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, juli 2013

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

Jaarmarkt
Ook deze zomer is onze vereniging weer
vertegenwoordigd op de plaatselijke
jaarmarkten.
Bij onze altijd nostalgisch aangeklede kraam
is het goed toeven. Gezellig praten over
vroeger aan de hand van de vele uitgestalde
foto’s van onze dorpen in vroeger jaren.
U komt toch ook even langs? Tussen 10.00
en 21.00 uur. Woensdag 17 juli Vinkeveen.

Openingstijden documentatiecentrum
In de Oudheidkamer in Dorpshuis De Boei in Vinkeveen: elke laatste maandag van
de maand. De middagopening is van 14.00 uur tot 17.00 uur, de avondopening van
19.30 uur tot 21.30 uur. Wilt u eens nader kennis maken met de vele honderden
boeken over onze regionale geschiedenis, kom dan gerust even binnen lopen.
De komende maanden is het documentatiecentrum open: niet in juli, wel weer op 26
augustus en 30 september.
Genealogie
Op 2 september start onze reeks
genealogieavonden weer. De
oudheidkamer in het Dorpshuis in
Vinkeveen is die avond weer
opengesteld voor alle bezoekers, die
niewusgierig zijn naar hun voorouders.
U kunt zelf onderzoek doen, maar
vooral ook vragen stellen aan onze
deskundige werkgroepleden.
U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur.
Om ons alvast voor te kunnen bereiden stellen wij het op prijs wanneer u zich vooraf
even aanmeldt bij stef.veerhuis@telfort.nl , zodat wij u op de avond zelf nog
gerichter kunnen helpen.

Wandeling grachtengordel Amsterdam
Onze wandeling vond plaats op vrijdag 28
juni a.s. Tijdens de wandeling genoten de
deelnemers onverwacht van het mooie
weer. Gids Paul Rowold vertelde over
diverse gevelstenen en grachtenpanden en
hij benoemde details die je normaal over
het hoofd ziet.
Er was tijd voor een bezoekje aan het
NIOD (Herengracht) en er waren toevallig
tv-opnames van roeiwedstrijden. Ook op
Keizersgracht 633 (museum Geelvinck)
werd een kijkje genomen. Na afloop nog even gezellig een terrasje pakken en
opnieuw een zeer geslaagde excursie kwam ten einde.

Dertig jaar historische vereniging
In 2014 bestaat onze historische vereniging dertig jaar. Het bestuur kijkt vooruit naar
mogelijke festiviteiten, die we rond dit jubileum kunnen organiseren. Als u ideeën of
voorstellen hebt om op enigerlei wijze in de voorbereiding of de uitvoering te kunnen
helpen, dan stellen wij dit natuurlijk zeer op prijs. Hierbij de oproep aan onze leden
om hieraan een bijdrage te leveren. Dat kan door u aan te melden bij Marie-Jose van
Eijk (tel. 281835 of e-mail m.j.vaneijk@casema.nl).

Materiaal Mijdrecht gezocht
Na het succes van de eerste DVD, met
daarin een terugblik op het leven in de
Rondeveense dorpen van kort voor en
na de Tweede Wereldoorlog, is een
tweede DVD in de maak. Hierin komt
de periode tussen 1955 en 1999 in
beeld. Dit keer is het de streekbus, die
de rode draad vormt en beelden
illustreert van een latere periode.
Speciaal over Mijdrecht zoeken we nog
interessant beeldmateriaal. Help ons om nog meer van het verleden vast te leggen
en laat horen welk materiaal u thuis nog hebt liggen en wilt laten gebruiken.
U geeft het te leen, de vereniging maakt een kopie en u krijgt het origineel weer
terug. Heeft u materiaal beschikbaar, neem dan contact op met Ed Swaab tel.
287469 of 062498073

Oude streekbladen
Een andere oproep, die we graag bij u neerleggen, betreft oude edities van onze
regionale weekbladen. Heeft u toevallig oude jaargangen bewaard van de hier
uitgegeven weekkranten, dan willen we die graag van u in bruikleen krijgen.
We kunnen de bewuste bladen dan inzien of wellicht ook digitaliseren. Exemplaren of
jaargangen van de ‘Dorpsstem’, het ‘Streekblad’, ‘De Ronde Vener’ of dagblad ‘Het
Centrum’. Heeft u materiaal beschikbaar, neem dan contact op met Arie Bloed,
e-mail: ariebloed@yahoo.com

Belangrijke data 2013
17 juli
26 augustus
2 september
30 september
13 november

Braderie Vinkeveen
Documentatiecentrum open (Vinkeveen)
Inloopavond Genealogie
Documentatiecentrum open (Vinkeveen)
Najaarsvergadering met lezing over bidprentjes (Vinkeveen), 20.00 uur

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/

Wilnis

