Eind april 2016

Jaarvergadering
Op 19 april hielden we onze algemene voorjaarsledenvergadering in gebouw Irene te
Mijdrecht. Tijdens die vergadering behandelden we de jaarverslagen van 2015. De
aanwezige leden stelden de diverse verslagen met goedkeuring vast en ook de
penningmeester werd decharge verleend. Ons nieuwe bestuurslid Paul Hoogers
(archeologie) werd aangesteld, Wiesje Dijkxhoorn deed een oproep mee te denken
over de te behouden monumenten en na de pauze hield de heer Hopmans een met
vele foto’s verluchtigde voordracht over veenlijken! Een zeer geslaagde avond!

Jubileumboek Nooit Gedacht
Op 17 februari 2017 bestaat IJsclub Nooit Gedacht 100 jaar. Het is een mijlpaal die
de club niet zomaar voorbij wil laten gaan. Bijzonder is het speciaal samengestelde
jubileumboek. Prachtige foto’s uit het rijke verleden van de club met sfeerverhalen
van toen, maar ook een blik op alle successen. Een jubileumboek dat u niet mag
missen en dat rond oktober 2016 beschikbaar is.
Vanaf heden zijn de boeken te bestellen. Als u gebruik maakt van de voorverkoop,
deze loopt tot 1 juni, en minimaal €25,- overmaakt dan krijgt u in het boek een
naamsvermelding als begunstiger. Met uw bijdrage maakt u de organisatie van
andere lustrum- en ijsclubactiviteiten mede mogelijk. Een boek zonder
naamsvermelding kost in de voorverkoop €12,50. De boeken worden tussen oktober
en december bij u thuisbezorgd. U kunt het boek bestellen via de website:
www.ijsclubnooitgedacht.nl

Uw mening?
Natuurlijk zijn we zeer verguld met de vele positieve reacties, die we elke keer krijgen
op ons kwartaalblad en onze nieuwsbrief. Veel dank daarvoor. Toch vragen we
nadrukkelijk uw mening. Bent u tevreden over de Proosdijkoerier en/ of de
nieuwsbrief of heeft u opmerkingen over de inhoud, de opmaak, de leesbaarheid, de
verhouding tekst/afbeeldingen, het aantal pagina’s of het aantal uitgaven per jaar?
Uw reactie kunt u sturen per e-mail aan meuls63@planet.nl of per brief aan Jaap Meulstee, Conincksmeer 5,
3645 WG te Vinkeveen. Alvast bijzonder dank voor uw betrokkenheid.

Belangrijke data
1 juni
6 juni
13 juli
5 september
10 september
3 oktober
7 november
17 november

Jaarmarkt Mijdrecht (10.00 uur tot 21.00 uur)
Lezing Genealogie (Leonard van Kessel, 19.30 uur Dorpshuis Vinkeveen)
Jaarmarkt Vinkeveen (10.00 uur tot 21.00 uur)
Genealogie inloopavond: hulp bij stamboomonderzoek (19.30 Ohk, Vinkeveen)
Braderie Wilnis (10.00 uur tot 16.00 uur)
Genealogie lezing (Toon van Gestel: 19.30 uur Dorpshuis Vinkeveen)
Werkgroep Genealogie: "Stamboomproject De Ronde Venen".
Algemene vergadering met lezing Palingvisserij (20.00 uur Schakel, Wilnis)

Amstelhoek: Kerk en Zuivelfabriek

Openstelling Oudheidkamer (Ohk)




Elke maandagmiddag (v.a. 14.00 uur) en woensdagmorgen (v.a. 10.00 uur)
werkt de werkgroep ‘bibliotheek’ aan de digitalisering van onze documentatie
Om de veertien dagen op dinsdagmiddag in de oneven weken werkt in de
oudheidkamer de werkgroep ‘archeologie’
De genealogieavonden hebben plaats op de eerste maandagavond van de
maand vanaf 19.30 uur.

U bent van harte welkom om eens binnen te lopen.
De oudheidkamer bevindt zich in het Dorpshuis te Vinkeveen.
Wilt u reageren dan kunt u deze e-mail beantwoorden.
Wilt u zich afmelden dan kunt u dit eenvoudig doen via de hiertoe bedoelde button op de homepage van onze
website: www.proosdijlanden.nl
Uw e-mailadres zullen wij met privacy behandelen en uitsluitend gebruiken ten behoeve van de Historische
Vereniging.

