Mei 2016

Lezing maandag 6 juni
Zoeken op Internet bij uw hobby genealogie
Op maandag 6 juni houdt Leonard van Kessel in het Dorpshuis van Vinkeveen een lezing over
het gebruik van Internet bij genealogie. De lezing begint om 20.00 uur.
Leonard van Kessel zal in deze presentatie weergeven hoe het procesverloop is van de hobby
genealogie. De hierna genoemde onderwerpen passeren in dit proces de revue:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Kennis over genealogie
Primaire bronnen
Secundaire bronnen
Hulpmiddelen
Reproduceren van foto’s
Buitenland
Gegevens vastleggen
Gegevens verfraaien
Zelf publiceren

Bij bovengenoemde onderwerpen zullen (delen van) internetsites getoond worden en bij
sommige van die websites wordt uitgebreid ingegaan welke informatie gepresenteerd wordt.
Leonard van Kessel is secretaris van de interessegroep HCC!genealogie; hij geeft cursussen
en workshops in genealogie en paleografie voor beginners.
Sinds 1983 verwerkt hij genealogische gegevens van de bevolking van zijn geboorteplaats
Ter Aar; ooit wordt daar een demografische website van gemaakt.
U bent van harte welkom. De toegang is gratis.

Foto’s De Hoef gezocht
De historische vereniging heeft weinig foto’s van De Hoef. Hieronder een paar exemplaren
van de Pondskoekersluis, veel meer is er niet… Daarom langs deze weg een oproep om
foto’s naar ons te sturen. Gewoon in een envelop of digitaal. (Natuurlijk zorgen we ervoor dat
de foto’s weer terug komen bij de eigenaar, dus is het belangrijk om bij elk exemplaar de
afzender te vermelden).
Inzenden kan aan Marie Jose van Bunningen, Raadhuisplein 22, 3641 EE Mijdrecht of
mariejose49@ziggo.nl

Rabofietstocht
Na het succes van 2014 en 2015 met ruim 2000 deelnemers
organiseert Rabobank Rijn en Veenstromen op zaterdag 11 juni 2016
voor de derde keer de Rabo Fietstocht. Iedereen is van harte welkom
om mee te fietsen tijdens de Rabo Fietstocht. Er zijn diverse mooie
routes uitgestippeld van 30 en 100 km door het Groene Hart. En dit jaar
ook een speciale gezinsroute van 12 km. Fietst u ook gezellig mee?
Per uitgereden route schenkt de Rabobank aan de vereniging (waar u voor fietst) een vast
bedrag. Twaalf kilometer levert een bedrag op van € 5, dertig kilometer € 10 en honderd
kilometer zelfs € 25.
Alle routes lopen door de regio. Er zijn diverse startpunten, o.a. in Mijdrecht, Woerden,
Zegveld en Kockengen. U kunt zich individueel melden bij een startpunt, waar u een
stempelkaart ontvangt. Op de stempelkaart schrijft u het deelnemersnummer van onze
vereniging: nr. 116. Aan het eind van de rit levert u uw stempelkaart, met de benodigde
stempels, in. Veel plezier met fietsen en bij voorbaat alvast onze dank.

Belangrijke data
1 juni
6 juni
13 juli
5 september
10 september
3 oktober
7 november
17 november

Jaarmarkt Mijdrecht (10.00 uur tot 21.00 uur)
Lezing Genealogie (Leonard van Kessel, 20.00 uur Dorpshuis Vinkeveen)
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)

Gezicht op de Dorpsstraat Wilnis rond 1910. Rechts op de foto de pastorie van de gereformeerde
kerk, die in 1950 is afgebroken. Links op de foto de kapperszaak van T. van der Linden. Daarnaast
was de brandweergarage. Op de foto ook veldwachter Mensink met zijn twee dochters.

Openstelling Oudheidkamer (Ohk)




Elke maandagmiddag (v.a. 14.00 uur) en woensdagmorgen (v.a. 10.00 uur)
werkt de werkgroep ‘bibliotheek’ aan de digitalisering van onze documentatie
Om de veertien dagen op dinsdagmiddag in de oneven weken werkt in de
oudheidkamer de werkgroep ‘archeologie’
De genealogieavonden hebben plaats op de eerste maandagavond van de
maand vanaf 19.30 uur.

U bent van harte welkom om eens binnen te lopen.
De oudheidkamer bevindt zich in het Dorpshuis te Vinkeveen.
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.

