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Een gezond en gelukkig 2019 toegewenst
Het bestuur van de historische vereniging wenst alle leden en andere betrokkenen
een bijzonder voorspoedig 2019 toe. Een historisch nieuwjaar ligt voor ons. Het jaar
2019 brengt ons weer diverse nostalgisch getinte activiteiten EN ook het 35-jarig
bestaan van onze vereniging. We doen een greep uit wat u te wachten staat:
10 januari is weer een inloopavond voor stamboomliefhebbers
30 januari organiseren we een ludieke filmavond rond ‘Boer Peupie’
De onthulling van ons Stoeptegelproject in de Dorpsstraat van Mijdrecht is eind
januari/ begin februari, de precieze datum volgt nog.
7 februari geeft mw. Dinie van Tol een inleiding over Paleografie
14 maart is er een lezing over scheepswerven door de heer Stofberg
16 april houden we onze algemene voorjaarsvergadering met aansluitend een lezing
door de heer Ad van Liempt, bekend van ‘Andere Tijden’ en ‘NOVA’. Zijn lezing heeft
als titel “Na de Bevrijding”.
In september 2019 bestaat onze vereniging 35 jaar en ook dan hebben we diverse
activiteiten met natuurlijk een historische inslag. U begrijpt het al: er is weer veel
nostalgisch genoegen te verwachten in het nieuwe jaar!

Eerste inloopavond genealogie 2019
Nog steeds op zoek naar uw voorouders? Als u er prijs op
stelt helpen wij een handje. U moet maar denken: twee weten
meer dan één en bovendien steekt u er altijd wel wat van op.
De eerste Helpdesk van ons voorseizoen 2019 staat gepland
voor donderdagavond 10 januari a.s. om 19.30 uur in ons
Verenigingsgebouw aan de Croonstadtlaan 4a te Mijdrecht.
De Oudheidkamer is open vanaf 19.15 uur en de toegang is
gratis. Wij stellen het zeer op prijs wanneer u zich vooraf even
aanmeldt via stef.veerhuis@outlook.com < Dit vanwege onze
beschikbare werkgroepleden en aanwezige computers.
Iedereen is welkom, lid of geen lid. TIP: neem gerust uw
eigen laptop of een USB stick mee.

Lezing over scheepswerven
De heer Henk Stofberg geeft op 14 maart een lezing over het geslacht Stofberg als
scheepsbouwers (1785-heden) en over de verdwenen scheepswerven Stofberg.
De presentatie gaat over scheepswerven in het naburige Oudewater, maar ook
andere scheepswerven van Stofberg in Mijdrecht, Wilnis, Ouderkerk a/d Amstel,
Woerden, Lemmer, Aalsmeer en Leimuiden komen aan de orde. Tevens staat dhr.
Stofberg stil bij de nog immer actieve werf in Enkhuizen.

Lezing ‘Na de bevrijding’ door dhr. A. van Liempt
Journalist en auteur Ad van Liempt, bekend van o.a. de Tv-programma’s ‘Andere Tijden’ en
‘Nova’, verzorgt op 16 april na onze algemene vergadering een lezing met als titel “Na de
Bevrijding”. Nederland explodeerde zo ongeveer toen het bevrijd werd van de Duitse
bezetter. Dagen, weken, hier en daar zelfs maanden duurde het feest van de vrijheid.
Maar daarna volgde voor bijna iedereen de ontnuchtering. Het immense verdriet in de
uitgedunde joodse gemeenschap toen die zich realiseerde
dat bijna niemand van de gedeporteerde familieleden en
vrienden zou terugkeren. De machteloosheid van grote
delen van de bevolking over dat het allemaal zo langzaam
ging, de wederopbouw, de mogelijkheid om zelfstandig te
wonen, het verdwijnen van de schaarste en de armoede.
Het waren loodzware jaren, waar geen einde aan leek te
komen.

Gezocht coördinator Gildewandelingen
Gilde De Ronde Venen organiseert jaarlijks tussen begin april en eind september
gidswandelingen door Vinkeveen. De gids vertelt tijdens deze wandeling op de
dinsdagavond of zaterdagmorgen over de ontstaansgeschiedenis van dit
karakteristieke lintdorp. De wandeling gaat langs kenmerkende gebouwen en de
sporen van de geschiedenis in het landschap. Eén en ander wordt omkleed met
anekdotes over illustere inwoners. Aan het einde van de wandeling is het mogelijk
om met een gids de toren van de RK Kerk te beklimmen en te genieten van het
uitzicht.
Voor de organisatie van deze wandelingen is het gilde op zoek naar een nieuwe
coördinator. Deelnemers melden zich via de website of e-mail bij de coördinator.
Deze bevestigt de aanmelding en vraagt aan de betrokken gidsen wie er beschikbaar
is. Contact met het Pannenkoekrestaurant ‘Het Voordek’ van Vinkeveen Haven is
nodig om de start van de rondleiding aldaar met een kopje koffie of thee en een
eerste inleiding te laten beginnen.
Heeft u interesse in deze leuke organisatieklus, neem dan s.v.p. contact op met
wandelen@gilderdv.nl

Zie ook de website: https://gildedrv.nl/wandelen/

Belangrijke data 2019
Data en tijden vooralsnog onder voorbehoud:
10 januari
30 januari
7 februari
14 maart
16 april
12 oktober
21 november

19.30 uur
20.00 uur
19.30 uur
20.00 uur
14.00 uur
11.00 uur
20.00 uur

Inloop Genealogie
Filmavond ‘Boer Peupie’
Inleiding Paleografie
Lezing Scheepswerven/ Stofberg
ALV + lezing A. van Liempt
Vrijwilligersdag en 35-jarig bestaan HV
Algemene Ledenvergadering + lezing

Oudheidkamer
Oudheidkamer
Oudheidkamer
Oudheidkamer
Oudheidkamer
Oudheidkamer
Oudheidkamer

Abraham Broere in zijn winkel met levensmiddelen en drogisterij-artikelen
(collectie Herman van Soest).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lid worden van onze vereniging kan door een e-mailbericht met vermelding van naam en
adres te sturen naar administratie@proosdijlanden.nl. U kunt ook uw gegevens, voorzien van
uw handtekening, opsturen naar:
Historische Vereniging De Proosdijlanden, Croonstadtlaan 4a, 3641 AL Mijdrecht.
U ontvangt dan onder andere viermaal per jaar ons tijdschrift “De Proosdijkoerier”.
De kosten voor het lidmaatschap bedragen € 17,50 per jaar.
(N.B. Bij verzending van De Proosdijkoerier per post wordt een vrijwillige extra bijdrage van
€ 5,00 gevraagd).
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.

