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, februari 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proosten onterecht vernoemd in
Proostdijland
In wijkgebouw Present in Proostdijland
heeft Fred de Wit een lezing
gehouden.
De auteur deed letterlijk en figuurlijk
een boekje open over de proosten
(bestuurders) naar wie diverse straten
zijn vernoemd. De ene gezaghebber
heeft dat - in onze ogen - wellicht
meer verdiend dan anderen die vooral
voorrang gaven aan hun eigen
(financiële) belangen boven die van
deze omgeving en haar bevolking.
Historische Vereniging
Auteur Fred de Wit wist zijn gehoor van zo’n 25 gasten te boeien met uitleg, ondersteund door
beeldmateriaal getoond door Henk Butink, een van de vrijwilligers van de Historische Vereniging ‘De
Proosdijlanden.’
Een van de andere vrijwilligers – Marie-José van Bunningen – overhandigde beide heren een attentie
om hen te bedanken voor hun inzet. Auteur Fred de Wit wist zij te verrassen met een fotoalbum over
zijn boekpresentatie begin november in de Sint Janskerk.
Foto: Saskia van den Bor

Facebook
HV De Proosdijlanden kunt u ook vinden op facebook. Leuk om te ‘liken’…
https://www.facebook.com/proosdijlanden/?ref=ts&fref=ts

De Ronde Venen in kaart
De Ronde Venen is cartografisch een bijzonder interessant gebied: omringd door
de Amstel, Waver, Winkel, Angstel, Geer en de Kromme Mijdrecht.
Naar de mening van onze spreker, Klaas Pater, is er geen ander gebied te vinden, waar de
aanwezigheid van de mens zo ingrijpend is geweest.
Vanuit zijn interesse voor de geschiedenis van ons
gebied is hij in de zeventiger jaren begonnen met
het aanleggen van een kaartenverzameling. Tijdens
zijn presentatie zal hij een aantal heel speciale
kaarten, waaronder enkele die gedrukt zijn tussen
1490 en 1899, laten zien.
Het beroep van Pater is scheepsbouwer. Hij was
samen met zijn vriendin Saskia tot 1998 eigenaar
van Scheepswerf "De Dissel" in Amstelhoek. Deze
scheepswerf was gespecialiseerd in de restauratie
van klassieke vaartuigen, thans zijn zij medeeigenaar van Rederij de Nederlanden
(www.denederlanden.com) te Amsterdam.
De lezing vindt plaats op 10 maart a.s. in het Hervormd Verenigingsgebouw aan de
Herenweg 205, te Vinkeveen. Aanvang 19.30 uur; de toegang is gratis.

Belangrijke data
10 maart
19 april
1 juni
13 juli
10 september

Lezing over kaarten door Klaas Pater (19.30 uur Herv. Vergebouw, Vinkeveen)
Algemene vergadering met lezing Veenlijken (20.00 uur Irene, Mijdrecht)
Jaarmarkt Mijdrecht (10.00 uur tot 21.00 uur)
Jaarmarkt Vinkeveen (10.00 uur tot 21.00 uur)
Braderie Wilnis

Openstelling Oudheidkamer


Elke maandagmiddag (v.a. 14.00 uur) en woensdagmorgen (v.a. 10.00 uur) werkt de werkgroep
‘bibliotheek’ aan de digitalisering van onze documentatie.
 Om de veertien dagen op dinsdagmiddag in de oneven weken werkt in de oudheidkamer de
werkgroep ‘archeologie’
 De genealogieavonden hebben plaats op de eerste maandagavond van de maand vanaf 19.30
uur.
U bent van harte welkom om eens binnen te lopen.
De oudheidkamer bevindt zich in het Dorpshuis te Vinkeveen.
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.

