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, december 2014

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

Terugblik AV
Onze jaarvergadering op 18 november jl. is weer naar volle tevredenheid verlopen.
Tijdens de vergadering keken we met genoegen terug naar onze jubileumviering en
de uitgave van onze dvd-box; hierover treft u in ons decembernummer van de
Proosdijkoerier ook nog het nodige. Het voorgestelde beleid en de daaruit
voortvloeiende activiteiten voor 2015 zijn in gepaste animositeit en onderling
vertrouwen vastgesteld. Een uitgebreider verslag kunt u later lezen via onze website.
Bij de bestuursverkiezing namen we afscheid van ons gewaardeerd bestuurslid
monumenten en archeologie, Jan Winkel. Ter vergadering is een ieder opgeroepen
om mee te denken over aanvulling van ons actieve vrijwilligersbestand. Vacatures in
ons bestuur zijn beschikbaar voor een ieder, die enthousiast aan de slag wil met de
regionale historie. Toch niet iets voor u???

De Amstel is van alle tijden
Na de pauze van onze algemene vergadering verzorgde de heer Ton Smit een
lezing, getiteld “De Amstel is van alle tijden”. Een interessant geheel dat door de vele
tientallen aanwezigen met plezier is gevolgd. Verluchtigd met vele beelden, kaarten
en foto’s van de Amstel en omgeving viel het verhaal zeker in de smaak.

Helpdesk genealogie 1 december

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 zijn op maandag 1 december en op 5 januari a.s.
in de oudheidkamer van verenigingsgebouw de Boei in Vinkeveen.
U bent vanaf 19.30 uur hartelijk welkom.

PK december
Ons decembernummer staat qua omvang nog
in het teken van onze jubileumviering. Opnieuw
een dubbeldik nummer van 56 pagina’s.
Bent u nog geen lid (abonnee)? Meld u dan
eenvoudig aan via onze website.
In het decembernummer vindt u een hele reeks
van interessante artikelen over onze
plaatselijke historie. Zo vertelt Peter Forsthövel
over de afschaffing van de dertiende penning
en licht Claar Muller een klein tipje van de
sluier op aangaande een hele oude kaart van
ons gebied (zie ook de cover). Maar ook de
vaste schrijvers laten zich niet onbetuigd; zij
staan garant voor een uitstekend gevuld, fraai
geïllustreerd en volledig in kleur uitgegegeven
kwartaalblad. Voorwaar ons visitekaartje!
Oprecht aanbevolen!!!

Schenkingen
De afgelopen maanden is ons documentatiecentrum weer verblijd met de nodige
aanwinsten. Veelal van anonieme gevers. Zo kunt u elke maandag terecht in onze
oudheidkamer om kennis te nemen van de vele honderden titels die ons
docucentrum inmiddels rijk is. De laatste maanden aangevuld met het proefschrift
van F.H. de Bruyne over De Ronde Venen (dank mw. Van Dijk), ansichtkaarten
(Mies Visser), Mijdrechtse courant van 1984, exemplaren van de Dorpsstem en Ons
Weekblad uit de jaren 1948 tot 1952, een zestal Mijdjes (herdenkingspenningen,
dank aan Julia Meyering) en een boek over tabakspijpen (dank aan dhr. Hilders).
Kom gerust eens binnen en verbaas u over ons rijke assortiment!

15 januari
De nieuwjaarsreceptie van onze
vereniging zal worden gehouden
op donderdagavond 15 januari
2015. Dit keer op een bijzondere
plaats, namelijk in het monument
Johannes de Doper op de grens
van Mijdrecht en Wilnis.
Onze vereniging is daar
uitgenodigd door het bestuur van
de Vrienden van het monument,
die op deze avond van 8 tot 9 uur
een presentatie verzorgen over het monumentale neogotische kerkgebouw.
Interessant voor onze leden, vooral omdat die presentatie met prachtige digitale
beelden op groot scherm zal worden gedaan door ons lid Peter Forsthövel, tevens
bestuurslid van de vriendenstichting.
Na afloop gaan wij elkaar een goed nieuwjaar wensen, waarbij alle tijd is voor een
gezellig samenzijn.
Tip: ga alvast eens kijken op de site: www.vriendenmonument-johdedoper.nl
zeker de moeite waard!

Kaart van Praalder
Het Regionaal Historisch Centrum in Breukelen en Museum De Ronde Venen
presenteren op 12 december het jaarprogramma rond de manuscriptkaart uit 1782,
die zij in bruikleen hebben gekregen. De officiële aftrap wordt verricht door
wethouder van De Ronde Venen Erika Spil.
De kaart van De Ronde Venen werd gemaakt door landmeter Gerbrand Praalder van
het Hof van Utrecht. In 1782 waren er nog geen luchtfoto’s of GPS, dus het was een
jarenlange klus. Vaak vergaan handgetekende kaarten in de loop der jaren, maar
deze dook circa tien jaar geleden in een Utrechts antiquariaat op. Nu hebben de
eigenaren, de erven van Wim Nienhuis, hem in bruikleen gegeven aan RHC Vecht
en Venen en Museum De Ronde Venen.
Het archief en museum starten een onderzoek naar de kaart, want er is nog maar
weinig bekend over de achtergrond ervan. Wie gaf de landmeter bijvoorbeeld de
opdracht voor het maken van de kaart? En van wie zijn de familiewapens die op de
kaart staan afgebeeld? Dit en meer zullen het RHC en het museum de komende tijd
onderzoeken.

Activiteiten
Om zoveel mogelijk mensen bij de kaart en het project te betrekken, organiseren het
Museum en het Regionaal Historisch Centrum activiteiten in samenwerking met
lokale verenigingen en organisaties. Zo komt er een fietstocht voor kinderen van
lokale scoutingverenigingen, waarbij ze een route fietsen langs karakteristieke
punten op de kaart. Fotoworkshop De Ronde Venen maakt foto’s van mooie locaties
op de kaart, die deel uit gaan maken van een tentoonstelling. En om de kaart te
behouden, wordt deze gedigitaliseerd en is er een reproductie gemaakt. Ook wordt
er een filmpje gemaakt door de Videovereniging van De Ronde Venen over de kaart
en de activiteiten. Deze video heeft als doel om het project onder de aandacht te
brengen voor de crowdfundingcampagne, die in december van start gaat. Hopelijk
wordt de manuscriptkaart uit 1782 in 2015 opnieuw op de kaart gezet!
In het decembernummer van de Proosdijkoerier besteden we al aandacht aan
deze kaart en ook in het juninummer gaan we uitgebreid in op dit document.

Gratis entree 20-jarig vechtstreekmuseum
Deze maand viert het Vechtstreekmuseum in Maarssen zijn twintigste verjaardag. Bij
een verjaardag hoort een traktatie en daarom is het museum in het weekend van 29
en 30 november gratis te bezoeken van 14 uur tot 17 uur!
Voor dit museumbezoek kunt u rustig een middag uittrekken, want er zijn maar liefst
drie verschillende exposities te bezichtigen in de voormalige buitenplaats Silversteyn,
naast Goudestein aan de Vecht

Belangrijke data in 2015
1 december
5 januari
15 januari
2 februari
23 februari
25 maart
13 april

Workshop Genealogie, helpdesk (Vinkeveen, Ohk), vanaf 19.30 uur
Workshop Genealogie, helpdesk (Vinkeveen, Ohk), vanaf 19.30 uur
Nieuwjaarswensen (Mijdrecht, Wilnis R.-K. kerk Driehuis), 20.00 uur
Workshop Genealogie, helpdesk (Vinkeveen, Ohk), vanaf 19.30 uur
Lezing Wie wat bewaart (Vinkeveen, Ohk), 19.30 uur
Fotoavond De Hoef vroeger (De Hoef, Springbok), 20.00 uur
Lezing Genealogie op de computer (Vinkeveen, Ohk) 19.30 uur

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.

