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, juni 2014

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

Jaarmarkten
Onze vereniging is ook de komende
weken weer present op de nog te
houdun jaarmarkten in Wilnis en
Vinkeveen.
25 juni in Wilnis en
16 juli in Vinkeveen.
Altijd gezellig om even nostalgie op te
snuiven en terug te kijken naar wat
vroeger was.

Dvd-box
“De vorige eeuw vastgelegd voor de toekomst”.
U heeft het al diverse keren kunnen lezen: in dit
jubileumjaar brengen we opnieuw een box met
drie dvd’s uit. Dvd’s met nooit eerder
gepubliceerde geschiedenisbeelden van onze
dorpen Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen.
Vorig jaar oktober zijn drie werkgroepen
begonnen om filmbeelden uit de jaren vijftig tot
en met de jaren negentig te selecteren en deze
op dvd voor de toekomst vast te leggen.
Voorinschrijving is al mogelijk. U kunt de dvdbox nu bestellen voor €16,50 (plus eventuele
verzendkosten van €3,50), straks is de
verkoopprijs €22,50. Rond ons jubileumfeest in
september volgt de daadwerkelijke uitgifte.
U kunt bestellen door een e-mail te sturen aan
publicaties@proosdijlanden.nl of per post uw
gegevens aan te leveren aan
H.V. De Proosdijlanden, Postbus 65, 3648 ZH
Wilnis.

Vermeld in uw bestelling uw naam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer,
mailadres, ibanrekeningnummer en het aantal dvd’s dat u wenst te ontvangen of af te
halen.

Schenkingen
Binnen onze vereniging is een aantal vrijwilligers al enkele jaren bezig met het
verzamelen en veilig stellen van historisch materiaal. Het materiaal wordt bewaard
en of gedigitaliseerd zodat we dit veilig en geordend op kunnen bergen in onze
oudheidkamer, bibliotheek of beeldbank. Dit alles opdat anderen, die erin
geïnteresseerd zijn, het later nog eens kunnen raadplegen.
De jaarlijkse grote schoonmaak is wellicht enigszins op zijn retour, maar het
opruimen van zolders daarentegen is nog regelmatig aan de orde. Bijvoorbeeld
wanneer er sprake is van een verbouwing of na het wegvallen van dierbaren.
Daarom doen wij een oproep om vooral niets weg te gooien, wanneer het gaat om
historisch gedachtengoed uit De Ronde Venen. Dus bent u in een dergelijke situatie,
neem dan alstublieft contact met ons op als het gaat om
 Oude akten, familiebescheiden, paperassen,
folders, oude prenten, programmaboekjes of
gedenkboeken, historische lokale kranten,
tijdschriften of een vergeeld oud
verenigingsarchiefje.
 Maar ook materiaal zoals foto’s, ansichtkaarten,
dia’s, misschien wel oude films of prenten en
plattegronden of regionaal interessante
voorwerpen of kunststukken.
 Of bent u in het bezit van een
stamboomoverzicht van een familie genealogie?
dan zouden wij dit graag willen weten om dit in
bruikleen te mogen kopiëren of te scannen.
De Historische vereniging
De Proosdijlanden is per email
bereikbaar via
info@proosdijlanden.nl
Wij maken graag een afspraak
met u om te overleggen op welke
manier wij het materiaal in
ontvangst kunnen nemen of bij u
af mogen komen halen. Alvast
heel hartelijk dank voor uw
reactie in welke vorm dan ook.
Die dank gaat nu al weer uit naar
de familie Pauw die ons onlangs
een video schonk met beelden
van het spoor en mevrouw
Eindhoven-Roosenboom voor
een foto en informatie over
postkantoor De Hoef.

27 september Jubileumviering
De voorbereidingen voor onze jubileumdag vorderen gestaag. We zien uit naar een
leuke dag met een zeer aantrekkellijk programma.
U weet het: 27 september in de Meijert in Mijdrecht: jubileumfeest.
Vanaf 13.00 uur is er een gevarieerd programma met medewerking van diverse
andere jubilerende verenigingen, te weten: Toneelvereniging OKK, Het Mijdrechts
Ouderenkoor, Cursusproject De Ronde Venen, Inloophuis ’t Anker en IVN De Ronde
Venen Uithoorn.
Er is een kramenmarkt, een optreden van het Mijdrechts Ouderenkoor, een
voorstelling van OKK, een optreden van het Smartlappenkoor en van dansschool
Nicole. Ook is deze middag de bekendmaking van de prijzen van onze
verhalenwedstrijd en natuurlijk is er volop gelegenheid voor nostalgisch bijpraten en
een gezellig hapje en drankje. Zorg dat u erbij bent.

Belangrijke data
25 juni
16 juli
13 september
27 september
18 november

Jaarmarkt Wilnis (met kraam HV), 13.00 tot 21.00 uur
Jaarmarkt Vinkeveen (met kraam HV), 10.00 tot 21.00 uur
Open monumentendag (o.a. in Wilnis)
Viering jubileum (Mijdrecht, Meijert), 13.00 tot 17.00 uur
Lezing Amstel na AV (Vinkeveen), 20.00 uur

*Ohk = Oudheidkamer in Dorpshuis te Vinkeveen

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/

