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, januari 2014

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

Activiteiten
Achterin deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van de komende activiteiten.
Elke eerste maandag van de maand is onze werkgroep genealogie actief in onze
Oudheidkamer in het Dorpshuis van Vinkeveen. U bent ook daar van harte welkom.
Zo ook in ons documentatiecentrum. Dit bevindt zich eveneens in de Oudheidkamer
in De Boei, Kerklaan 32, te Vinkeveen. Alle maandagmiddagen zijn onze vrijwilligers
aanwezig om toegang tot de vele honderden documenten mogelijk te maken.
De laatste maandag van elke maand kunt u ook in de avond vanaf 19.30 uur in de
Oudheidkamer terecht om boeken, tijdschriften of andere publicaties in te zien. U
bent van harte welkom!

werkgroepleden aan de slag in het documentatiecentrum

Gezocht enthousiaste liefhebbers
Voor onze nieuw te vormen werkgroepen ‘archeologie’ en ‘monumenten’ zijn we in
dit nieuwe jaar op zoek naar een aantal enthousiaste leden.
Zij krijgen onder aanvoering van ons bestuurslid Jan Winkel de schone taak om:
- te inventariseren wat precies ons monumentale erfgoed in De Ronde Venen is
en hieromtrent nadere gegevens te verzamelen (foto’s, koopaktes,
bouwtekeningen)

-

te inventariseren wat er binnen De Ronde Venen aan archeologisch materiaal
beschikbaar is, met het doel om dit te bewaren, beschermen en zo mogelijk te
presenteren aan de bewoners.
Heeft u belangstelling in archeologie en/ of monumenten en wilt u hieraan een
actieve bijdrage leveren, neem dan contact op met
Jan Winkel: e-mail janwinkel1958@yahoo.nl of bel 06-40497749.

Nieuwjaarsreceptie
Op zaterdag 4 januari 2014 hielden we onze nieuwjaarsreceptie.
De receptie werd aangevuld met een fototentoonstelling van oude prenten.
Onze ‘fotobeheerder’ Harry Hoefkens had zich met hulp van enkele
medewerkgroepleden uit de PR-commissie weer keurig ingezet om e.e.a. aan de
bezoekers te tonen. Zowel de stellingen met oude foto’s als de presentatie vonden
zoals gebruikelijk gretig aftrek. Daarnaast was er live gespeelde achtergrondmuziek
door Bert Suttoorp uit Alphen a/d Rijn, die op akoestische piano diverse
muziekstukken verzorgde. (foto’s van Marie-José van Eijk)

Incasso
Op verzoek van de ledenadministratie berichten wij onze leden het volgende: wij
hebben een nieuw computerprogramma in gebruik genomen. Dit is aangepast aan
de nieuwe richtlijnen van onze bank inzake de incasso met de nieuwe Sepa (IBAN-)
nummers. Het kan daarom voorkomen dat er oneffenheden in het programma zitten
en dat er foutieve handelingen worden gedaan. Gaarne hiervoor uw oplettendheid en
bij gelegenheid ook begrip.

Foto Concordia

Van de heer Freek van Rossum uit Mijdrecht plaatsten wij vorige keer bijgaande foto
van het Vinkeveense muziekgezelschap Concordia. Op onze vraag wie de namen
kent van de leden op de foto kwam een reactie van Vinkeveenkenner bij uitstek Jack
Hoogeboom. Hij schreef ons: “De foto is rond 1908 gemaakt achter het winkeltje van
Groen in ‘t Woud, op de plek waar nu de gereformeerde kerk staat.
Staand v.l.n.r.: Jan Vulperhorst, Dirk Meijer, Willem Stoof, Hein van Leeuwen, Freek
van Rossum, Marinus Kooij, van Dalfsen, Klaas Oussoren, Dirk Oussoren, Gert
Voorbij en Hein Gijzen. Zittend: Cees Mooij, Piet Koster, Ockhuizen, Jan Mulder en
Jan Brouwer.
Meer oude foto’s van Vinkeveen bekijken?? Ga dan op facebook naar ‘Nostalgisch
Vinkeveen en Waverveen’.

Schenkingen
Van onze werkgroep documentatie ontvingen
we weer een indrukwekkende lijst met
schenkingen door derden. Onze
welgemeende dank gaat uit naar dhr. Martien
Pothuizen, die ons diverse boeken en oud
Vinkeveense materialen (kalenders,
kwartetspel) schonk.
Maar ook de heren Theo Kok, Nico Helling,
Jan Langelaar, Alex van Ankeren en mevrouw
Atie Pols hebben bij het opruimen aan ons
gedacht. Hartelijk dank.
Tel hier de aangeschafte boeken over de
oude Hollandse waterlinie bij op en u snapt dat met de vele honderden andere
aanwezigen documenten ons docucentrum een bezoekje meer dan waard is.

Lezing Henk Nieuwenhuis
Het gebeurt niet vaak, maar een enkele keer moeten ook de werkgroepleden het
antwoord schuldig blijven op een vraag tijdens een van de maandelijks terugkerende
genealogie inloopavonden. Dit vormt echter geen reden of excuus om het daar dan
maar bij te laten. Van tijd tot tijd roept ook de werkgroep de hulp in van deskundigen,
die deze ontbrekende kennis vaak wel in huis hebben.

Daarom is voor maandag 3 februari a.s. de heer Henk Nieuwenhuis uitgenodigd. Hij
is bestuurslid van de NGV-afdeling Utrecht en maakt deel uit van de dienst
ondersteuning en presentatie voor computergenealogen. Daarnaast heeft hij zijn
sporen ruimschoots verdiend wat betreft het computerprogramma GENS DATA
PRO. Een goede gelegenheid voor zowel beginners als gevorderden om kennis of
nieuwe bronnen eigen te komen maken. Absoluut aantrekkelijk, zelfs voor
doorgewinterde onderzoekers, want tenslotte is niemand te oud om te leren.

De werkgroep genealogie nodigt u graag uit op maandagavond 3 februari in
verenigingsgebouw De Boei te Vinkeveen. De zaal is open vanaf 19.15 uur met de
bedoeling om een kwartier later te kunnen starten. De toegang is gratis.

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.
Deze avond is slechts een beperkt aantal bezoekers mogelijk, daarom is inschrijving
verplicht; dit kan door € 2,- of € 4,- te storten op rekening NL75RABO036.96.50.573,
t.n.v. M.J. van Eijk.
Toegangsprijs € 2,- voor leden, € 4,- voor niet leden (koffie/ thee met koek
inbegrepen)

Oud Waverveen

Uit de collectie van Freek van Rossum nog twee prenten:
links het Groene Kruisbestuur en rechts het bestuur van de school in Waverveen
Kent u de namen van de gefotografeerde personen??

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

Genealogie met lezing (Vinkeveen, Ohk), 19.30 uur
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

Van de heer Ben Steffen ontvingen we bijgaande fraaie weergave van de Mennonietenbuurt
in winterpracht.

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/

