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Open dag

1.

Open dag

Op zaterdag 7 maart zal de vijfde open dag plaatsvinden.
Dit jaar staat alles in het teken van de 2de WO en 75 jaar bevrijding

2.

Genealogisch Café

3.

Bijeenkomst bureauwachten

en vrijwilligers
4.

Alg. ledenvergadering

5.

Vrijwilligers gevraagd

6.

Activiteiten Agenda

Om 10.30 uur zal een presentatie worden verzorgd door Evert de Niet
over het ontstaan van de Atlantikwal en de evacuatie van
Scheveningen en Den Haag

Opgesteld door Patricia Snel

Om 13.00 uur zal Pieter de Graaf spreken over de Arbeidsinzet voor de
Duitsers .
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Terugblik op het Genealogisch Café en een verrassing voor
Adri
Op zaterdag 18 januari was er weer een Genealogisch Café. Cees van der Zwan en Kees Vrolijk hebben ons
verteld hoe de stand van zaken is met het digitaliseren van de genealogische informatie van Scheveningse
families via het programma Legacy . Momenteel wordt ook Dek ingevoerd in het systeem.

Verder een uitleg over het digitaliseren van onze collecties.
Tijdens de pauze stapte opeens een groep mensen binnen met een van onze Haagse Wethouders. Adri
van der Zwan werd in het zonnetje gezet en zij kreeg de Stadspeld van de gemeente Den Haag voor al het
vrijwilligers werk dat zij al jaren verricht niet alleen als penningmeester van ons Bestuur maar ook als
vrijwilliger bij Muzee en ook in haar woonwijk en bij de kerk. Ze was zeer verrast. Knap dat niemand iets
tegen haar heeft gezegd. Hierbij een foto van Adri en Cees vd Zwan en familie met wethouder Kavita
Parbhudayal.

Bijeenkomst bureauwachten en vrijwilligers van de dinsdag
Aansluitend aan het Genealogisch Café hadden wij in de middag een bijeenkomst van onze
bureauwachten. Ten eerste goed om elkaar weer eens te ontmoeten ten tweede heel nuttig om te horen
wat er speelt als bezoekers op de zaterdagmiddag langskomen met vragen. Cees vd Zwan en Kees Vrolijk
lieten nu in de praktijk zien wat er mogelijk is in de computers en hoe Legacy werkt. Onder genot van een
hapje en een drankje hadden wij een gezellige en nuttige middag.
Op dinsdagochtend 28 januari volgde een gezellige bijeenkomst met onze vrijwilligers die iedere dinsdag
hard werken aan het digitaliseren van allerlei documenten zoals boeken, foto’s, kaarten en het uitzoeken
van het archief van Pronk.
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Algemene ledenvergadering
Deze vergadering zal plaatsvinden op zaterdag 18 april van 13.00 tot 15.00 uur.
Het onderwerp van het voorprogramma van 11.00 tot 12.00 uur is nog niet bekend. Het Bestuur is nog in
gesprek met eventuele sprekers. Het onderwerp hoort U op een later tijdstip.

Vrijwilligers gevraagd
Zoals hierboven vermeld hebben wij een kleine groep vrijwilligers die ons bijstaan in al het werk dat er
verricht moet worden om onze documenten digitaal beschikbaar te maken. Wij zouden het heel fijn
vinden om de groep uit te breiden. Het is niet nodig om aanwezig te zijn in onze studiezaal want scannen
kan natuurlijk ook thuis. Een vereniging kan niet goed functioneren zonder hulp van haar leden dus heb
je wat tijd, een paar uurtjes per week bijv stuur dan een mail aan het secretariaat secretaris@hgvs.net

Schrijvers gevraagd
Voor de praaiberichten van augustus zijn er wellicht leden die iets kunnen schrijven over eigen ervaringen
in de oorlogsjaren en de Bevrijding. Overleg dan met de redactie van Praaiberichten.

Activiteitenagenda 2020
HGVS
HGVS
HGVS delegatie
HGVS
HGVS
HGVS

Open Dag
Alg. Ledenvergadering
Kranslegging
Vlaggetjesdag
Scheveningse dag
Historisch Festival
Contactdag

7 maart 2020 10.30 uur Muzee (zelf lunch meenemen)
18 april 2020 11.00 uur Muzee
22 mei 2020 19.00 uur Boulevard Vissersvrouw
13 juni 2020 Hele dag Scheveningen
20 juni 2020 10.00 uur Muzee
22 aug. 2020 Hele dag Scheveningen rond Oude Kerk
26 sept. 2020 Programma is nog een verrassing

Zet U de dagen alvast in uw agenda en heeft U voor onze leden belangrijke activiteiten geef het dan door
aan secretaris@hgvs.net

