Juli 2016

======================================
13 juli jaarmarkt Vinkeveen
Op woensdag 13 juli was onze vereniging weer aanwezig met een kraam op de
jaarmarkt in Vinkeveen. Met dank aan Hans van Zwieten een kleine impressie:

Komkommertijd?
In ieder geval gaat dat niet op voor de wereldpolitiek en alle toestanden elders.
Het geldt in zeker mate wel voor onze vereniging. De activiteiten zijn wat beperkt.
Maar… na de zomer kunt u flinke veranderingen tegemoet zien.
Blijf ons nieuws volgen dus.
Het septembernummer van onze
Proosdijkoerier belooft in elk geval weer
een schitterende editie te worden.
De westelijke Proosdijlanden krijgen flink
aandacht: Mijdrecht, Amstelhoek,
Uithoorn komen volop aan de orde. Het
telefonieverkeer en de scheepvaart staat
daarbij centraal. Mooie stukken om te
lezen. En natuurlijk ook diverse foto’s van
toen en nu. Op aangeven van Marie José
van Bunningen, die onze fotocollecties op
orde brengt, gaan we met u terug naar
hoe het ooit was en hoe het er
tegenwoordig uitziet. Altijd leuk.
In het septembernummer tevens genealogienieuws, diverse aankondigingen,
oorlogsherinneringen en nog veel meer interessante geschiedenis van onze
omgeving.
Bent u nog geen lid/ abonnee? Lid worden 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, t.a.v. Ledenadministratie, Postbus 65
3648 ZH Wilnis.
U ontvangt dan onder andere vier maal 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 extra bijdrage van € 7,50 gevraagd).

Schenkingen
In de afgelopen maanden kregen we opnieuw
diverse interessante documenten aangeboden
door betrokken leden.
Diny Pothuizen leverde een grote hoeveelheid
boeken, foto’s en ander historisch materiaal
aan. Ook Ab en Mies Visser gaven ons vele
tientallen boeken. Fred de Wit schonk ons
enkele etsen, prenten en
coorespondentiekaarten en we kregen
materiaal van Peter van Golen, Marie José
van Bunningen, Wim van Seneten, Aad

Langelaar, de dames Van Dijk en Van de Munnik, alsook ruim 200 foto’s geschonken
vanuit het archief van De Nieuwe Meerbode. Alle gevers weer enorm veel dank.
Ons documentatiecentrum is zeker de moeite waard om eens een bezoekje aan te
plegen. Na de zomer, vanaf september, nieuwe kansen:




Elke maandagmiddag (v.a. 14.00 uur) en woensdagmorgen (v.a. 10.00 uur)
Om de veertien dagen op dinsdagmiddag de werkgroep ‘archeologie’
De genealogieavonden de eerste maandagavond van de maand
De oudheidkamer bevindt zich in het Dorpshuis te Vinkeveen

Proosdijkoeriers aangeboden
Mevrouw Van Dijk te Mijdrecht heeft veertien jaargangen van de Proosdijkoerier
(2002 t/m 2015) beschikbaar om gratis af te halen. Haar telefoonnummer is 283188.

Bezoek ook regelmaig onze website: www.proosdijlanden.nl

Digitale creativiteit
We zijn een historische vereniging met daaraan gelinkt een stichting voor historische
publicaties. De vereniging geeft een kwartaalblad uit, we publiceren een nieuwsbrief
en hebben een website en een Facebookpagina. Daarnaast verschijnt er vanuit de
stichting om de paar jaar een interessante publicatie (boek of dvd).
Toch is het denkbaar dat er naast deze publicatiemiddelen meer, ‘modernere’
communicatie mogelijk is. Binnen ons bestuur is wel het nodige denkvermogen, maar
het ontbreekt ons aan ‘digitale creativiteit’ en het hieraan gekoppelde, benodigde
proudctievermogen.
Moeten we denken aan special apps met informatie over de historie van interssante
punten binnen onze regio? Heeft u ideëen hierover of wilt u hier een bijdrage
aanleveren? Neem dan s.v.p. contact op met een van onze bestuursleden.

Belangrijke data
5 september
10 september
10 september
3 oktober
7 november
17 november

Genealogie inloopavond: hulp bij stamboomonderzoek (19.30 Ohk, Vinkeveen)
Braderie Wilnis (10.00 uur tot 16.00 uur)
Open monumentendag
Genealogie lezing (Toon van Gestel: 19.30 uur Dorpshuis, Vinkeveen)
Werkgroep Genealogie: "Stamboomproject De Ronde Venen".
Algemene vergadering met lezing Palingvisserij (20.00 uur Schakel, Wilnis)

De Hoef: Hoge Dijk
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.

