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PHG bestaat 25 jaar, reden voor jubileumactiviteiten. Maar wat is de stand van
zaken?
Piet Zevenhuijzen
In De Graver van december en maart jl. heeft u kunnen lezen dat het
PHG in 1990 is opgericht en dus dit jaar -2015- 25 jaar bestaat. Er
is aangeven welke jubileumactiviteiten er gehouden worden. Inmiddels is een aantal activiteiten in gang gezet.

Fotowedstrijd
Begin januari is de fotowedstrijd gestart en 30 mei was de sluitingsdatum voor het inzenden van foto’s. Er is door PHG-deelnemers maar ook door niet deelnemers goed gereageerd. We hebben
50 foto’s ontvangen. Nu kan de jury onder voorzitterschap van
Henk Lambooy aan het werk om 12 foto’s te nomineren voor de
unieke PHG-verjaardagskalender.

Roadshows
Het PHG gaat de buurt in om de lokale geschiedenis te showen en
vragen over de stamboom of bewonersgeschiedenis te beantwoorden. In April waren we in
Huinen en in mei in Hoef. In juni strijken we
neer in Steenenkamer en in september besteden
we aandacht aan het dorp.
Op de bijeenkomst in het verenigingsgebouw
Huinen op 14 april waren zo’n 50 bewoners en
andere belangstellenden aanwezig. Peter Bijvank nam ons mee in het ontstaan van het landschap, de bewoning, bewerking en het klooster-
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bezit in Huinen en Gerven. Uiteraard was ook de PHG-boeken en informatiestand aanwezig. Verder kon men via informatie en fotoborden kennis nemen van de stamboom en bewoning van aantal families
in deze buurtschappen.
Meer geïnteresseerden konden
op 15 april in een lokaal van
school Huinen bij de werkgroep
Genealogie terecht. Men kon informatie krijgen over hun stamboom en de bewonersgeschiedenis van hun huis. Zo’n 25 belangstellenden bezochten deze
avond.
Op 18 mei was het PHG in
Hoef vertegenwoordigd met
als specialiteit ‘het landgoed
Oldenaller en de Boreels’.
Hielco de Boer besprak de
historie van de huizen Aller
en Oldenaller. Evert van de
Beek nam ons daarna mee
in zijn herinneringen aan de baron, zijn vrouw en de jonge freule.
De vader van Evert boerde op klein Oldenaller dat tot het landgoed
behoorde. Evert trok in zijn jeugdjaren met de jonge freule op en zo
kwam hij geregeld op het kasteel. Zijn belevenissen in het
kasteel werden zichtbaar met
foto’s van René van Stormbroek.
Deze avond trok zo’n 80 bezoekers.
De speciale genealogie bijeenkomst was op 21 mei en werd
door zo’n 10 belangstellenden
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bezocht.
[foto’s Henk van de Zwaag en Anja Zevenhuijzen]
Er zijn dus al 2 buurtschappen bezocht en we konden ons verheugen
op een behoorlijke belangstelling. Op deze avonden is er een genealogie-quiz gehouden, deze zullen we ook tijdens de bijeenkomsten in
juni en september houden. Tijdens de deelnemersbijeenkomst in het
najaar wordt bekend wie de quiz gewonnen heeft.
Benieuwd naar de volgende Roadshows?
U bent welkom op 22 juni in het verenigingsgebouw Steenenkamer.
Johannes van Hell neemt ons mee voor een virtuele wandeling, ‘kuieren van ‘t spoor naor de zee’. We zien de oude wegen, huizen, boerderijen en gebouwen die verdwenen of sterk veranderd zijn. Op 9 september neemt Antoon Klaassen ons virtueel mee in ‘beeld van een
veranderend dorp’. De bijeenkomst wordt in het gebouw van Puttens
Mannenkoor gehouden. Beide avonden beginnen om 20.00 uur, u
bent van 19.30 uur welkom.

Historische wandel- en fietsroutes
Ooit was er de historische dorpswandeling het PHG heeft deze
wandeling opnieuw op papier gezet en aangepast aan de huidige
gebouwensituatie opnieuw uitgegeven. Op 28 april werd het eerste wandelrouteboekje aan burgemeester Lambooy overhandigd.
Het boekje bestaat uit een voorwoord door de burgemeester, korte
ontstaansgeschiedenis van Putten, beschrijving van de nog aanwezige historische gebouwen dan wel verwijzing naar de plaats
waar deze voorheen hebben gestaan en de routeplattegrond.
Bij de drukker ligt nu de Drie Bosschenwandeling. Ook bij deze
wandeling gaat het om historisch belangrijke plekken. In concept
liggen er nog 3 fietsroutes klaar. Een route door het bos, één langs
historische boerderijen en één door de polder. Alle wandel- en
fietsroutes zijn, vanwege de informatieve toelichting voor de inwoners van Putten en omstreken en voor de toeristen interessant.
De boekjes zullen te koop zijn bij het VVV, museum De Tien Malen
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en museumboerderij Mariahoeve en op enkele vakantieparken.

PHG-cadeaubon één jaar deelnemerschap
Is uw (klein)kind voor zijn of haar examen geslaagd, is er binnenkort
iemand jarig of wilt u zomaar iemand een cadeautje geven? Denk dan
eens aan een PHG-bon van één jaar PHG-deelnemerschap. U koopt
de bon voor €10,- maar u geeft feitelijk een waarde weg van €15,-.
Immers de ontvanger van de cadeaubon wordt volwaardig deelnemer
met alle rechten die u als deelnemer ook heeft. De bon is te koop in
museum De Tien Malen, museumboerderij Mariahoeve en tijdens de
PHG-roadshow en Deelnemersbijeenkomsten.
De jubileumwerkgroep Antoinette van Bergen, Bert van de Pol, Nico
van de Berg, Henk van de Zwaag en Piet Zevenhuijzen.
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