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 2015

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

Bijzondere start van het nieuwe jaar

\
Donderdag 15 januari was op uitnodiging van de Vrienden van de stichting
‘Monument Johannes de Doper’ een bijzonder geanimeerde en bovenal geslaagde
nieuwjaarsbijeenkomst voor onze leden en de Vrienden van de stichting.

In een rijk met foto- en filmbeelden gelardeerde presentatie vertelde Peter Forsthövel
over het kerkgebouw, waar de bijeenkomst plaatsvond. De architectonische
achtergrond en de historische gegevens van dit op de grens van Wilnis en Mijdrecht
staande monumentale kerkgebouw werd op humoristische wijze toegelicht.
Het verhaal werd fraai geïllustreerd met heel veel foto’s maar ook met
geluidsfragmenten en heuse filmbeelden. Niet alleen actuele, maar juist ook diverse
nostalgische beelden uit vroeger tijden.
Het geheel werd aansluitend aangevuld met prachtige fotobeelden van Henk Butink
van het interieur van het bijzondere gebouw. Zo kreeg het aanwezige publiek een
fraai beeld van deze zeer bijzondere Driehuiskerk. De ruim tweehonderd aanwezige
vrienden van de stichting ‘Monument Johannes de Doper’ en leden van ‘de
Proosdijlanden’ reageerden enthousiast op het geboden verhaal.

Op bijgaande foto’s een indruk van de presentatie. Meer foto’s en een indruk van de
presentatie kunt u vinden op de website www.vriendenmonument-johdedoper.nl of
www.proosdijlanden.nl

Voorspoed, gezondheid, geluk en natuurlijk vrede toegewenst.
Na afloop van de presentatie volgde een toost op het nieuwe jaar en een uiterst
gezellig samenzijn van de aanwezigen, waarbij genodigden en belangstellenden nog
lang terugblikten op het boeiende verhaal en de prachtige beelden.
De organiserende werkgroep, bestuurs- en commissieleden van de stichting en de
historische vereniging, kijken met gepast genoegen terug op deze bijzonder
geslaagde bijeenkomst. Dank aan alle betrokkenen!!!

Nieuwjaarsattentie
Ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan hebben we tijdens de
nieuwjaarsbijeenkomst alle vrijwilligers van onze vereniging (en dat zijn er, met dank
aan u allemaal, al gauw ruim zeventig) een attentie uitgedeeld. De vrijwilligers die
niet aanwezig waren hebben we inmiddels thuis bezocht en het bewuste presentje,
als dank voor uw inzet, overhandigd. Extra dank gaat hierbij uit naar onze vrijwilligers
van het organiserend comité voor deze activiteit!! Waarvan driewerf acte!!!

Helpdesk genealogie 2 februari

Op maandagavond 2 februari a.s. bent u weer van harte welkom in de
“Oudheidkamer” van verenigingsgebouw de Boei in Vinkeveen met uw vragen over
genealogie. De leden van de werkgroep GENEALOGIE zijn u weer graag van dienst
om richting te geven in de zoektocht naar het verleden van uw dierbaren. Wij weten
ons daarbij altijd weer gesteund door enkele vaste bezoekers, die dan hun steentje
bij dragen door de overdracht van hun kennis en ervaringen met stamboom
onderzoek.
U kunt vanaf 19.30 uur terecht op onze tweede helpdeskavond van het nieuwe jaar.
Het enthousiasme voor deze avonden is echter van dien aard, dat wij u vragen om
uw komst van te voren even aan te melden. Dit vanwege een beperkt aantal
computers en om mogelijke teleurstelling te voorkomen.
Aanmelden kan bij: h.v.dreumel@gmail.com

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.

Deel uw passie
Het mag duidelijk zijn, dat wij het niet erg vinden als u uw belangstelling voor onze
regionale geschiedenis graag deelt met anderen. En dat u doorvertelt hoe
enthousiast u bent over bijvoorbeeld ons kwartaalblad De Proosdijkoerier. Er zijn nog
altijd gezinnen binnen onze gemeente, die ons fraaie kwartaalblad niet ontvangen.
Lid worden van onze vereniging gaat vrij simpel: via onze website proosdijlanden.nl,
maar ook een mailbericht aan administratie@proosdijlanden.nl volstaat al. Zegt het
vooral voort.

Geniet van onze gedeelde historie.
Blijf onze activiteiten volgen,
ook in 2015!
Lees onze nieuwsbrief,
de Proosdijkoerier
en onze website.

Oude prenten

Amstelmond

Brand Waverveen

Van de heer Rob Munts kregen wij onderstaand bericht:
“Wij hebben dertig jaar in Mijdrecht gewoond en via een kennis, Dolf Engers, kwam
ik tot het verzamelen van oude prenten, cq gravures. Bij
de door mij verworven collectie heb ik de beslissing
genomen de prenten in te lijsten en op te hangen in ons
huis. In mijn tijd was er een een restaurateur (De Ruiter)
in Uithoorn, die werkte o.a. bij
het Rijksmuseum.
Omdat de meeste prenten
kunnen verkleuren, c.q.
kreukelen had hij een speciale
manier om dat te voorkomen
door de prenten op te plakken
met siliconen en te voorzien
van speciaal glas. Ik koos voor
zijn methode en de prenten hangen al meer dan veerrtig jaar
bij mij thuis.
Mijn gezondheidssituatie is nu echter zodanig dat ik eerder
in maanden dan jaren moet denken. Daarom heb ik besloten
mijn verzameling te verkopen. Mochten er leden zijn die in
mijn prenten geinteresseerd zijn, dan valt daar altijd over te praten. De meeste van
de prenten uit de omgeving van de Ronde Venen zijn ingelijst en enkele foto’s
hiervan staan bij dit stukje.”
Het e-mail adres van de heer Munts is: rmunts@xs4all.nl

Waver

Wilnis Nieuwersluis

Belangrijke data in 2015
2 februari
23 februari
25 maart
13 april
16 april

Workshop Genealogie, helpdesk (Vinkeveen, Ohk), vanaf 19.30 uur
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

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.

