www.stadsdeeljournaalscheveningen.nl/wijk-televisie-journaal/
Klik op “filmpjes 2016”.

Kranslegging

29 mei 2016

(foto Martin Spaans)

PAGINA 2

NIEUWSBRIEF HGVS
AUGUSTUS 2016

Pieter de Graaf
Mijn naam is Pieter de Graaf en ik ben tijdens de laatstgehouden
ledenvergadering van onze vereniging gekozen tot bestuurslid.
Ik volg Bert van der Toorn op als secretaris.
Sedert 2002 ben ik lid en ik heb me voornamelijk beziggehouden met
onderzoek naar de familie den Heijer. Mijn moeder en mijn
schoonmoeder zijn den Heijers, daarom de belangstelling voor deze
familie. Dit resulteerde ook onlangs in de uitgave van een “den
Heijerboek” waarin nagenoeg alle “den Heijers” zijn beschreven, vanaf
de helft van de 17e eeuw tot nu. Waar mogelijk is ook een foto, een
tekening of een krantenknipsel afgebeeld.
Ik kreeg pas echt tijd voor deze hobby toen ik in 2006 ben gestopt met
m’n werk als zelfstandig internationaal telecom consultant. Sinds 2008
ben ik ongeveer 1 maal per 6 weken zaterdags als bureauwacht te
vinden in de ruimte van de HGVS, boven in Muzee Scheveningen.

Contributie 2016
Over het jaar 2016 hebben een flink aantal leden hun lidmaatschap
nog niet betaald. Wij verzoeken u dit alsnog te doen. Alle leden die
nog niet betaald hebben voor 2016 worden verzocht de contributie
van € 17,50 per lid en € 25,00 voor gezinsleden over te maken op het
rekeningnummer NL50 RABO 0368 0250 12, t.n.v. de Historische en
Genealogische Vereniging Scheveningen.
Uw lidnummer(s) graag vermelden.

Praaiberichten (Herhaling)
Nogmaals vragen wij uw aandacht voor Praaiberichten
HGVS
Neptunusstraat 90-92
2586 GT Scheveningen
Email: hgvs@ziggo.nl.

Ons verenigingsblad verschijnt drie maal per jaar. De laatste jaren is
het echter steeds moeilijker om het blad te vullen.
Het gevaar bestaat zelfs dat Praaiberichten niet meer of minder zal
verschijnen.
Denk en schrijf mee !
Koudwatervrees ? Misschien is het een mogelijkheid om een
werkgroep samen te stellen om te schrijven of een onderwerp te
onderzoeken. Belangstelling ?
Mail of bel !
Wilt u helpen met het samenstellen van Praaiberichten neem dan even
contact op met de redactie: martinspaans@ziggo.nl
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Historisch Festival Scheveningen
Vorig jaar werd het eerste Historisch Festival georganiseerd. Het was
een groot succes. Ook dit jaar wordt het festival weer georganiseerd.
Komt u ook even bij ons langs ?

Bezoek de stand van de
HGVS in de Oude Kerk

Heeft u uw contributie
voor 2016 al betaald ?

PAGINA 4

NIEUWSBRIEF HGVS
AUGUSTUS 2016

Activiteitenagenda
Historisch Festival

zaterdag 20 augustus

van 11.00 tot 17.00 uur

100 jaar Thabor

zaterdag 24 september van 10.00 tot 18.00 uur

Contactdag

zaterdag 15 oktober

van 10.00 tot 16.00 uur

Kerstland

zaterdag 10 december

van 10.00 tot 17.00 uur

Het Historisch Festival Scheveningen wordt dit jaar voor de 2 e maal
georganiseerd.
Kijk voor meer informatie op: www.historischfestivalscheveningen.nl of
www.facebook.nl/historischfestivalschevenngen.nl
-100 jaar Thabor
Thabor bestaat dit jaar 100 jaar. Op 24 september zal in Thabor een feestelijke
bazar zijn ingericht met allerlei stands. U vindt Thabor aan de van Boetzelaerlaan
286.
-Contactdag
Dit jaar zal de contactdag in het teken staan van het afscheid van Bert van der
Toorn. In de middag zal de heer van Wijnen spreken over “ijzers” en de heer van
der Zwan over monsterboekjes. Over het ochtendprogramma wordt u tijdig
geïnformeerd.
-Kerstland
Dit evenement zal als vanaf ouds weer plaatsvinden het Muzee Scheveningen aan de
Neptunusstraat.

Werkgroepen
Bij werkgroepen kunt u aan verschillende dingen denken. Zo kan een
werkgroep gezamenlijk een onderwerp uitpluizen. Samen naar het archief
gaan en samen uitwerken.
Ook is het mogelijk om van elkaar te leren tijdens een bijeenkomst van een
werkgroep. Een thema zou kunnen zijn: hoe te zoeken op internet naar
gegevens. Kennen we alle sites waar we gegevens kunnen vinden ? Ook de
persoonskaart kan besproken worden. Hoe lees je een persoonskaart. Wat
staat waar ?
Mocht u zelf een thema of onderwerp hebben laat het ons weten.

De nieuwe banner van de
HGVS

