Eind maart 2016

Inloop genealogie
Op maandagavond 4 april bent u weer van harte welkom in de “Oudheidkamer” van
Dorpshuis de Boei in Vinkeveen met al uw vragen over genealogie.
De leden van de werkgroep genealogie zijn u graag van dienst, om richting te geven
aan de zoektocht naar het verleden van uw dierbaren. Het enthousiasme voor deze
avonden is echter van dien aard dat wij u
willen vragen om uw komst van te voren
even aan te melden. Dit vanwege onze
mankracht en een beperkt aantal computers,
om zo teleurstelling te kunnen voorkomen.
Aanmelden kan bij: h.v.dreumel@gmail.com
of 0297-286797
Deze inloopavond begint zoals gebruikelijk
om 19.30 uur en de toegang is gratis.

Uw mening?
Natuurlijk zijn we zeer verguld met de vele positieve reacties, die we elke keer krijgen
op ons kwartaalblad en onze nieuwsbrief. Veel dank daarvoor. Toch vragen we
nadrukkelijk uw mening. Bent u tevreden over de Proosdijkoerier en/ of de
nieuwsbrief of heeft u opmerkingen over de inhoud, de opmaak, de leesbaarheid, de
verhouding tekst/afbeeldingen, het aantal pagina’s of het aantal uitgaven per jaar?
Uw reactie kunt u sturen per e-mail aan meuls63@planet.nl of per brief aan Jaap Meulstee, Conincksmeer 5,
3645 WG te Vinkeveen. Alvast bijzonder dank voor uw betrokkenheid.

19 april a.s.
Algemene ledenvergadering in gebouw Irene, Kerkstraat 9 te Mijdrecht.
De aanvang van de ledenvergadering is 20.00 uur. U bent van harte welkom.
Tijdens de vergadering behandelen we de jaarverslagen van 2015.
Na de pauze houdt de heer Hopmans een voordracht over veenlijken! Zie hieronder.

Het mysterie van de veenlijken
Het meisje van Yde, de man van Tollund, Rode Frans, het paar van Weerdinge, de
vrouw van Zweeloo, wat hebben zij gemeen? Allen zijn, vele eeuwen na hun dood,
tot schrik van veenarbeiders in min of meer herkenbare gedaante opgedoken uit
hoogveen. Ze staan bekend als veenlijk. In musea in Nederland, Denemarken,
Duitsland en Engeland zijn er tientallen te aanschouwen, steeds vaker met een na
geboetseerd hoofd erbij. Waarom is er geen enkele bij uit onze omgeving?
Schaarse bronnen uit oude tijden en wetenschappelijk onderzoek met moderne
methoden hebben veel, zij het niet alles kunnen oplossen van de raadselen rond
deze schepselen. Waarom werden zij geofferd en aan wie?
Dinsdagavond 19 april 2016 wekt Reinier Hopmans, die al vele jaren in het
onderwerp is geïnteresseerd, de geschiedenis tot leven in een met vele foto’s
geïllustreerde en anekdoten doorspekte presentatie bij de Historische Vereniging De
Proosdijlanden in Mijdrecht. Griezelen is toegestaan!
De lezing vindt plaats na de algemene ledenvergadering in gebouw Irene, Kerkstraat
9 te Mijdrecht. De aanvang van de ledenvergadering is 20.00 uur, de lezing is om
20.45 uur.

De Ronde Venen in kaart
De Ronde Venen is cartografisch een bijzonder interessant gebied: omringd door de
Amstel, Waver, Winkel, Angstel, Geer en de Kromme Mijdrecht. Op donderdag 10
maart jl. organiseerden we een lezing over de cartografische ontwikkeling van onze
omgeving. Naar de mening van onze spreker, Klaas Pater, is er geen ander gebied
te vinden, waar de aanwezigheid van de mens zo ingrijpend is geweest. Een
bijzonder gewaardeerde presentatie met nogal wat fraaie kaarten met antiquarische
waarden.

Belangrijke data
4 april
19 april
1 juni
13 juli
10 september
17 november

Inloopavond Genealogie (19.30 uur Oudheidkamer, Vinkeveen)
Algemene vergadering met lezing Veenlijken (20.00 uur Irene, Mijdrecht)
Jaarmarkt Mijdrecht (10.00 uur tot 21.00 uur)
Jaarmarkt Vinkeveen (10.00 uur tot 21.00 uur)
Braderie Wilnis (10.00 uur tot 16.00 uur)
Algemene vergadering met lezing Palingvisserij (20.00 uur Schakel, Wilnis)

Pondskoekersluis

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.

