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, eind december 2013

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

Proostenhoed onthuld
Afgelopen woensdag 18 december heeft Fred
de Wit in de ontvangstzaal van het
gemeentehuis de ‘Proostenhoed’ onthuld.
Samen met wethouder Schouten liet de nestor
van onze vereniging het doek verdwijnen dat de
oude gevelsteen van het vroegere Proostenhuis
bedekte.
Het Proostenhuis was de middeleeuwse
woonburcht van de plaatselijke gezagsdragers
in onze omgeving.
Op de plaats van de rondweg ter hoogte van de
hervormde Janskerk in Mijdrecht heeft het
kasteel van weleer gestaan. Op deze voor onze
regio zo belangrijke historische plek zal begin
volgend jaar nog een inlichtingenbord komen
met aanvullende uitleg over het gebouw en zijn
bewoners.
De bewuste siersteen is waarschijnlijk na de
sloop van het woon- en bestuursgebouw van
de proosten van Sint Jan in de bodem van
omliggende landerijen terecht gekomen en
kort na de oorlog teruggevonden.
De gemeente kreeg de steen onlangs weer in
bezit en onze Fred was als proostenkenner
bij uitstek de juiste persoon om de onthulling
uit te voeren.

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 (let op, in de vorige nieuwsbrief stond een foutief
adres) Jan Winkel: e-mail janwinkel1958@yahoo.nl of bel 281094.

Nieuwjaarsreceptie
Op zaterdag 4 januari 2014 houden we onze nieuwjaarsreceptie in
verenigingsgebouw Irene aan de Kerkstraat te Mijdrecht.
De receptie begint om 16.00 uur en wordt aangevuld met een
fototentoonstelling van oude prenten. Daarnaast is er live
achtergrondmuziek door Bert Suttoorp uit Alphen a/d Rijn, die op
akoestische piano enkele muziekstukken zal verzorgen.
De receptie is toegankelijk voor alle leden en hij duurt tot ongeveer
17.30 uur.

Van de heer Freek van Rossum uit Mijdrecht ontvingen wij onlangs een aantal school- en
groepsfoto’s uit de eerste helft van de vorige eeuw. Op de bijgaande foto het Vinkeveense
muziekgezelschap Concordia. Kent u de namen van de gefotografeerde personen?

Belangrijke data
4 januari
6 januari
8 januari
3 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

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/

