Juni 2016

Archeologie
Namens de vereniging is een turf met daarin een pijpenkop aanvaard als inzending
voor de tentoonstelling "Archeologie uit je achtertuin". Deze inzending staat voor het
alom aanwezige toemaakdek in onze omgeving, wat weer correspondeert met de
turfwinning. Het toemaakdek heeft als meststof het landschap gecompenseerd voor
de verloren gronden. Deze tentoonstelling is vanaf juni 2016 te zien in het
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
Hieronder ziet u een weergave van het bewuste item zoals dit op de website van het
Oudheidkundig Museum te Leiden is geplaatst.

13 juli jaarmarkt Vinkeveen
Op woensdag 13 juli is onze vereniging weer aanwezig met een kraam op de
jaarmarkt in Vinkeveen. Komt u ook even buurten en foto’s van vroeger bekijken?

De Hoge Raad van Adel heeft De Ronde Venen het ontwerp van het
gemeentewapen aangeboden. Al vanaf het begin is onze vereniging (in de persoon
van Fred de Wit) betrokken bij de voorbereidingen van het nieuwe wapen. Het
nieuwe ontwerp is gebaseerd op het wapen van het voormalig Grootwaterschap Ring
der Ronde Venen. Hierboven de gemeentewapens van de voormalige gemeentes
binnen De Ronde Venen. Hieronder een bericht uit De Groene Venen van 10 juni jl.

Museum gesloten
Het plaatselijke museum is per 1 juni jl. dicht. Een vervelende ontwikkeling in een al
jarenlange strijd en zoektocht naar een andere locatie. Hierboven het bericht van de
website van het museum. Veel van onze leden zijn betrokken bij het museum en ook
in onze vergaderingen is het regelmatig onderwerp van vragen. Het is lastig zicht te
krijgen op de ontwikkelingen. Zodra we meer nieuws hebben, melden we dit.

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
13 juli
5 september
10 september
3 oktober
7 november
17 november

Jaarmarkt Vinkeveen (10.00 uur tot 21.00 uur)
Genealogie inloopavond: hulp bij stamboomonderzoek (19.30 Ohk, Vinkeveen)
Braderie Wilnis (10.00 uur tot 16.00 uur)
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)

Bozenhoven – Driehuis 1913, Erepoort geheel uit turf opgebouwd

Openstelling Oudheidkamer (Ohk)




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.

NB: In de zomermaanden juli en augustus is de Oudheidkamer gesloten.
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.

