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, december 2013

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

Prettige feestdagen
Het bestuur van de historische vereniging De Proosdijlanden wenst u een bijzonder
prettige kerstperiode en een voorspoedig nieuwjaar toe. Het jaar 2014 is opnieuw
een speciaal jaar. In de maand september bestaat onze vereniging dertig jaar. Later
zullen we u van onze lustrumplannen nader op de hoogte stellen.

Los hiervan nodigt het bestuur u graag uit om op
zaterdagmiddag 4 januari het glas te komen heffen
op een voorspoedig 2014.
U bent van harte welkom in verenigingsgebouw Irene in Mijdrecht;
aanvang 16.00 uur.

Activiteiten
Achterin deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van de komende activiteiten.
Elke eerste maandag van de maand is onze werkgroep genealogie actief in onze
Oudheidkamer in het Dorpshuis van Vinkeveen. U bent ook daar van harte welkom.
Zo ook in ons documentatiecentrum. Dit bevindt zich eveneens in de Oudheidkamer
in De Boei, Kerklaan 32, te Vinkeveen. Alle maandagmiddagen zijn onze 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. U
bent van harte welkom!

Gerommel aan de Amstel
Het decembernummer van de Proosdijkoerier,
is weer rijk gevuld met een grote diversiteit aan regionaal
historische verhalen.
Zo vertelt Stef Veerhuis over hoe de nachtwaker en de
veldwachter aan het einde van de negentiende eeuw hun
werk deden in de Amstelhoek.
Fred de Wit bespreekt de geschiedenis van de melkboer
in de eerste helft van de twintigste eeuw en Fons Compier
vervolgt zijn verhaal over Nessersluis. Hij gaat hiermee
terug naar de oorsprong en de naamgeving van de
bewuste sluis.
Tevens vertelt Fons over ruim honderd jaar
ijsverenigingen. Van Tiny Kroese is het verhaal over vier generaties Kroese in
Vinkeveen, ruim honderdvijftig jaar botenbouw en stallenbouw passeert hierbij de
revue. Piet van Buul besteedt aandacht aan de honderdjarige huisartsenpraktijk van
de familie Pierrot, terwijl Bob Bouwhuis in gesprek ging met de oud
gemeentesecretaris van Wilnis, Piet Grundmann.
Joop Frankenhuizen beschrijft het nodige gerommel aan het water in ‘Mijdrecht aan
de Amstel’, halverwege de twintigste eeuw. De gerichtheid van Amstelhoek op
Uithoorn is op dit moment opnieuw uiterst actueel.
Aangevuld met een aantal schoolfoto’s van weleer, diverse surftips aangaande
historisch interessante websites en het verenigingsnieuws is ook deze editie van de
Proosdijkoerier weer een blad dat menig Rondevener met plezier zal lezen.

Gezocht enthousiaste werkgroepleden
Voor onze nieuw te vormen werkgroepen ‘archeologie’ en ‘monumenten’ zijn we op zoek
naar een aantal enthousiaste leden.
Zij krijgen onder aanvoering van ons bestuurslid Jan Winkel de schone taak om:
- te inventariseren wat precies ons monumentale erfgoed in De Ronde Venen is en
hieromtrent nadere gegevens te verzamelen (foto’s, koopaktes, bouwtekeningen)
- te inventariseren wat er binnen De Ronde Venen aan archeologisch materiaal
beschikbaar is, met het doel om dit te bewaren, beschermen en zo mogelijk te
presenteren aan de bewoners.
Heeft u belangstelling in archeologie en/ of monumenten en wilt u hieraan een actieve
bijdrage leveren, neem dan contact op met
Jan Winkel: e-mail janwinkel1958@yahoo.com of bel 281094.

Belangrijke data
14 december Kerstmarkt (Boeiplein, Vinkeveen), 13.00 tot 19.00 uur
15 december Kerstmarkt (Kerkplein, De Hoef), 11.00 tot 16.30 uur

2014
4 januari
6 januari
8 januari
2 februari
25 februari
17 april

Nieuwjaarsreceptie (Mijdrecht), 16.00 uur tot 17.30 uur
Inloopavond genealogie (Vinkeveen, Ohk*), 19.30 uur
Nieuwjaarsreceptie B&W (Vinkeveen, Boei), 19.00 – 22.00 uur
Genealogie met lezing (Vinkeveen, Ohk), 19.30 uur
Lezing Schaatsen (De Hoef), 20.00 uur
Lezing Buitenplaatsen na AV (Wilnis), 20.00 uur

*Ohk = Oudheidkamer in Dorpshuis te Vinkeveen

Nieuwerhoek, Loenen a.d. Vecht (17 april)

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/

