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Ontwikkelingen bii het streekarchieÍ

ln het verleden ontving u van ons jaarlijks een

uitgave

van het welbekende boekje "lnmiddels". Hierdoor werd u
geïnÍormeerd over de gang van zaken bii het StreekarchieÍ.

Het StreekarchieÍ wil u graag meer dan 1x per jaar inÍormeren over de gang van zaken. Het bestuur heeft daarom
besloten het boekje "lnmiddels" te vervangen door een
nieuwsbrief. Het ligt in de bedoeling dat donateurs deze
nieuwsbrieÍ 1x per kwartaal zullen ontvangen.

Vrijwilligers
Momenteel zijn er zo'n 40 vrijwilligers aktief. Een deel van
deze vrijwilligers zijn werkzaam in ons archieÍlokaal aan
de Hollands Tuin. Deze mensen houden zich voornamelijk
bezig met:
het uitwerken van overgeschreven akten,
het indiceren van Burgerlijke Stand gegevens en
het venryerken van krantenartikelen.
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Een andere groep vrijwilligers houdt zich bezig met het
"transcriberen" van de eerder genoemde akten. Dit gebeurt in het gemeente archieÍ in Rotterdam en in het
Algemeen Rijks Archief in Den Haag.

Tenslotte mogen wij wel even stilstaan bij al die mensen
die thuis, in hun vrije uurtjes, allerhande ondersteunende
werkzaamheden verrichten.
Zonder de inzet van al die vrijwilligers heeft onze organisatie geen bestaansrecht. Allemaal hartelijk dank voor Uw
inzet!

Werkgroep
Binnen de werkgroep van ons Streekarchief kunt u ervaringen en gegevens uitwisselen met andere hobbyisten.
De werkgroep komt 1x per 14 dagen bijeen op de donderdagmiddag.

Archief
Enige maanden geleden is er een aanvang gemaakt met
de grote schoonmaak van het archieflokaal en een volledige inventarisatie van alle tot nu toe vezamelde gegevens. Bezoekers kunnen daardoor nog beter de weg
vinden en onze medewerkers kunnen u nog beter met uw
vragen helpen.

Later zal deze inventaris nog aangevuld worden met een
overzicht van de in onze bibliotheek aanwezige boeken
en publikaties, en een lijst van uitgewerKe genealogieën
op familienaam.

Financiën
Het Streekarchief beschikt over de volgende inkomsten:
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subsidie (deel)gemeenten
bijdrage donateurs
entreegelden

verkoop van koffie, thee en kopieën
inkomsten cursus genealogie voor beginners
inkomsten cursus oud-schrift
verkoop van oude kranten

Om het Íinanciële draagvlak van het Streekarchief te verstevigen heeft het bestuur het plan opgevat om in juni
1997 een rommelmarkt te organiseren. Wij doen hierbij
dan ook een oproep uw gebruikte spullen aÍ te staan
aan het StreekarchieÍ.

Alle inkomsten worden gebruikt om de lopende uitgaven
te financieren en/of nieuw materiaal aan te kopen. Bij dit
laatste moet u denken aan boeken, fiches en apparatuur.

Schoolgebouw
De gemeente Rotterdam maakt momenteel een inhaalslag
met achterstallig onderhoud aan schoolgebouwen. Hierdoor is een groot deel van ons gebouw weer keurig in de
verÍ gezet en er is veel reparatiewerk vericht..
Ons inziens is dit "nieuwe" beleid alleen maar toe te juichen. Het vermindert in ieder geval vele schades, zoals

het regelmatig ingooien van ruiten.

Aanwinsten
De aÍgelopen periode is ons archief met het volgende
materiaal uitgebreid:
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van dhr. L.A.F. Barjesteh van Waalwijk van Doorn
kregen wij het boekje "Onze voorouders in Pernis".
dhr. M.J.C. de Waard bezorgde ons zijn publicatie
"De afstammelingen van Harmen Symonzn de
Waard, te Charlois, Katendrecht en Rotterdam".
mevr. M.A. Wichser schonk ons een exemplaar van
het "Rotterdams Jaarboekje 1995".
van Dhr. K. Leentvaar ontvingen wij kalenders over
de periode 1583 - 2000.
diverse bezoekers schonken ons genealogisch
materiaal

Uiteraard willen wij onze schenkers hartelijk danken voor
hun bijdrage.

Openingstiiden/adres
Um vrij 9.00-15.00 uur.
Hollands Tuin 77, Postbus 9544,
3007 AM Rotterdam

Openingstijden: ma

Adres:

TeleÍoon 010-4825758

ln verband met de feestdagen is het streekarchief tussen
Kerst en Nieuwjaarsdag gesloten.
Het bestuur wenst iedereen hele fijne Íeestdagen en een
voorspoedig én gezond 1997 toe.

van den bogerd transporten b.v.

Weg en Land 10
Postbus 40
2660 ,\A Bergschenhoek
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ÏeleÍoon: 010 - 521 44 44*
Telefax: 010 - 521 57 70

-1

,ï,3"1,ï":)

t,

OOSTZEEDIJK BENEDEN 241 ROTTERDAM
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