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, maart 2014

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

UITNODIGING VOOR DE
ALGEMENE LEDENVERGADERING
HISTORISCHE VERENIGING DE PROOSDIJLANDEN
Woensdag 16 april 2014
in gebouw De Schakel, Dorpsstraat 20 te Wilnis
Aanvang 20.00 uur

Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Verslag van de ledenvergadering van november 2013
(dit verslag kunt u inzien op onze website proosdijlanden.nl en ter vergadering)
3. Jaarverslag 2013
(dit verslag kunt u binnenkort inzien op onze website proosdijlanden.nl en ter vergadering)
4. Financieel verslag 2013
(ook dit verslag kunt u binnenkort inzien op onze website proosdijlanden.nl en ter vergadering)
5. Verslag financiële commissie
(de heren Goes en Versteeg zullen verslag doen van het controleren van de boeken bij de
penningmeester)
6. Benoeming financiële commissie
7. Vaststellen nieuwe Statuten en Huishoudelijk Reglement
(de nieuwe conceptteksten van onze statuten en huishoudelijk reglement kunt u opvragen bij de
secretaris mw. MJ van Eijk- van Bunningen, tel. : 0611351922 of e-mail m.j.vaneijk@casema.nl)
8. Rondvraag en sluiting.

Lezing over de buitenplaatsen
In haar lezing na de jaarvergadering op 16 april voert kunsthistorica Juliette JonkerDuynstee u mee langs de oevers van de Vecht waar tientallen buitenplaatsen te
bewonderen zijn. U hoort over de geschiedenis van de Vecht en waarom juist aan
deze rivier zoveel buitens te vinden zijn.
Hoe ontwikkelden deze huizen zich, wie
woonden er en hoe werden de huizen
bewoond? Wat was de invloed van
Amsterdamse architecten en
kunstenaars?
Ruim honderd afbeeldingen laten u het
verleden en het heden van de
buitenplaatsen zien, waarbij een aantal
ook van binnen bekeken wordt. Zo
worden deuren voor u geopend die
normaliter gesloten blijven!

Een jaar gratis geschiedenis
Onlangs ontvingen in De Hoef twee gelukkige
prijswinnaars, de heer Van Bemmelen en mevrouw
Röling, hun prijs uit handen van onze vicevoorzitter Co
Oudshoorn. Tijdens de kerstmarkt in De Hoef konden
bezoekers vragen beantwoorden over foto’s van
vroeger. We hadden deze wedstrijd uitgeschreven met
als prijs een jaar gratis lidmaatschap, hetgeen recht
geeft op een jaar lang gratis het verenigingsblad De
Proosdijkoerier.
Als onderdeel van de markt richtten we onze kraam
zoals gebruikelijk in met diverse foto’s uit het regionale
verleden. Met een tiental vragen als ‘wie of wat staat
er op deze foto’ of ‘wat kunt u zelf vertellen over deze
foto’ waren de bezoekers geanimeerd in de weer. Uit
de tientallen ingeleverde vragenformulieren bepaalde de jury dat er twee bezoekers
waren met tien goede antwoorden.
Eind februari ontvingen de heer H. van Bemmelen uit De Hoef en mevrouw Röling uit
Amstelhoek voor de katholieke kerk in De Hoef uit handen van vicevoorzitter Co
Oudshoorn de bijbehorende prijs: een jaar lang gratis het kwartaalblad De
Proosdijkoerier. Omdat beide prijswinnaars al lid zijn van de vereniging gaven zij hun
prijs door aan Inloophuis ’t Anker in Mijdrecht. Een mooi gebaar.

Antiquariaat in Vechtstreekmuseum
Het Vechtstreekmuseum in Maarssen (naast Goudestein aan de Vecht) heeft met
ingang van december 2013 een heus antiquariaat. Het is de bedoeling dat
langzamerhand het aanbod wordt uitgebreid, en wel met uw hulp! Het aanbod
bestaat uit boeken en ansichtkaarten, die allen betrekking hebben op de mooie
Vechtstreek. De artikelen zijn vooral afkomstig van particulieren, die het museum een
warm hart toedragen. De ene helft van de opbrengst komt namelijk ten goede aan
het museum en de andere helft ontvangt de inbrenger.

Het antiquariaat is opgenomen in de museumwinkel en te bezoeken tijdens de
openstelling van het museum, waar sinds tot 1 juli a.s. de tentoonstelling ‘De Zeven
Wereldwonderen van Stichtse Vecht’ is te bezichtigen en die is zeer de moeite
waard!
Reguliere openingstijden: woensdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
Adres: Diependaalsedijk 19b, Maarssen
Voor alle informatie en entreeprijzen: www.vechtstreekmuseum.nl

PK maart komt eraan
In de Proosdijkoerier van maart vertelt Piet van Buul
het verhaal over de wegbeheerder Gomes van de
N201 en zijn bemoeienissen met deze belangrijke
verkeersader in onze gemeente. Verder een
verhaal van Joop Frankenhuizen, over de familie
Querner. Eerder dit jaar kregen we inzage in
diverse persoonlijke archiefstukken van de familie.
Fred de Wit vertelt over Hotel Linders en
drankenhandel de Zwart en Stef Veerhuis schrijft
over een ingezonden brief aan de gemeenteraad
van Mijdrecht. Fons Compier vervolgt zijn verhaal
over Nessersluis en we gaan in gedachten terug
naar 1841 en wandelen dan op aangeven van Fred
de Wit mee met Pieter Harmen Witkamp. Bob
Bouwhuis ging in gesprek met Maarten Kentgens.
Diverse aankondigingen completeren deze rijk
gevarieerde editie van ons kwartaalblad.
Bent u nog geen lid? U kunt zich eenvoudig aanmelden door een mailtje te sturen
aan administratie@proosdijlanden.nl of via de website: www.proosdijlanden.nl
Voor slechts €17,50 bent u een jaar lang lid en krijgt u vier maal per jaar het blad De
Proosdijkoerier. Nu opgeven is nog op tijd om ook de maarteditie te ontvangen.

Belangrijke data
3 maart
7 april
16 april
12 mei
2 juni
14 juni
21 juni
4 juli
16 juli
27 september
18 november

Inloopavond genealogie (Vinkeveen, Ohk), 19.30 uur
Genealogie met lezing (Vinkeveen, Ohk), 19.30 uur
Lezing Buitenplaatsen na AV (Wilnis), 20.00 uur
Inloopavond genealogie (Vinkeveen, Ohk), 19.30 uur
Genealogie met lezing (Vinkeveen, Ohk), 19.30 uur
Rabo sponsorfietstocht (kantoor Rabobank Mijdrecht)
Excursie Woerden (kasteel Woerden), 13.30 uur
Braderie Mijdrecht (met kraam HV), 11.00 tot 19.00 uur
Jaarmarkt Vinkeveen (met kraam HV), 10.00 tot 21.00 uur
Viering jubileum (Mijdrecht, Meijert), 13.00 tot 17.00
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/

