Nieuwsbrief
Historische Vereniging
De Proosdijlanden
Door middel van deze nieuwsbrief willen wij u met enige regelmaat een
aanvulling geven op het verenigingsnieuws in ons kwartaalblad de Proosdijkoerier.
Voor nadere informatie kunt u altijd terecht op onze website: www.proosdijlanden.nl.
De Ronde Venen, augustus/september 2014

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 september inloopavond genealogie
Heeft u al van alles geprobeerd en misschien toch toe moeten geven dat het, zonder
de hulp in te roepen van anderen, voor altijd wel eens een vraagteken zal kunnen
blijven? Leden van onze werkgroep genealogie nodigen u daarom uit hen deze
genealogische vragen voor te willen leggen.
U bent van harte welkom op de eerste inloopavond van het seizoen 2014/2015,
maandagavond 1 september a.s. Wellicht lukt het om samen nieuwe mogelijkheden
aan te reiken in uw zoektocht naar verre voorouders. U moet maar zo denken, twee
weten meer dan een en bovendien steekt u er altijd wel wat van op.
Wanneer u vragen heeft over uw eigen stamboomonderzoek, dan is het wenselijk dat
u zich vooraf even aanmeldt via stef.veerhuis@outlook.com, zodat wij ons huiswerk
enigszins voor kunnen bereiden.
Het karakter van de maandelijkse inloopavond is niet gewijzigd. Een ieder, lid of
geen lid, is van harte welkom om even binnen te komen lopen in ons onderkomen in
het Verenigingsgebouw De Boei in Vinkeveen. De Oudheidkamer is open vanaf
19.15 uur en de toegang is gratis.

Op de foto: leden van de genealogische helpdesk die instructie geven.

27 september Jubileumviering in Vinkeveen
Onze enthousiaste jubileumcommissie heeft voor onze jubileumdag een zeer
aantrekkellijk feestprogramma opgesteld. Vanaf 13.00 uur is er in het Dorpshuis te
Vinkeveen een gevarieerd programma met medewerking van diverse andere
jubilerende verenigingen. Het programma voor die middag ziet er onder voorbehoud
als volgt uit:
13.00 uur
13.30 uur
13.45 uur
14.15 uur

Kramenmarkt (doorlopend de hele middag)
Opening
Mijdrechts Ouderenkoor
Optreden

14.30 uur

Pauze (met Rad van Avontuur )

15.00 uur
15.20 uur

Smartlappenkoor van Inloophuis ’t Anker
Prijsuitreiking van verhalenwedstrijd Historische
Vereniging
Herinneringen aan vroeger door Elza Vis
Jazz- en showballet Nicole
Afsluiting en drankje(s)

15.40 uur
16.00 uur
16.30 uur

Deze jubileumviering wordt mede mogelijk gemaakt door: Fourniturenhandel G.
Brouwer & Zn, De Decorette, Van Egmond Poeliers, Makelaardij Van der Helm,
Hema Reurings, De Huifkar, Aannemersbedrijf Krimp, Boekhandel Mondria, Stichting
Ronde Venen Fonds, De Strooppot, Juwelier Swaab, Lunchroom Tof, Van der Wilt,
Schildersbedrijf Van Zuylen en Slijterij De Zwart.

Documentatiecentrum weer open
De medewerkers van ons documentatiecentrum brengen voor u historisch
lezenswaardige feiten en wetenswaardigheden bijeen. Het betreft niet alleen
historische informatie over het grondgebied van De Ronde Venen, maar ook de wijde
omgeving levert een bijdrage door middel van geschreven teksten, foto’s en prenten.
Ons documentatiecentrum bevindt zich in de Oudheidkamer in Dorpscentrum De
Boei, Kerklaan 32, te Vinkeveen.
Alle maandagmiddagen zijn de vrijwilligers aanwezig om toegang tot de vele
honderden documenten mogelijk te maken. De laatste maandag van elke maand
kunt u ook in de avond vanaf 19.30 uur in de Oudheidkamer terecht om boeken,
tijdschriften of andere publicaties in te zien.

Veel nieuwe titels
In de afgelopen maanden werden we in ons documentatiecentrum opnieuw verblijd
met een enorme hoeveelheid door gulle gevers aangereikt materiaal. Zo ontvingen
we bijvoorbeeld een aantal boeken over oude Hollandse kerken. Onze beheerder,
Peter van Golen, voegde eveneens een reeks titels aan het verenigingsbezit toe:

enkele folders, liturgieën, verslagen en artikelen over onder meer pastor Wim
Vernooij, dominee Simons, de woningbouwvereniging, de brandweer, de
accordeonverenigingen, het museum, de Heilig Hart kerk, over oude ambachten,
antiek en de Groene Venen en het Groene Hart.
Ook kregen we vanuit de bezittingen
van de heer Jac. Pothuizen een reeks
boeken. Over de dijkverschuiving in
Wilnis (Van Leeuwen), Monumenten
in Utrecht, Concordia, de brandweer,
de Vinkeveense veiling en diverse
meer bekende titels over onze
dorpen: Vinkeveen en Waverveen
(Stroër en Stappenbelt), De Ronde
Venen in beeld (De Wit), De Hoef
(Rademaker), Van Wildernis tot
Ronde Venen (Bloed, Mur, Van
Soest), De Ronde Venen (Rinsma),
Wilnis (Groenendijk en Van Soest), Vinkeveen (Turkenburg), Driehuis (Van Wees),
Waverveen (Bloed), Vinkeveen (Koster), Wilnis (Bloed en Van Soest), Mijdrecht
(Bent, Van den Broek) en nog eens Vinkeveen (Koster en Van Egmond).
Enkele onbekende gevers schonken ons boeken over de
forten en waterlinies, een historische atlas, en publicaties
over verveningen en droogmaking, Zuiderhof, watertorens
en molens, alsook diverse regionale kranten uit de jaren
zestig. Van de heer Versteeg kregen we een doos met oude
ansichten en een reeks ingebonden jaargangen van de
katholieke Illustratie (jaren twintig, dertig) en mevrouw
Dijkxhoorn schonk een dvd over archeologie.
Bezoek waard
U begrijpt dat onze bibliotheek op deze wijze weer ruim is
aangevuld met enkele tientallen interessante titels. Wetende
dat er al vele honderden titels in te zien zijn, is een bezoekje
aan ons documentatiecentrum beslist de moeite waard.
U bent van harte welkom:
Openingstijden in Dorpshuis De Boei, Kerklaan 32, 3645 EV Vinkeveen.
Elke maandag van 14.00 - 16.00 uur en elke laatste maandag van de maand ook van
19.30 - 21.00 uur.

Overige belangrijke data
1 september
27 september
6 oktober
18 november

Inloopavond Genealogie (Vinkeveen, Ohk) vanaf 19.30 uur
Viering jubileum (Vinkeveen, De Boei), 13.00 tot 17.00 uur
Inloopavond Genealogie (Vinkeveen, Ohk) vanaf 19.30 uur
Lezing Amstel na AV (Vinkeveen), 20.00 uur

Met vriendelijke groeten, Historische Vereniging De Proosdijlanden
Wilt u reageren of wilt u zich afmelden voor deze maandelijkse mailing dan kunt u deze e-mail
beantwoorden. Uw e-mailadres zullen wij met privacy behandelen en uitsluitend gebruiken ten
behoeve van de Historische Vereniging. Zie ook onze website http://www.proosdijlanden.nl/

