De locatie waar de lezingen worden gehouden:
* Zalencentrum De Rank, Kerkstraat 49, Wolvega,
0561-613054 (parkeren naast en achter De Rank)
* Archief VHW, Markt 42, Wolvega (naast het afhaalpunt van de
Jumbo aan de spoorzijde van de Markt, bereikbaar met trap en lift)
Tenzij anders vermeld, is de aanvang van de bijeenkomsten om
19.45 uur met de mogelijkheid een kopje koffie of thee te drinken
(voor eigen rekening).
De lezingen beginnen dan om 20 uur en eindigen omstreeks 22 uur.
Zaterdag 15 oktober 2022 in Archief VHW, Wolvega
GENEALOGISCHE LEZING
PERSOONSBEWIJZEN EN DISTRIBUTIESTAMKAARTEN
door de heer J. Rutte
van 10 uur tot 12 uur
John Rutte is geïnteresseerd in en verzamelt zaken die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog. Hij doet aan genealogie en is o.a. penningmeester van de Vereniging Kinderen van Verzetsmensen 1940-1945.
Veelal zijn uit de WO-2 periode persoonsbewijzen, distributiestamkaarten
en voedselbonnen bewaard gebleven. Op deze documenten staan verscheidene aanduidingen.
Maar wat betekenen nu al die letters, cijfers, stempels en zegels op deze
documenten en wat is de relatie tussen deze documenten?
Voor genealogen bevatten deze documenten daarom waardevolle informatie en pasfoto’s.

(Archief: Ike Naafs-Loman)
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(Foto: John Rutte)

Zaterdag 22 oktober 2022 in het Archief VHW, Wolvega
OPEN DAG van het ARCHIEF Vereniging Historie Weststellingwerf
van 10 uur tot 16 uur
Herman Deems als kenner van het archief is beschikbaar om u boeken en
tijdschriften aan te reiken, zodat u op uw gemak kunt sneupen.
Zowel voor de historicus als voor de genealoog zijn er onderzoeksmogelijkheden te over.
De boeken met foto’s van huizen en andere panden in Weststellingwerf
die in het verleden afgebroken zijn, liggen ter inzage, gerangschikt op
dorp.
Met uw vragen op genealogisch gebied kunt u bij Ike Naafs terecht.
Sjoerd Hoogenkamp is aanwezig met bodemvondsten uit deze omgeving.
Wellicht kan hij u meer vertellen over uw eigen vondsten.
Jan Lenssen zal er zijn met zijn database met ruim 92.000 personen, die
veelal (in)direct met Weststellingwerf te maken hadden.
De ingang van het archief bevindt zich naast het afhaalpunt van de Jumbo
aan de spoorzijde van de Markt en is bereikbaar met trap en lift.
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Woensdag 16 november 2022 in Zalencentrum De Rank, Wolvega
VELDOVENS EN HUN GESCHIEDENIS
door de heer P.Gols
Paul Gols was eerst een aantal jaren docent in het voortgezet onderwijs,
daarna volgden 30 jaar als onderwijs- en organisatieadviseur, manager en
trainer in communicatietechnieken. Na zijn loopbaan is hij volop in historie
en landschapskennis gedoken. Hij schrijft, doet onderzoek, geeft lezingen
en verzorgt excursies in zijn woonomgeving. Het zat er al vroeg in. Als
jongetje reed hij op zijn fiets Amersfoort rond met het boekje in de hand
‘Zeven eeuwen Amersfoort’. Hij wilde zien, begrijpen en ervaren wat hij
zag en wat het was geweest en ooit betekende.
In de begintijd van de Maatschappij van Weldadigheid, in circa 1825, werden de koloniehuisjes gebouwd met bakstenen van lokaal gewonnen
leem en turf. Stenen bakken was een ambacht en seizoensarbeid.
De lezing gaat over de zoektocht naar wat de “wandelende steenbakkerijen” van Jacob van Lennep waren. Ook wordt aandacht besteed aan de
opbouw en stook van een veldoven, enkele jaren geleden in Zorgvlied.

(Foto: veldovenzorgvlied.n)l
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Woensdag 18 januari 2023 in Zalencentrum De Rank, Wolvega
EENDENKOOIEN IN FRYSLÂN 1450-2015
door de heer G. Mast
Gerard Mast is sinds 1970 werkzaam geweest voor natuurbeheersorganisaties. Ook is hij lange jaren secretaris geweest van de Kooikersvereniging afdeling Friesland.
In een onderzoek van 32 jaar is de gescheidenis van de Friese eendenkooien onderzocht. Dit heeft in 2021 geresulteerd in een 2-delig boek
waarin wordt behandeld hoe oud onze kooien zijn, waar de oudste en
waar de jongste ligt, hoeveel er ooit waren en hoeveel er nu nog zijn etc.
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Woensdag 22 februari 2023 Jaarvergadering
in Zalencentrum De Rank, Wolvega
Aanvang om 19.15 uur met koffie of thee
De Jaarvergadering begint om 19.30 uur met aansluitend de lezing.
De agenda wordt vermeld in het Jaarverslag 2022, dat in januari verstuurd
zal worden.
HOE HET VEEN VERDWEEN.
VEENVORMING EN DE MIDDELEEUWSE INGEBRUIKNAME VAN DE
UITGESTREKTE VEENMOERASSEN IN ZUIDOOST-FRIESLAND
door de heer D. Worst
Dennis Worst is lid van de Fryske Akademy en houdt zich in het kader
van een promotieonderzoek bezig met de middeleeuwse agrarische
veenontginningen in Zuidoost-Friesland.

Woensdag 15 maart 2023 in Zalencentrum De Rank, Wolvega
LEZING OVER DE WATERLINIE
“STAD HOUDT STAND, 350 JAAR GRONINGENS ONTZET”. HET
RAMPJAAR VANUIT GRONINGS PERSPECTIEF
door de heer E. Knol
Egge Knol is conservator van het Groninger Museum voor Archeologie,
geschiedenis en oude regionale kunst(nijverheid).
In de zomer van 1972 belegerde Bommen Berend de stad Groningen zes
weken lang maar zij hield stand en op 27 augustus trokken de Duitsers
stilletjes weg. In 1673 viel hij de Friese Waterlinie aan, tegelijkertijd op
drie plaatsen in de Stellingwerven.
De organisatie verwacht veel bezoekers. Als u de lezing wilt bijwonen
wordt u verzocht zich op te geven. Dit kan via info@friesewaterlinie.nl.
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Programma Herdenking Rampjaar Friese Waterlinie.
Het programma start op 17 september 2022 in Oldeberkoop en loopt tot
en met 26 augustus 2023. Vanaf 1 september 2022 is praktische informatie over programmaonderdelen van 2022 te vinden op de website
www.friesewaterlinie.nl.
Opgave voor deelname aan verschillende activiteiten kan vanaf die datum
Op 19 mei 2023 is in de Kijkzaal van de Openbare Bibliotheek in Wolvega
de opening van de tentoonstelling met voorwerpen, die in de verschillende
schansen zijn opgegraven.
De tentoonstelling is geopend t/m 17 juni 2023.
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