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Presentatie boekje Rondeveense polders
Donderdag 23 november overhandigde Dick Koeleman het eerste exemplaar van zijn
nieuwste boekje 'De Rondeveense polders' aan de avond daarvoor herbenoemde
burgemeester Maarten Divendal. In het boekje beschrijft Dick de zogeheten
manuscriptkaart van Praalder. In de toelichting die Dick ter plekke gaf op zijn
onderzoekstocht legde hij uit hoeveel interessante details op deze kaart te zien zijn.

De presentatie kende een zeer gewaardeerde, muzikale ondersteuning door de
'Singers for Sisters', een vijftal enthousiaste muzikanten uit onze dorpen, die zich
inzetten voor Sisters Hope, een organisatie die onderzoek naar borstkanker
financieel mede mogelijk maakt.
Alle leden van onze vereniging ontvangen het boekje 'De Rondeveense polders' met
de daarbij behorende reproductie van de bewuste kaart, tegelijk met het
decembernummer van de Proosdijkoerier als eindejaarsgeschenk van de Stichting
Proosdijer Publicaties. De uitgave is overigens ook los te koop voor 7,90 euro.

11 december workshop ‘WIE WAS WIE’
Op maandagavond 11 december organiseert onze werkgroep genealogie een
speciale workshop. Thema van deze avond is het zoekprogramma “WIE WAS WIE” .
Dit programma is een vervolg op eerdere zoekprogramma’s, die vrij op het internet
stonden. Het programma is een soort schil dat over b.v. ‘Family search’ ligt. Door
middel van simpele zoekopdrachten kun je zoeken naar personen. Er liggen veel
mogelijkheden open om te zoeken, maar het programma heeft ook beperkingen
omdat er nog veel NIET is aangesloten.
Deze avond is er geen presentatie van het programma, maar biedt u een workshop,
die de deelnemer uitdaagt om zelf een wezenlijke bijdrage te leveren aan de avond.
Wij zoeken dan naar verwanten van u als deelnemer. Als het goed is, heeft u al het
nodige opgezocht met dit programma. En met elkaar moet het mogelijk zijn om de
mogelijkheden en de onmogelijkheden van het programma verder te laten zien. De
deelnemers van deze avond kunnen hun laptop aan de digitale informatie aansluiten.
Wij streven ernaar dat op deze manier de
deelnemers meer te weten kunnen komen over hun
voorouders en ook dat er wellicht mensen zijn, die
beschikbaar zijn voor de genealogieafdeling van
onze vereniging. Om de avond te laten slagen, dient
u zich wel op te geven. Het aantal deelnemers is
namelijk niet onbeperkt.
Uw opgave kunt u sturen naar Stef Veerhuis:
stef.veerhuis@outlook.com

Het bestuur van de
Historische Vereniging
De Proosdijlanden wenst u
prettige feestdagen en een
gelukkig en gezond 2018!
Belangrijke data:
10 december
11 december

11.00 uur
20.00 uur

Kerstmarkt
Workshop Wiewaswie Genealogie

De Hoef
Croonstadtlaan

20.00 uur
14.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

Workshop Aldfaer Genealogie
Inloopmiddag Genealogie
Lezing Derk Boswijk
Algemene Ledenvergadering

Croonstadtlaan
Croonstadtlaan
Croonstadtlaan
Croonstadtlaan

In 2018:
5 februari
5 maart
13 maart
17 april

Twee ansichtkaartfoto’s uit de ‘collectie Gille’: Hervormde Kerk en Hofland Mijdrecht

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.

