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Archivalia Stichting De Spelevaart

Ten Geleide

Stichting De Spelevaart (1941-1978)
Stichting De Spelevaart was een jeugdbeweging gevestigd in Ulft ‘voor de culturele vorming van de katholieke rijpende’
jeugd. Van 1944 tot 1982 werd te Ulft het contactblad Die mei plezant : tijdschrift voor groepsdans, volkszang,
huismuziek, spel en andere culturele activiteiten uitgegeven, voor leden en vrienden van De Spelevaart. Voorzitter was T.
van der Heijden, die ook voorzitter was van een organisatie van de Jonge Werkman (JW) te Utrecht, genaamd ‘Heer
Vreugde’. Deze werd opgericht in 1941 en gereorganiseerd in 1943.
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Archivalia Stichting De Spelevaart

  
 0.Beeld en geluid.  

Bevat 1 stukken
  
 1.Rasboeken.  1949-1958
  
 2.Dagboek van "Heer Vreugde" opgericht in 1941 gereorganiseerd in 1943, een

organisatie van de "Jonge Werkman" (JW) te Utrecht. Voorzitter: T. van der Heijden,
die later voorzitter was van "De Spelevaart".  1941-1943

  
 3.Ledenreglement van de Rooms Katholieke Haagse Trekkers Centrale (RKHTC).

  1945
  
 4.Stukken betreffende het diploma volksmuziek.  1949-1951
  
 5.Rapport inzake de geest van de Spelevaart uitgebracht door: Het mgr.

Hoogveldinstituut te Nijmegen.  1949
  
 6.Stukken betreffende reacties op het rapport van het mgr. Hoogveldinstituut.

  1949-1950
  
 7.Stukken betreffende de geschiedenis van De Spelevaart, onder andere statuten en

stichtingsacte.  1948-1959
  
 8.Stukken betreffende de enquête.  1970
  
 9.Verslagen van vakantiekampen.  1946-1949, 1956, 1967-1970
  
 10.Stukken betreffende lustrumvieringen.  1948-1978
  
 11-12.Artikelen uit verschillende kranten, onder andere uit "De Volkskrant", "Het Parool"

en "Omhoog", en andere.  1949, 1956-1958, 1963, 1972, z.j.
  
 13.Stukken betreffende #Die mei plezant# contactblad voor leden en vrienden van "De

Spelevaart".  z.j.
  
 14.Convocaties en agenda's voor vergaderingen. Met verslag van een vergadering.

  1958-1959, 1967
  
 15.Cursussen voor leiders en volksdansen.  1964, 1967, 1977, z.j.
  
 16.Diploma's en certificaten.  z.j.
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