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, oktober 2013

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

Mooie maquette

Zaterdag 14 september was in Wilnis
voor de vijfde maal de najaarsmarkt.
Tijdens deze markt was in gebouw
De Schakel, de maquette te
bewonderen, die Jan Bluemink heeft
gemaakt van het Wilnisse dorp,
zoals het er in de jaren vijftig uitzag.
Het was een gezellig in- en uitlopen
gedurende deze zaterdag. Zoals
altijd bij het zien van deze maquette
of de vele foto’s, gaf het weer gespreksstof genoeg.
(zie ook de foto achterin deze nieuwsbrief).
Onze PR-commissie verzorgde namelijk daarnaast
een fototentoonstelling met het thema ‘Vorst en Volk”
in het kerkgebouw. Te zien waren de bezoeken van
leden van het koninklijk huis aan onze dorpen door de
jaren heen. Voor deze tentoonstelling, hebben we veel
gehad aan de hulp van een groot aantal Rondeveners én van het Regionaal
Historisch Centrum in Breukelen. Waarvoor natuurlijk hartelijk dank!
(op bijgaande foto: Koninging Juliana bezoekt Mariaoord Vinkeveen in 1950, collectie VP – Jack Hoogeboom)

Genealogie
Maandag 4 november is de eerstvolgende inloopavond van de werkgroep
genealogie. U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur. We slaan de oktobermaand
over, vanwege een speciale gebeurtenis rond het overhandigen van een
geproduceerde stamboom van de familie Van Spengen op 10 oktober.
Voor november geldt weer: om ons voor te kunnen bereiden op uw komst stellen wij
het op prijs wanneer u zich vooraf even aanmeldt bij stef.veerhuis@telfort.nl, zodat
wij u op de avond zelf nog gerichter kunnen helpen.

Russische herfst
Wij tippen u nogmaals:
Russische verhalen, dans en muziek met Elza Vis,
Zvarniara en Trio Tirámido
Rusland horen, zien en proeven! Kom genieten en laat je
meeslepen door de Russische melancholie. Elza Vis van
Binnenste Buiten vertelt op deze bijzondere avond en
schitterende locatie, Russische verhalen en sprookjes.
Plaats: Hoeve Kazan, Blokland 28, Nieuwveen. Aanvang:
31 oktober om 20.00 uur. Toegang € 10, incl. koffie/thee.
Info en reserveren: E: elza@binnenste-buitenverhalen.nl,
zie ook www.binnensebuiten-verhalen.nl en
www.hoevekazan.nl
Russische boerderijen
Wandelroute Kazan- Lindenhorst.
De wandelroute Kazan- en Lindenhorst (12 km, ca. 3 uur
lopen) is een bijzondere rondwandeling die voert langs de
oevers van de Amstel en de Kromme Mijdrecht door de
polders Blokland en Zevenhoven. Bij het startpunt De
Lindenhorst van Els en Dick van der Horst zijn gratis
routebeschrijvingen af te halen. Startpunt De Lindenhorst
Groene Hart Landwinkel, Westzijde 17a De Hoef. Zie ook
www.delindenhorst.landwinkel.nl en
www.recreatiemiddennederland.nl

Bijzonder concert
U bent van harte uitgenodigd voor een bijzonder concert. Op vrijdagavond 11 oktober
treedt het Russische Projectkoor o.l.v. Arkadi Gankin op in de Johannes de
Doperkerk aan het Driehuisplein 3 in Mijdrecht, aanvang 20.00 uur. Soliste is Viktoria
Pankratova en zij en het koor worden ondersteund door Trio Samovar (domra, bajan
en bas-balalaika). Ook dansleerlingen van de Russian School of the Arts uit
Rotterdam treden op. Het projectkoor is speciaal opgericht voor de culturele
manifestatie Russische Herfst in De Ronde Venen.
Toegang: € 15 volwassene en € 5 kinderen, incl. thee/koffie in de pauze.

Leeftijdsperspectief
In de Morgensterkerk in Vinkeveen is op zondag 13 oktober een ouderendienst, een
dienst voor alle leeftijden, maar voorbereid vanuit het perspectief van leeftijd. Een
dienst die a.s. woensdag wordt voorbereid. Om 10 uur woensdagochtend reserveert
dominee Bram-Willem Aarnoutse anderhalf uur om met ouderen uit zijn gemeente
samen deze dienst voor te bereiden. Meedenkende ouderen nemen dan een foto
mee van hun ouders, of van het huis waar zij zijn opgegroeid. Een beetje in de sfeer
van ‘het tuinpad van mijn vader’. Een bijzonder, welkom initiatief…..

Vechtstreekmuseum
Zondagmiddag 13 oktober a.s. om 14.00 uur geeft mevrouw Alet van der Linde, een
van de enthousiaste gidsen van het Vechtstreekmuseum, een rondleiding door het
besloten park van Doornburgh in Maarssen. Doornburgh is onlangs terecht
uitgeroepen tot een van de zeven wereldwonderen van Stichtse Vecht en is uw
aandacht meer dan waard!
Verzamelen bij de ingang van de priorij, Diependaalsedijk 19 in Maarssen.
Op zaterdagmiddag 19 oktober a.s. om 14.00 uur
is er in Breukelen een bijzondere
paddenstoelenexcursie bij Ridderhofstad
Gunterstein. Bewoner de heer R. Koole leidt u,
samen met paddenstoelendeskundige de heer E.
Broeke, rond over het landgoed waar zeer
bijzondere soorten paddenstoelen voorkomen. Dé
kans om uw kennis te vergroten! Verzamelen bij
het toegangshek aan Zandpad 48.
Kaartjes voor de tuinrondleidingen ad 5 euro p.p.
kunt u reserveren via de website www.vechtstreekmuseum.nl, maar doet u dat snel,
want vol is vol!

De beste Breukelaar
Op zaterdag 19 oktober is er in het RHC te Breukelen een
gratis rondleiding in het kafder van de Lustrummaand rond
Leonard Corneille Dudok de Weit alisa Kees de Tippelaar. De
bezoektijd die dag is van 14.00 tot 17.00 uur aan de
Scherpersweg 6e te Breukelen. Daarnaast is de tentoonstelling
in het RHC kosteloos te bezichtigen to 30 januario 2014 (op
dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 16.00 uur. Zie
ook wwwrhcvechtenvenen.nl

Gezocht
Mocht u in uw spaarzame vrije tijd nog iets extra’s willen
doen voor de historische vereniging, dan is het meehelpen
in ons documentatiecentrum wellicht een idee. Het
invoeren van de gegevens in ons systeem vergt de nodige
tijd, dus elke hulp hierbij is welkom. Een telefoontje naar
Peter van Golen (261672) kan u verder uitsluitsel geven.

Belangrijke data
7 oktober
10 oktober
11 oktober
13 oktober
19 oktober
19 oktober
31 oktober

GEEN inloopavond genealogie
Overhandiging genealogie Van Spengen (Vinkeveen)
Concert (Mijdrecht), 20.00 uur
Rondleiding Doornburgh (Maarssen), 14.00 uur
Paddestoelenexcursie Gunterstein, 14.00 uur
Rondleiding RHC (Breukelen), 14.00 uur
Russische verhalen (Nieuwveen), 20.00 uur

4 november Inloopavond genealogie (Vinkeveen), 19.30 uur
13 november Najaarsvergadering met lezing over bidprentjes (Vinkeveen), 20.00 uur
2 december Filmavond genealogie (Vinkeveen), 19.30 uur
14 december Kerstmarkt (Boeiplein, Vinkeveen), 10.00 tot 16.00 uur

Foto afkomstig uit de ‘collectie Wilnis’.

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/

