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 2014

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

Terugblik jubileumviering
Ons dertigjarig bestaan is zaterdag 27
september groots gevierd.
Onze jubileumcommissie verdient alle lof
voor het geweldige programma, waarin
diverse andere jubilerende verenigingen hun
steentje bijdroegen.
Bij de opening van het feest konden het
Mijdrechts Ouderenkoor, IVN De Ronde
Venen, het Cursusproject, Toneelvereniging
OKK en Inloophuis Het Anker vertellen over
hun activiteiten en het jubileum.
Direct daarna kreeg museumdirecteur
Maarten Kentgens een dvd overhandigd met
unieke beelden van het veensteekproces uit
een door dokter Bijleveld gemaakte film uit
1938.
Het feestprogramma was bijzonder gevarieerd. Het Ouderenkoor beet het spits af,
gevolgd door een ludiek optreden van de familie Valentijn, die zich als turftrappers
uitstekend presenteerde. Maar ook de
demonstratie van de Tai Chi groep 'The Yellow
Team' viel in goede aarde.
Het publiek in de overvolle zaal van het
Dorpshuis in Vinkeveen ging bij de
meezingliedjes van smartlappenkoor ‘Licht het
Anker’ helemaal los. Gezelligheid ten top.
In de ontvangsthal van de Boei stonden de
deelnemende verenigingen en diverse van onze werkgroepen met een
informatiekraam. De eerder bestelde dvd-boxen van de onlangs uitgebrachte dvd 'De
vorige eeuw vastgelegd voor de toekomst' is door vele betrokkenen opgehaald en
voor enkele honderden bezoekers was het een bijzonder plezierig samenzijn om
herinneringen aan dertig jaar verenigingshistorie op te halen met elkaar.

Nadat nogal wat bezoekers hun prijs uit de gehouden loterij in ontvangst genomen
hadden, kon wethouder Aldrik Dijkstra de prijzen uitreiken aan de deelnemers van de
uitgeschreven schrijfwedstrijd 'herinneringen aan vroeger'. De genomineerde
basisschoolleerlingen hebben menig verhaal van oma of opa doorverteld. Uiteindelijk
bleek het verhaal van Madelief Voorbij dusdanig indrukwekkend dat zij een speciale
prijs mocht ontvangen. De hoofdprijs was echter voor Luna Veerhuis van de
Driehuisschool. Haar verhaal over (oma) Leontine in de jaren zestig werd door de
jury als beste gehonoreerd met de eerste prijs.

Verhalenvertelster Elza Vis droeg hierna het verhaal van Luna aan het ademloos
luisterende publiek voor. Bij de volwassenen werd de eerste prijs toegekend aan Riet
Pietersen, die met haar eigen oorlogsherinneringen de hoofdprijs verdiende.
De door Hans van Veen gepresenteerde middag werd afgesloten met een
spetterend, eigentijds optreden van enkele dansgroepen van Jazz- en Showballet
Nicole. Voorwaar een bijzonder geslaagd evenement. Co Oudshoorn en zijn vele
helpers verdienen alle lof voor het soepele verloop van dit succesvolle festijn.
Waarvan acte!!!

Onze jubileumviering werd mede mogelijk gemaakt door: Fourniturenhandel G.
Brouwer & Zn, De Decorette, Van Egmond Poeliers, Makelaardij Van der Helm,
Hema Reurings, De Huifkar, Aannemersbedrijf Krimp, Boekhandel Mondria, Stichting
Ronde Venen Fonds, Van Rooyen verhuizers, De Strooppot, Juwelier Swaab, Van
der Wilt Gerbera’s, Lunchroom Tof, Schildersbedrijf Van Zuylen en Slijterij De Zwart.
Een filmimpressie van deze middag (door Johan den Drijver) kunt u vinden op onze
website of door te klikken op deze link.

Presentatie dvd-box
Op dinsdagavond 16 september presenteerden we voor een beperkte groep
genodigden de nieuwe dvd-box “De vorige eeuw vastgelegd voor de toekomst”.
Met dank aan burgemeester Divendal, die de officiële handeling verrichte en vooral
veel dank aan de betrokken medewerkers kijken we terug op een geslaagde avond.
De foto-impressie hieronder is van Jan Compier.

De DVD-box is te bestellen voor €22,50 (plus eventuele verzendkosten van €3,50).
U kunt de box bestellen door een e-mail te sturen aan
publicaties@proosdijlanden.nl of per post uw gegevens aan te leveren aan
Historische Vereniging De Proosdijlanden, Postbus 65, 3648 ZH Wilnis.
Vermeld in uw bestelling uw naam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer,
mailadres, ibanrekeningnummer en het aantal dvd's dat u wenst te ontvangen of af te
halen.
Op 6 oktober om 19.30 uur is in de Oudheidkamer (Vinkeveen) gelegenheid tot
afhalen van de door u bestelde dvd’s. Dit ophalen is ook mogelijk bij Juwelier Swaab
in de Dorpsstraat te Mijdrecht.

Tuinrondleidingen VreedenHoff
Op zaterdagmiddag 4 oktober a.s. staat de buitenplaats VreedenHoff in Nieuwersluis
op het programma. Eigenaar en bewoner dhr. A.A. Lisman geeft om 14.00 uur een
rondleiding door zijn prachtige park in herfsttooi en ook dit is zeer de moeite waard.
Speciaal voor u gaat het monumentale hek aan de Straatweg open.
Voor de rondleidingen kunt u zich aanmelden via www.vechtstreekmuseum.nl (onder
het kopje activiteiten). Vooraf inschrijven is verplicht en mogelijk tot een dag voor de
betreffende excursie. NB: vol is vol! De prijs per rondleiding is 5 euro per persoon.

Natuur- en landschapslezing
De heer Wim Weijs verzorgt voor milieuvereniging De Groene Venen een lezing over
natuur en landschap van De Vechtstreek en De Ronde Venen. De toegang is gratis.
De lezing is op 9 oktober a.s. en begint om 20.00 uur in Dorpshuis De Boei, Kerklaan
32 te Vinkeveen.

6 oktober Genealogie
Op maandagavond 6 oktober bent u van harte welkom voor een speciale toelichting
op het doen van onderzoek naar familienamen. Peter van Golen vertelt in een
levendige presentatie over zijn zoektocht naar zijn vooruders. Een fraai voorbeeld
van hoe u zelf ook aan de slag kunt met diverse bronnen.

Oproep
Bij deze vragen wij uw aandacht voor het
volgende: binnen de schrijversgroep van
onze Proosdijkoerier is men nieuwsgierig
naar het bestaan van Rondeveense
bedrijven met een bestaansgeschiedenis van
meer dan honderd jaar. Kent u een bedrijf in
uw buurt, dat meer dan honderd jaar geleden
is ontstaan, dan stellen we uw reactie zeer
op prijs: meuls63@planet.nl

Tijd over?
Is uw belangstelling voor de geschiedenis zodanig, dat u ook in uw vrije tijd actief wilt
zijn met deze materie?? We willen u met veel plezier laten meedraaien in een van
onze vrijwilligersgroepen:
Ligt uw hart meer bij archeologie of onze monumenten, neem dan contact op met
Jan Winkel (janwinkel1958@yahoo.com)
Is stamboomonderzoek meer iets voor u? Neem dan contact op met Hans van
Dreumel (h.v.dreumel@gmail.com)
Liever actief in de organisatie en het bestuurlijke werk?? Mail dan naar Jaap
Meulstee (meuls63@planet.nl)
En: Voor de wij Hofland Noord (Mijdrecht) zoeken wij een bezorger voor de
Proosdijkoeriers (eens per kwartaal, 40 adressen).
Mail hiervoor Chris Remmelenkamp (chris@lumare.nl)
Alvast bijzonder dank voor uw inzet!

Gezocht interviewers
Als historische vereniging zijn we niet alleen
nieuwsgierig naar tastbaar historisch materiaal.
Ook uw gesproken verhalen over vroeger vinden we
interessant. Die willen we bewaren voor het
nageslacht. Onze werkgroep heemkunde wil
gesprekken met ouderen graag vastleggen.
Mede daarom zijn we op zoek naar personen, die het
leuk vinden om af en toe eens een interview af te
nemen met een oudere dorpsgenoot.
Iets voor u? Neem dan s.v.p. contact op met Harry
Hoefkens, h.m.hoefkens@kpnplanet.nl

Deel uw passie
Het mag duidelijk zijn, dat wij het niet erg vinden als u uw belangstelling voor onze
regionale geschiedenis graag deelt met anderen. En dat u doorvertelt hoe
enthousiast u bent over bijvoorbeeld ons kwartaalblad De Proosdijkoerier….
Er zijn nog altijd gezinnen binnen onze gemeente, die ons kwartaalblad niet
ontvangen.
U kunt deze mensen wijzen op de eenvoud van het lid worden van onze vereniging.
Via onze website proosdijlanden.nl gaat dit erg simpel, maar ook een mailbericht aan
administratie@proosdijlanden.nl volstaat al. Zegt het vooral voort.

Belangrijke data
6 oktober
3 november
18 november
1 december

Lezing Genealogie Stamboom Van Golen (Vinkeveen, Ohk) vanaf 19.30 uur
Workshop Genealogie, helpdesk (Vinkeveen, Ohk), vanaf 19.30 uur
Lezing Amstel na AV (Vinkeveen), 20.00 uur
Workshop Genealogie, helpdesk (Vinkeveen, Ohk), vanaf 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.

