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 2014

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

Het bestuur van de
Historische Vereniging De Proosdijlanden
wenst u een
bijzonder prettige kerstfeest
en een zeker zo voorspoedig 2015 toe.

Helpdesk genealogie 5 januari

De inloopavonden van onze genealogiegroep worden gehouden op de eerste
maandag van de maand. Deze avonden hebben inmiddels bewezen dat onderling
contact met andere stamboomonderzoekers vaak tot nieuwe tips en perspectieven
leiden.
Buiten de bekende DTB bestanden (doop, trouw en begrafenis), die een centrale
plaats innemen in de archieven, hebben onze voorouders en hun verwanten namelijk
her en der hun papieren “sporen” in de geschiedenis achtergelaten.
De eerstkomende helpdeskavond is op maandag 5 januari a.s. in de oudheidkamer
van verenigingsgebouw de Boei in Vinkeveen.
U bent vanaf 19.30 uur hartelijk welkom.

15 januari
De nieuwjaarsreceptie van onze
vereniging zal worden gehouden
op donderdagavond 15 januari
2015. Dit keer op een bijzondere
plaats, namelijk in het monument
Johannes de Doper op de grens
van Mijdrecht en Wilnis.
Onze vereniging is daar
uitgenodigd door het bestuur van
de Vrienden van het monument,
die op deze avond van 8 tot 9 uur
een presentatie verzorgen over het monumentale neogotische kerkgebouw.
Interessant voor onze leden, vooral omdat die presentatie met prachtige digitale
beelden op groot scherm zal worden gedaan door ons lid Peter Forsthövel, tevens
bestuurslid van de vriendenstichting.
Na afloop gaan wij elkaar een goed nieuwjaar wensen, waarbij alle tijd is voor een
gezellig samenzijn.
Tip: ga alvast eens kijken op de site: www.vriendenmonument-johdedoper.nl
zeker de moeite waard!

Kaart van Praalder

Crowdfunding voor de manuscriptkaart van De Ronde Venen van start gegaan!
Afgelopen zomer hebben het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen en
Museum De Ronde Venen een bijzondere manuscriptkaart in langdurige bruikleen
gekregen. Rondom deze kaart worden komend jaar activiteiten georganiseerd.
Op de kaart, getekend door Gerbrand Praalder, staan De Ronde Venen afgebeeld in
het jaar 1782. De Vinkeveense Plassen staan nog niet weergegeven, maar de
contouren van het gebied kloppen al wel. Rondom de kaart staan familiewapens
afgebeeld van verschillende hoge functionarissen van de heemraden met daaronder
hun functie in de heemraad. Bijvoorbeeld: ‘Cornelis Houtkoper, schout van Demmerik
en Vinkeveen, heemraat wegens Demmerik’.
Vaak vergaan handgetekende kaarten als deze, omdat er maar één exemplaar van
is. Deze kaart is in hele slechte staat gevonden in een antiquariaat in Utrecht,
ongeveer tien jaar geleden. Hij is sindsdien twee keer gerestaureerd en nu is hij in de
beste staat waarin hij ooit nog zal zijn.
Maandag 8 december ging de crowdfundingcampagne van start om onderzoek
naar de kaart en een aantal activiteiten mogelijk te maken.
Met een donatie steunt u het onderzoek naar de kaart en helpt u activiteiten
mogelijk maken, zoals een fietstocht langs bijzondere locaties op de kaart. Deze
zal in juni worden georganiseerd in samenwerking met lokale scoutinggroepen.
Ook komt er een rondreizende tentoonstelling over de manuscriptkaart.
U kunt doneren via de website: voordekunst.nl. Zoek op ‘kaart van drv’ en maak een
bedrag vanaf €10 over! Door uw donatie maakt u kans op de unieke ingelijste
reproductie van de kaart!
Meer informatie op: www.rhcvechteneven.nl, www.museumderondevenen.nl
In het decembernummer van de Proosdijkoerier besteden we al aandacht aan
deze kaart en ook in het juninummer gaan we uitgebreid in op dit document.

Lezing ‘Wie wat bewaart’…. 23 februari
Nader nieuws volgt, plaats en tijd: 19.30 uur in Dorpshuis Vinkeveen.

Harry van Scheppingen schenkt
archiefrekken aan De Proosdijlanden
De kantoorunits in het gebouw voorheen de Rabobank aan Bozenhoven te Mijdrecht
wordt door Harry van Scheppingen verhuurd. Er zijn reeds diverse ruimtes vrij
gekomen, waardoor hij de nog aanwezige inventaris elders moet opslaan.
Mede daarom heeft Van Scheppingen onlangs een groot archiefrek geschonken,
waardoor wij nu veertien vierkante meter meer opslagruimte hebben. We zijn hem
hiervoor uiteraard zeer erkentelijk.
Onze bloeiende vereniging heeft de ongekende luxe, dat nogal wat plaatsgenoten
met historisch besef de moeite nemen om mogelijk interessant materiaal aan te
bieden. Ons documentatiecentrum bevindt zich in de Oudheidkamer van het
Dorpshuis De Boei, Kerklaan 32 te Vinkeveen.
De Oudheidkamer is elke maandag toegankelijk voor een ieder die geïnteresseerd is
in de regionale historie. Vele honderden boeken, tijdschriften, foto’s en andere
publicaties zijn hier in te zien. Naast al deze schriftelijke publicaties heeft de
vereniging de beschikking over het nodige archeologische materiaal. Opgegraven of
gevonden in of nabij onze dorpen. Dit materiaal kan binnenkort nog overzichtelijker
opgeborgen worden in de Oudheidkamer.

Belangrijke data in 2015
5 januari
15 januari
2 februari
23 februari
25 maart
13 april

Workshop Genealogie, helpdesk (Vinkeveen, Ohk), vanaf 19.30 uur
Nieuwjaarswensen (Mijdrecht, Wilnis R.-K. kerk Driehuis), 20.00 uur
Workshop Genealogie, helpdesk (Vinkeveen, Ohk), vanaf 19.30 uur
Lezing Wie wat bewaart (Vinkeveen, Ohk), 19.30 uur
Fotoavond De Hoef vroeger (De Hoef, Springbok), 20.00 uur
Lezing Genealogie op de computer (Vinkeveen, Ohk) 19.30 uur

Met vriendelijke groeten, Historische Vereniging De Proosdijlanden
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.

