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 2015

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

Proosdijkoerier maart
In het opnieuw prachtig vormgegeven maartnummer
van ons fullcolour kwartaalblad ‘De Proosdijkoerier’
treft u komende maand weer een reeks van uiterst
interessante artikelen over onze regionale
geschiedenis.
Zo beschrijft Piet Grundmann de ontwikkelingen rond
de destijds landelijk bekend geworden rel rond de
gemeentesecretaris van Wilnis in 1965. Kimberly
Pothuizen beschrijft de Rondeveense armen- en
gezondheidszorg in de negentiende eeuw en Fred de
Wit vertelt over Mjdrecht in de Eerste Wereldoorlog.
Piet van Buul duikt in de Tweede Wereldoorlog met
een toelichting op een neergeschoten Lancaster bij
Waverveen. Joop Frankenhuizen biedt ons het laatste
deel van de historie van de zangvereniging Kunst Na
Arbeid en Stef Veerhuis maakt een uitgebreide
beschrijving van de monumentale stoomzuivelfabriek
in Amstelhoek, hetgeen ons ook de coverfoto
oplevert. Bob Bouwhuis ten slotte hield een interview
met Peter van Golen. Aangevuld met wat
verenigingsnieuws en enkele oude schoolfoto’s weer een bijzonder aantrekkelijk
geheel.
Ontvangt u de Proosdjikoerier nog niet? Het lidmaatschap van de historische
vereniging is slechts €17,50 per jaar. Hiervoor ontvangt u ook elk kwartaal dit rijk
gevulde en mooi geillustreerde blad. Lid worden kan door een e-mail te sturen naar
administratie@proosdijlanden.nl

Lezing ‘Wie wat bewaart’…. 23 februari
“Wie wat bewaart, die heeft wat. Als je het verkeerd bewaart, dan heb je niets."
Wie kent dit gezegde niet? Gesteld mag worden dat dit
door menigeen nog steeds wordt gekoesterd, want van
sommige dingen kunnen we maar moeilijk afstand doen.
Voor hen die zich bezig houden met
stamboomonderzoek zijn dat foto’s, akten of andere
tastbare herinneringen van dierbaren. Naar mate deze
hobby groeit, neemt de hoeveelheid items zienderogen
toe.
Over het algemeen is het meeste wel gedigitaliseerd en
het papierwerk opgeborgen in mappen, maar het begrip
“schoenendoos” is nog steeds niet uitgebannen. Aan het
bewaren en veilig stellen voor later, zijn namelijk de
nodige mitsen en maren verbonden en dit kan altijd
beter.
Iemand die daar alles van weet is Mevrouw Dinie van
Tol – Burgers, die vele jaren werkzaam is geweest in de
archieven van Mijdrecht en later het R.H.C. in
Breukelen. Daarom heeft onze werkgroep genealogie
haar uitgenodigd, om u wegwijs te maken in deze
materie met behulp van goede en verkeerde
voorbeelden.
Het op de juiste manier bewaren en archiveren van uw genealogische verzameling is
een leuk onderwerp. Het belooft een leerzame avond te worden op maandag 23
februari a.s. U bent dan welkom in Verenigingsgebouw De Boei te Vinkeveen.
De aanvang is om 19.30 uur en de toegang is gratis.

Genealogie 2 maart
Op maandagavond 2 maart a.s. heeft onze werkgroep genealogie een workshop in
de “Oudheidkamer” van verenigingsgebouw de Boei in Vinkeveen. Die avond is er
geen reguliere inloop, maar dhr. Henk Nieuwenhuis van de Nederlandse
Genealogische Vereniging maakt de leden van de werkgroep dan vertrouwd met het
computerprogramma GensDataPro.

Belangrijke data in 2015
23 februari
25 maart
13 april
16 april
19 november

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
Algemene Ledenvergadering (Mijdrecht, gebouw Irene), 20.00 uur
Algemene Ledenvergadering (Wilnis, gebouw de Schakel), 20.00 uur

Uit de collectie Klijn Hagoort: Vinkeveen, Herenweg nabij Achterbos

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.

Uit de collectie Gille (gebouw Irene) en collectie Wilnis (Molengang)

