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, februari 2014

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

Oude glorie
In ons jubileumjaar 2014 willen we opnieuw een box met drie dvd’s uitgeven. Dvd’s
met nooit eerder gepubliceerde geschiedenisbeelden van onze dorpen. Zoals het er
nu uitziet komt de Stichting Proosdijer Publicaties in september dit jaar met een
unieke box waarin drie dvd’s met filmbeelden uit die tijd.
Onze leden krijgen bij voorinschrijving een flinke reductie.

Wie weet nog dat Johan Cruijff assisteerde op 22 maart 1969 bij de eerste veiling
onder de naam ‘Ons huis, Uw huis’?. Op bijgaande foto uit de film ziet u Johan Cruijff
met veilingmeester Klein. Op de andere foto ziet u links Ria Valk, die de tweede
veiling ondersteunde.
Wie herinnert zich verder nog het treintje, dat Mijdrecht met de buitenwereld
verbond? Wie weet nog dat Mijdrecht een huishoudschool had en dat de
zangvereniging Zang en Vriendschap in de Hervormde school zangavonden moest
houden omdat het Nutsgebouw werd opgeheven?
In 1985 bestond Mijdrecht 900 jaar. We hebben beelden van de viering destijds.
Slechts een paar voorbeelden zijn hierboven genoemd.
Voorwaar iets om naar uit te kijken.

Lezing Schaatsnatie
Dinsdag 25 februari
Aanvang: 20.00 uur
Lezing: “Schaatseuforie - Nederland
schaatsnatie” , door Karin Bos
Plaats:
Museum ‘Het is koud aan de dijk’,
fam. A.J. van Kempen, Kromme
Mijdrecht 50, De Hoef.
Toegangsprijs € 2,- voor leden, € 4,voor niet leden (koffie/ thee met
koek inbegrepen). Aanmelden kan
bij M.J. van Eijk - van Bunningen,
tel. : 0611351922

Tuinen buitenplaatsen
Het Vechtstreekmuseum geeft u
ook in 2014 de kans om enkele
bijzondere tuinen langs de Vecht te
bezoeken.
Zowel Gunterstein, Doornburgh als
VreedenHoff kunt u bewonderen in
de verschillende seizoenen.
Op zaterdagmiddag 1 maart a.s. vindt de aftrap van het
jaarprogramma plaats met een voorjaarswandeling langs de
Stinzenplanten op het prachtige Landgoed Gunterstein te
Breukelen. De heer R. Koole, bewoner van de gelijknamige
Ridderhofstad en groot tuinliefhebber, ontvangt u graag om
14.00 uur bij het ingangshek aan Zandpad 48.
Vooraf inschrijven is verplicht en mogelijk tot een dag voor de betreffende excursie.
NB: vol is vol! De prijs per rondleiding is 5 euro per persoon.
Voor alle informatie en inschrijving: www.vechtstreekmuseum.nl

Tentoonstelling
‘Topstukken rond de buitenplaats’
Vanaf 18 februari tot en met 8 mei is er in het RHC Vecht en Venen de unieke
tentoonstelling ‘Topstukken rond de buitenplaats’ te bezichtigen. Het vaak niet
eerder vertoonde archiefmateriaal varieert
van oude prenten en kaarten tot
familiekiekjes in de tuin van slot Loenersloot.
Daarnaast wordt er beeldmateriaal via
wisselende web exposities getoond via
www.rhcvechtenvenen.nl.
Bezoek de tentoonstelling of website en
stem op uw favoriete topstuk. De stemmer
op het winnende topstuk maakt kans op de
Vechtgids, een cultuurhistorische gids van
de Vechtstreek.

Lezing over de buitenplaatsen
In haar lezing op 16 april voert kunsthistorica Juliette Jonker-Duynstee u mee langs
de oevers van de Vecht waar tientallen buitenplaatsen te bewonderen zijn. U hoort
over de geschiedenis van de Vecht en waarom juist aan deze rivier zoveel buitens te
vinden zijn. Hoe ontwikkelden deze
huizen zich, wie woonden er en hoe
werden de huizen bewoond? Wat was de
invloed van Amsterdamse architecten en
kunstenaars?
Ruim honderd afbeeldingen laten u het
verleden en het heden van de
buitenplaatsen zien, waarbij een aantal
ook van binnen bekeken wordt. Zo
worden deuren voor u geopend die
normaliter gesloten blijven!

Belangrijke data
25 februari
3 maart
7 april
16 april
12 mei
2 juni

Lezing Schaatsen (De Hoef), 20.00 uur
Inloopavond genealogie (Vinkeveen, Ohk), 19.30 uur
Genealogie met lezing (Vinkeveen, Ohk), 19.30 uur
Lezing Buitenplaatsen na AV (Wilnis), 20.00 uur
Inloopavond genealogie (Vinkeveen, Ohk), 19.30 uur
Genealogie met lezing (Vinkeveen, Ohk), 19.30 uur

*Ohk = Oudheidkamer in Dorpshuis te Vinkeveen

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/

