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De Amstel is van alle tijden
Na de pauze van onze algemene vergadering op 18 november a.s. verzorgt de heer
Ton Smit een lezing, getiteld “De Amstel is van alle tijden”. Het verhaal begint in de
tijd dat Westelijk Nederland een moerasgebied was achter de duinen. De Zuiderzee
was toen een binnenmeer.
De Amstel, het IJ, de Vecht en andere veenrivieren ontstonden enkele duizenden
jaren geleden. Rond het jaar 1200 werden dijken aangelegd en bij de monding van
de Amstel kwam een dam. We volgen de Amstel aan de hand van de geschiedenis.
Vooral in de stad Amsterdam is veel veranderd doordat Damrak en Rokin zijn
gedempt. Buiten de stad is
nog veel mooi landelijk gebied
met plaatsen die herinneren
aan hoe het vroeger was.
Dinsdag 18 november 2014
in het Herv.
Verenigingsgebouw,
Herenweg 205, te Vinkeveen
Aanvang 20.00 uur

Helpdesk genealogie 3 november
De inloopavonden van onze genealogiegroep worden gehouden op de eerste
maandag van de maand. Deze avonden hebben inmiddels bewezen dat onderling
contact met andere stamboomonderzoekers vaak tot nieuwe tips en perspectieven
leiden.
Buiten de bekende DTB bestanden (doop, trouw
en begrafenis), die een centrale plaats innemen in
de archieven, hebben onze voorouders en hun
verwanten namelijk her en der hun papieren
“sporen” in de geschiedenis achtergelaten.
De eerstkomende helpdeskavond is op maandag
1 december a.s. in de oudheidkamer van
verenigingsgebouw de Boei in Vinkeveen.
U bent vanaf 19.30 uur hartelijk welkom.

Typisch Vinkeveen
Heel enthousiast heeft de Vinkeveense
gemeenschap gereageerd op het uitkomen van
een compleet nieuw initiatief van de plaatselijke
korfbalvereniging: een agenda van en over
Vinkeveen, een boekje met beelden van
Vinkeveen door het hele jaar heen.
‘s Zomers, ‘s winters, ‘s morgens vroeg,
overdag, ‘s avonds laat, op de plas, in de polder
en in het dorp.
Daarnaast is het een boek met beelden van
vroeger. Van de jaren ‘50, ‘60 en ‘70. Voor veel
mensen herkenbaar, voor anderen juist een
aansporing om na te denken waar dat toch
precies geweest is. Vergezeld met verhalen uit
de ‘oude doos’, veelal met feitjes en weetjes die bij lang niet iedereen bekend zijn.
Luchtig verteld door Fons Compier.
Een jaarkalender ontbreekt natuurlijk niet, net zoals de aankondigingen van
evenementen die in Vinkeveen in 2015 plaatsvinden. Kortom, een boekje om te
hebben, te gebruiken en te bewaren. Een collectors item. Dat bleek wel uit de
stormachtige verkoop; binnen enkele dagen was deze editie uitverkocht.

Belangrijke data
18 november
1 december
5 januari
15 januari

Lezing Amstel na AV (Vinkeveen), 20.00 uur
Workshop Genealogie, helpdesk (Vinkeveen, Ohk), vanaf 19.30 uur
Workshop Genealogie, helpdesk (Vinkeveen, Ohk), vanaf 19.30 uur
Nieuwjaarsreceptie (Mijdrecht, Wilnis R.-K. kerk Driehuis), 20.00 uur

Station Mijdrecht, collectie Gille

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.

