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, januari 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uitnodiging
Onze nestor Fred de Wit kan op een boeiende manier vertellen over allerlei
wetenswaardigheden over de proosten. Dat komt hij dan ook graag doen in Wijkgebouw
Present aan de Johan van Renessestraat 16-18. Dit is een vervolgbijeenkomst na de
nostalgische avond in Proostdijland van september. De toegang is ook nu weer gratis
voor een ieder met belangstelling voor de proosten en/of Proostdijland. Ook nu zijn uw
‘plaatjes & praatjes uit Proostdijland’ weer van harte welkom. Dinsdag 19 januari staat
de koffie/thee klaar vanaf 13.30 uur. De lezing start om 14.00 uur.

Mastrechter Staar

Met dank aan Henk Butink en Jan van Breukelen, bijgaand een tweetal sfeerimpressies
van het optreden van de Mastrechter staar op 18 december jl. in de R.K. kerk Sint Johannes
de Doper.

Schenkingen
Het afgelopen half jaar kregen we in ons documentatiecentrum weer vele tientallen
documenten, foto’s en andere historisch waardevolle zaken aangereikt.
Met dank aan: Co Pothuizen (boeken, foto’s e.d.),
Peter van Golen, Marie-José van Bunningen en de
heer Bader (Harmelen) diverse boeken, Louis
Dolman (foto’s), de heer Van Dijk (krant 1959), Mies
Visser (jubileumboekje), Ben Scholten (foto’s, Cd’s),
erven Langelaar (adresboeken), Gerard Meulemans
(boek), Janneke Honkoop (akten), Wim Bos en Ben
Scholten (diverse boeken), Jan Berkelaar (kaarten,
boeken en andere spullen) en via de bestuursleden
nog diverse andere zaken. Alle betrokkenen weer
enorm veel dank.

Waverveen
Voor (of onder) onze leden in Waverveen zijn we op
zoek naar iemand, die eens in de drie maanden een
uurtje over heeft om de Proosdijkoerier te bezorgen
bij 23 in Waverveen wonende leden. Uw reactie
stellen we bijzonder op prijs. Aanmelden kan bij
Chris Remmelenkamp (06 53363324)
Linnaëusbomen te Waverveen

Loze vissertjes…..

Voor 1924 was de Wilnisse plas nog "nat". Het was een eldorado voor vissers en die
maakten er veelvuldig gebruik van. Vooral mensen uit Amsterdam en die verbleven dan
een paar dagen in "De Vergulde Wagen". Van één van die groepen is deze foto
gemaakt in de wetering voor het huis Herenweg 1. Wie het zijn is niet bekend, want het
zijn geen ‘autochtonen’. De foto is aangeleverd door Pete Veerhuis, vanuit het verre
Australië. Alle hoop is gevestigd op onze oplettende lezers, die iets meer kunnen
vertellen over de namen van de hengelaars…

Vernieuwde vormgeving
Het zal u wellicht opgevallen zijn, dat onze nieuwsbrief een enigszins aangepast uiterlijk heeft
gekregen. Voor onze externe communicatie (briefpapier en dergelijke) hebben we de ‘huisstijl’
wat strakker vorm gegeven. Mocht u suggesties hebben voor de opmaak of inhoud van onze
nieuwsbrief dan staan we daar altijd voor open. Mail Jaap Meulstee (meuls63@planet.nl)

Website perikelen

Helaas is vanaf rond 19 december tot 31 december 2015 onze website gehackt geweest.
Dit is nu hersteld, maar met een oude back-up van de site. Hierdoor zijn enkele artikelen
niet meer up to date. Er is door onze webmaster hard aan gewerkt om de site inhoudelijk
weer te herstellen.
Heeft u in de aangegeven periode e-mail verstuurd naar de vereniging (info en
administratie) dan verzoeken wij u vriendelijk dit nogmaals te versturen, want de kans is
groot dat e.e.a. niet ontvangen is.

Wie doet er mee?
Samenwerking Gilde en Historische Vereniging.
Gilde De Ronde Venen is een vrijwilligersorganisatie, verbonden aan Stichting Tympaan De
Baat en is aangesloten bij Gilde Nederland met bijna zeventig andere Gilden in Nederland.
Voor de zomer van 2016 staat een nieuwe activiteit op de rol waarbij ook de Proosdijlanden
medewerking verlenen. Wij zijn bezig om een wandeling te verzorgen in de Ronde Venen.
Bij de wandeling gaat het niet om de wandeling zelf (in kilometers) maar om de beleving van de
omgeving: “hoe is dit gebied ontstaan hoe heeft het zich ontwikkeld? Kortom een smakelijk
verhaal over het verleden en heden van de omgeving, dat een gids al wandelend met zijn
gezelschap gaat uitdragen.
Hiervoor zijn wij op dit moment vooral op zoek naar elementen voor de opbouw van
het historische verantwoorde, maar zeker ook amusante verhaal en we zoeken gidsen/verhalen
vertellers, die het verhaal willen toelichten.
De eerste wandeling wordt ontwikkeld in het dorp Vinkeveen aan de zuidkant van de N201. Het
plan is om later in andere onderdelen van De Ronde Venen meer wandelingen te organiseren
en de wandelingen soms thematisch te wijzigen naar bijvoorbeeld specifiek de ontvening of over
de tweede wereldoorlog.
Misschien heeft u er aardigheid in om als gids/verhalenverteller te willen fungeren of denkt u
materiaal aan te kunnen reiken? Neem dan contact op met Joost de Haer via info@gildedrv.nl

Belangrijke data
19 januari
10 maart
19 april

Foto-middag met lezing (14.00 uur Mijdrecht, Proostdijland)
Lezing over kaarten door Klaas Pater (19.30 uur Herv. Vergebouw, Vinkeveen)
Algemene vergadering met lezing Veenlijken (20.00 uur Irene, Mijdrecht)

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.
 Elke laatste maandagavond van de maand is de oudheidkamer (ohk) open. Dan is ons fotoarchief
open voor bezoekers (v.a. 19.30 uur), mede om herkenning, naams- of plaatsaanduiding te
kunnen doen.
 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.

Vinkeveen, bouwrijp maken Westerheul II in juni 1977, met o.a. burgemeester Elsen (met hoed).
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.

