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 2015

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

Veel te lezen
U weet, we beschikken over een ruime collectie documentatiemateriaal.
Deze verzameling historisch materiaal is ook voor u toegankelijk. Elke laatste
maandagmiddag en - avond van de maand is ons documentatiecentrum geopend.
Een enthousiaste groep leden van de werkgroep ‘bibliotheek’ is elke maandag actief
met het catalogiseren van de vele boeken en tijdschriften. Van deze catalogus is ook
een digitale versie, zodat er via de computer een zoekingang in deze bibliotheek is.
Wij ontmoeten u graag in ons documentatiecentrum.
Openingstijden in Dorpshuis De Boei, Kerklaan 32, 3645 EV Vinkeveen.
Elke laatste maandag van de maand van 14.00 - 16.00 uur en van 19.30 - 21.00 uur.
(met uitzondering van de maanden juni, juli en augustus)

Onze werkgroep archeologie aan het werk in de Oudheidkamer

Archeologie
De laatste weken is ook onze werkgroep archeologie weer actief. Om de twee weken
is de dinsdagmiddag voor v.l.n.r. Ton Verweij, Simon Dolstra, Petra Dolstra en Hellen
Maijenburg met Ab Visser en Peter van Golen (niet op de foto). Dan zijn zij actief met
het determineren van archeologisch materiaal dat in onze omgeving gevonden is.

De Hoef vroeger!
Op woensdag 25 maart organiseren we een fotopresentatie over De Hoef.
Onze regiokenner Jan Compier vertelt aan de hand van talloze foto`s over het
boerenbedrijf en de industriële ontwikkeling van de buurtschap.
Daarnaast komt ook de middenstand aan bod. Zo is er aandacht voor landbouwhuis
Bakker alsook voor de bouw van de R.K. Kerk (1921) door twee Hoefse aannemers.
De kleuterschool, die werd gebouwd in1968, en het spoorlijntje ontbreken in zijn
presentatie niet, evenals verschillende Hoefse families zoals de families Janmaat,
Rademaker, Verhaar, De Jong en Van Bemmelen. Jan Compier heeft verschillende
foto´s uit privécollecties, die nog nooit eerder vertoond zijn.
Op deze avond is ook de prijsuitreiking van de tijdens de kerstmarkt gehouden
fotowedstrijd aan de winnaar de heer Hans Janmaat uit De Hoef.
De avond, waarvan de toegang gratis, is wordt gehouden in
Gemeenschapshuis de Springbok, Oostzijde 61a in De Hoef.
Aanvang 20.00 uur.

e

Mevrouw Pietje Looy aan de 1 Hoefweg.
(Deze foto maakte deel uit van de fotowedstrijd, die tijdens de kerstmarkt in december 2014 is
gehouden.)

Genealogie in Bibliotheek Mijdrecht
In april is de inloop van de werkgroep genealogie op vrijdagmiddag 10 april in de
bibliotheek van Mijdrecht aan de Dr. J.v.d. Haarlaan.
U bent welkom van 14.00 – 16.30 uur.
De inloop op de eerste maandagavond van april komt hiermee te vervallen.

Lezing militair erfgoed in De Ronde Venen
Als we over de Wilnisse Zuwe naar Woerden rijden, of . . . over de Ter Aase Zuwe
naar Breukelen, of. . . over de Mijdrechtse Zuwe naar Uithoorn, of. . . over de
Hoofdweg en de Botsholsedwarsweg naar Nessersluis, dan kunnen we genieten
van een weids landschap. Een vredig landschap.
We beseffen vaak niet dat dit fraaie, vredige landschap wordt omgeven door
middeleeuwse en laatmiddeleeuwse restanten van militair machtsvertoon.
Zelfs binnen de tijdgrenzen van de generatie van onze ouders werd nog gebouwd
aan militaire verdedigingswerken.
Kastelen, fortificaties, bunkers.
Ze vormen een ring om de Ronde Venen,
bedoeld om de vijand van binnen of van
buiten ons land, te kunnen tegenhouden of
op zijn minst enige tijd op te houden een
bedreiging te vormen. Ze vormen nu geen
bedreiging meer.
De mens is in staat gebleken om geweld te
bedenken wat letterlijk de dreiging van
forten en bunkers overstijgt. Toch wel
interessant, het verhaal van militaire
dreiging heeft zich door de tijd heen
ontwikkeld, van militair geweld tot militair
erfgoed.
We gaan er o.l.v. Peter van Golen naar kijken na de voorjaarsvergadering op
16 april a.s.
Slot Loenersloot

Archieven AGV
De website van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht biedt een ruime
hoeveelheid informatie, waaronder ook nogal wat archiefmateriaal. Wij brengen dit
graag onder uw aandacht. Zie hiervoor de website www.agv.nl, meer in bijzonder de
deelpagina over het waterschap/ historisch archief. Op de site kunt u kaart- en ander
bronnenmateriaal inzien. Tevens is een link naar de site archieven.nl zeker
interessant voor de geinteresseerde websurfer.

Belangrijke data in 2015
19 maart
25 maart
10 april
13 april
16 april
13 juni
19 november
18 december

Lezing Eendenkooien ‘De Groene Venen’ (Vinkeveen, Dorpshuis) 20.00 uur
Fotoavond De Hoef vroeger (De Hoef, Springbok), 20.00 uur
Inloop Genealogie (Mijdrecht, Bibliotheek v.d. Haarlaan), 14.00 – 16.30 uur
Lezing Genealogie op de computer (Vinkeveen, Ohk), 19.30 uur
Algemene Ledenvergadering (Mijdrecht, gebouw Irene), 20.00 uur
Rabofietstocht
Algemene Ledenvergadering (Wilnis, gebouw de Schakel), 20.00 uur
Optreden Mastreechter Staar (Wilnis, Monument Joh. Den Doper)

Met vriendelijke groeten, Historische Vereniging De Proosdijlanden
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.

Zicht op de Vinkeveense plassen vanaf de R.k.kerk. Foto: Sven Pothuizen, ESP Eventsupport.

