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OPEN DAG
Op zaterdag 16 maart zal alweer de vierde open dag plaatsvinden.
Ook dit jaar zijn we er weer in geslaagd om interessante onderwerpen
te vinden.
Om 10.30 uur zal een presentatie worden verzorgd door het Haags
Openbaar Vervoer Museum.
Centraal staat het vervoer van en naar Scheveningen. Niet alleen de
bus en de tram zullen de revue passeren maar ook de opgeheven
spoorlijn.

Opgesteld door Frans van Min.

Om 13.00 uur zullen Cees van der Zwan en Wim van der Harst door
middel van een indrukwekkende presentatie een beeld geven van
Scheveningse sieraden. Wanneer en hoe werden ze gedragen. Zijn er
grote verschillen met andere streeksieraden ?
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Om 15.00 uur wordt op veler verzoek nog een keer stil gestaan bij het
onderwerp ”Fotografie op Scheveningen”. Wordt er nu heel makkelijk een
foto gemaakt met een mobieltje, vroeger ging
dat wel even iets anders. Scheveningen en
haar inwoners waren een gewild onderwerp.
Zo liepen er fotografen rond in de
Scheveningse bosjes, de waterpartij en bij de
bekende “Ver Huellbank”, door velen
genoemd de Verheulbank.
Heeft u nog mooie foto’s ? Neem ze mee !

De toegang is gratis. Heeft u echter een museumjaarkaart, neem deze dan
vooral mee.
Het programma:
HGVS (in het Muzee Scheveningen)
10.30 uur: openbaar vervoer van en naar Scheveningen
13.00 uur: de Scheveningse sieraden
15.00 uur: Scheveningen en fotografie

WEBSITE
Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de website van de HGVS.
Binnenkort kunt u een email verwachten waarin u gevraagd om in te
loggen op de site en uw wachtwoord in te stellen.
Deze email komt van: “wordpress”. Dus dit mailtje niet meteen
verwijderen.
U zult op het voor leden afgeschermde gedeelte verschillende bronnen
vinden voor genealogisch onderzoek. Bijvoorbeeld de DTB-boeken van de
Scheveningse Kerk. Ook de boeken van Vermaas in pdf.
Mocht u zelf een website hebben, geef dit even door zodat er een link
gemaakt kan worden.
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Genealogische software
Een veel gestelde vraag is welke software gebruikt wordt om genealogische gegevens te verwerken.
Aldfaer is een bekend programma maar ook Haza-21.
Toch is er ook nog een ander, zeer gebruikersvriendelijk, programma. Legacy genaamd. Door het bestuur
is besloten om dit programma voor de HGVS te gebruiken. Het zou mooi zijn dat u als lid ook overstapt op
dit programma en uw gegevens deelt met de HGVS. Samen brengen wij dan een heel groot deel van de
Scheveningse bevolking in kaart.
U kunt het programma downloaden door op het logo te klikken:

Boek de Niet (Door Patricia Snel)
Op zaterdag 24 november vond in de Engelse Kerk aan de Ary van der Spuyweg de presentatie plaats van
het familieboek de Niet, een dik boek met veel foto’s en verhalen over de familie die vanaf 1575 in
Scheveningen woonde.
De schrijvers Evert de Niet en Frans van Min werden door velen gefeliciteerd met dit mooie werk. De
bijeenkomst werd druk bezocht en het was een gezellig samenzijn van oude bekenden en familie die
elkaar voor het eerst zagen. Een goed moment om weer nieuwe familiefoto’s te maken.
De eerste druk is al uitverkocht maar de 2de druk verschijnt binnenkort.

Vier dames de Niet in klederdracht ter ere van de boekpresentatie.

Algemene ledenvergadering
Deze vergadering zal plaatsvinden op zaterdag 25 mei van 13.00 tot 15.00 uur.
In het voorprogramma van 11.00 tot 12.00 uur wil het bestuur u op de hoogte brengen van alle
werkzaamheden die op de achtergrond plaatsvinden. Denk aan het hierboven genoemde programma
Legacy, de digitalisering, de website, etc.

PAGINA 4

NIEUWSBRIEF HGVS
FEBRUARI 2019

Wout van Zeeland (Door Adri van der Zwan)
Op donderdag 10 januari 2019 hebben we namens de HGVS afscheid
genomen van Wout van Zeeland in het Vlaardingsmuseum.
Een maand geleden heb ik Wout van Zeeland gebeld om een afspraak te
maken om hem persoonlijk te bedanken voor zijn werk voor HGVS. Hanny de
vrouw van Wout kreeg ik aan de telefoon en vond het een geweldig idee en
vroeg hoe zullen we dat doen dat afscheid nemen? Ik opperde misschien
kunnen we in het Vlaardingsmuseum afspreken, dat we in september met
veel HGVS leden hebben bezocht. Op 10 januari was het dan zover dat we
elkaar zagen.
Wout heeft Archiefstukken voor de Praai-berichten geschreven. Totaal zeker
92 artikelen gepubliceerd volgens Aad Pronk, die de Praai heeft
gedigitaliseerd en van 4000 zoeknamen voorzien en mij snel aan deze
informatie geholpen. Volgens Wout klopt dat. De laatste Praai was nr. 2 in
2018.
De ontmoeting was hartelijk en na koffie met een Vlaardings-ijzerkoekje heb
ik de fruitdoos en de kaart met inhoud aan Wout overhandigd. Hij was blij
verrast en bedankt de HGVS.
Daarna zijn we rond gelopen in het museum en enige uitleg gekregen van
Cees van der Zwan die ook aanwezig was. Wout is op leeftijd en dat gaat
meetellen, daarom hebben we het niet te laat gemaakt en afscheid genomen.
Nog één stuk hoopt Wout nog te kunnen leveren, dat is dan een mooie
afsluiting.

De heer en mevrouw van Zeeland.
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Donateurs en vrienden
Veelal wordt er gedacht dat de HGVS een onderdeel is van het Muzee.
Hopelijk kunnen we dit misverstand wegnemen. Wij zijn blij met onze huisvesting in het Muzee maar zijn
wel een zelfstandig functionerende vereniging.
Wij hopen dat de donateurs en vrienden met ons willen kennismaken op de open dag.
Stilletjes hopen wij natuurlijk ook dat zij lid willen worden van de HGVS. Aan die € 17,50 contributie per
jaar zal het toch niet kunnen liggen. Tenslotte ontvangen zij dan 3x per jaar Praaiberichten en de
nieuwsbrieven, kunnen deelnemen aan ons jaarlijks uitstapje en hebben toegang tot het ledengedeelte
van onze website.
Met dank aan Joop Alberti om deze nieuwsbrief doorsturen aan de vrienden.

Activiteitenagenda 2019
HGVS

zaterdag 16 maart 2019
Open Dag

HGVS

zaterdag 25 mei 2019
Algemene Ledenvergadering

Kranslegging bij de Scheveningse vissersvrouw aan
de boulevard: 31 mei 2019 – 19.00 uur
Vlaggetjesdag

zaterdag 15 juni 2019

Scheveningsedag zaterdag 22 juni 2019
Kerstland

zaterdag 14 december 2019

Zet u dagen alvast in uw agenda ?
Heeft u een voor onze leden belangrijke activiteit ?
Meldt het ons !

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

www.hgvs.net

