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Helpdesk stamboomonderzoek
De bindende factor bij stamboomonderzoek is de
familienaam. Internet speelt steeds vaker een rol van
betekenis, omdat de onderzoeker tijdens zijn zoektocht
zelf thuis kan rechercheren. Buiten de bekende DTBbestanden, die een centrale plaats innemen, hebben
onze voorouders en hun verwanten op talrijke sites
digitale “sporen” van de familiegeschiedenis achter
gelaten. Hiaten zullen er echter altijd wel blijven, omdat
we eenvoudig niet altijd weten waar mogelijke
antwoorden op uw vragen te vinden zijn.
De inloopavonden van onze genealogiegroep hebben
inmiddels bewezen dat de helpende hand van de
werkgroepleden nog wel eens tot verrassende
resultaten kan leiden.
U bent daarom van harte welkom op donderdagavond 6
september a.s. van 19.30 tot 21.30 uur, in de
Oudheidkamer op Croonstadtlaan 4a in Mijdrecht. Vanwege de beschikbare
mankracht en computers is het echter gewenst om u vooraf even aan te melden.
Dit kan via: stef.veerhuis@outlook.com

Privacyverklaring
De Historische Vereniging ‘De Proosdijlanden’ verwerkt persoonsgegevens over u,
omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van
een contactformulier aan ons heeft verstrekt. Om te voldoen aan de nieuwe wet AVG
(algemene verordening gegevensbescherming) heeft ook onze vereniging een
privacyverklaring opgesteld, die u op onze website kunt inzien.

Impressie van de jaarmarkt Vinkeveen (foto’s Hazw).
Ook op 8 september (Wilnis) en 15 september (Vintage Mijdrecht) is De
Proosdijlansden weer present. Komt u ook even bijpraten en foto’s kijken??

Proosdijkoerier
september
In ons septembernummer vindt u
opnieuw een zeer gevarieerd aanbod
van historisch interessante artikelen over
onze regio.
Zo vervolgt Pieter Sipkema het verhaal
over in onze omgeving gevonden,
bijzondere pijpenkoppen en vervolgt
Peter van Golen zijn zoektocht naar de
oorsprong van onze gronden. Een reeks
van persoonlijke herinneringen
beschrijven we in het artikel over de
Stationsweg in Mijdrecht, terwijl Arie
Bloed een fraaie beschrijving geeft van
de situatie in Waverveen begin vorige
eeuw, rond de toentertijd actieve
dominee Ouwejan.
De Schanskerk in Uithoorn bestaat 150
jaar, reden genoeg voor Chris Woerden
om de geschiedenis van dit regionaal
herkenbare bouwwerk nader toe te lichten. Stef Veerhuis beschrijft in zijn
vervolgverhaal over burgemeester Padmos vooral de ontwikkelingen rond Maria van
Soest en Klaas van Wieringen. Joop Frankenhuizen legt ons uit hoe de bestuurlijke
bepalingen van het gerecht Mijdrecht rond 1800 hun invloed op de plaatselijke
ambtsdragers hadden en Piet van Buul beschrijft de ontwikkelingen van de
plaatselijke verkiezingen in het licht van 100 jaar algemeen kiesrecht. Arie Bloed
schreef een in memoriam betreffende de ons eerder dit jaar ontvallen Herman van
Soest
Ten slotte wijzen we u op de aparte pagina waarop we de laatste versie van ons
privacybeleid weergeven, gekoppeld aan een uitnodiging voor de algemene
vergadering van 13 november a.s. met diezelfde avond een lezing over het
Oranjehuis. Voorwaar weer een aantrekkelijk geheel om naar uit te kijken.

Belangrijke data:
8 september
15 september
13 oktober
13 november
22 november

10.00 uur
10.00 uur
11.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

Jaarmarkt
Vintagemarkt
Vrijwilligersbijeenkomst
Algemene vergadering met lezing
Presentatie ‘VOC-dienaren Proosdijlanden’

Wilnis
Mijdrecht centrum
Mijdrecht (Ohk)
Mijdrecht (Ohk)
Mijdrecht (Ohk)

WILNIS DORPSGEZICHT 1910

Eijk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lid worden van onze vereniging kan door een e-mailbericht met vermelding van naam en
adres te sturen naar administratie@proosdijlanden.nl. U kunt ook uw gegevens, voorzien van
uw handtekening, opsturen naar: Historische Vereniging De Proosdijlanden, Croonstadtlaan
4a, 3641 AL Mijdrecht.
U ontvangt dan onder andere viermaal per jaar ons tijdschrift “De Proosdijkoerier”.
De kosten voor het lidmaatschap bedragen € 17,50 per jaar.
(N.B. Bij verzending van De Proosdijkoerier per post wordt een vrijwillige extra bijdrage van
€ 5,00 gevraagd).
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.

