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, half april 2014

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

Nieuwe website
Aan het begin van deze maand hebben we al onze vernieuwde website kunnen
lanceren. Onze onvolprezen webmaster Johan Klijn heeftde afgelopen maanden vele
uren besteed aan het invullen van de diverse deelpagina’s. Het resultaat is er naar.
Een mooi vormgegeven website met alle wetenswaardigheden, die we graag aan het
publiek doorgeven. Kijk op www.proosdijlanden.nl

Lezing over de buitenplaatsen
In haar lezing na onze jaarvergadering op 16 april a.s. 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.
We houden onze jaarvergadering woensdag 16 april in gebouw De Schakel aan de
Dorpsstraat 20 in Wilnis en we beginnen om 20.00 uur. U bent van harte welkom.

Belangrijke data
16 april
12 mei
2 juni
14 juni
21 juni
4 juli
16 juli
27 september
18 november

Lezing Buitenplaatsen na AV (Wilnis), 20.00 uur
Inloopavond genealogie (Vinkeveen, Ohk), 19.30 uur
Genealogie met lezing (Vinkeveen, Ohk), 19.30 uur
Rabo sponsorfietstocht (kantoor Rabobank Mijdrecht)
Excursie Woerden (kasteel Woerden), 13.30 uur
Braderie Mijdrecht (met kraam HV), 11.00 tot 19.00 uur
Jaarmarkt Vinkeveen (met kraam HV), 10.00 tot 21.00 uur
Viering jubileum (Mijdrecht, Meijert), 13.00 tot 17.00
Lezing Amstel na AV (Vinkeveen), 20.00 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/

