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 2015

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

Filmbeelden van Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen
Op donderdagmiddag 15 oktober bent u van harte welkom om een dvd-presentatie
bij te wonen in Bowlingcentrum Mijdrecht, aan de Ontspanningsweg 1a (Gebouw Het
Veenweidebad) te Mijdrecht.
In samenwerking met de Rabobank organiseert onze historische vereniging een
filmmiddag, waarop wij beelden vertonen van de dorpen Mijdrecht, Wilnis en
Vinkeveen uit vervlogen tijden. Met zijn Multimediaservice heeft Arie Nooteboom nog
meer unieke en nooit eerder vertoonde beelden van onze dorpen verzameld.
Beelden die dus ook niet op de in 2014 uitgekomen dvd-serie gepubliceerd zijn.
De zaal is open om 14.00 uur en de eerste filmbeelden vertonen we vanaf 14.30 uur.
De middag is rond 17.00 uur weer afgelopen. Alle leden van de historische
vereniging zijn van harte welkom. U komt toch ook?

De Ronde Venen 700 jaar bestuurd door proosten
“Een geschiedenisverhaal over de mens achter de proosten van St. Jan”.
Boekpresentatie: maandag 9 november in de Janskerk te Mijdrecht.
Aanvang 20.00 uur.
Wij nodigen u van harte uit om de presentatie bij te
wonen van het door Fred de Wit samengestelde boekje
over de bestuursgeschiedenis van de Proosdijlanden.
In de voor hem zo kenmerkende en voor de lezer
begrijpelijke bewoordingen vertelt Fred de Wit, de
nestor van onze vereniging, over de
ontstaansgeschiedenis van onze regio. Het verhaal is
gericht op de proosten, die vanuit Mijdrecht gedurende
700 jaar in de Proosdijlanden de leiding hadden.
De geschiedenis verhaalt over de mens achter de
proosten in de periode van de jaren 1085 tot 1795. Fred
beschrijft hierbij talloze herkenbare plekken en gaat
bijvoorbeeld in op de verschillende, soms ook eigenlijk
foutieve straatnamen, die herinneren aan de proosten.
Als een soort kerstgeschenk ontvangen alle leden van
onze vereniging deze uitgave (winkelwaarde €9,95) als
extra bijlage bij het decembernummer van onze
Proosdijkoerier. Voorwaar iets om naar uit te kijken.

Mastreechter Staar
De “Stichting Instandhouding Johannes de Doper”
organiseert samen met de “Stichting Cultura De
Ronde Venen” een uniek concert op vrijdag 18
december 2015 om 20:00 uur, met medewerking
van het honderd zangers tellende koor van de
Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar uit
Maastricht. Onze leden kunnen via onze vereniging
tegen een gereduceerde prijs entreebewijzen
verkrijgen.
Bij voorinschrijving via onze vereniging kunt u tot 1
november plaatsen bestellen voor € 22,50 per
plaatsbewijs. De normale prijs bedraagt € 25,- per
plaatsbewijs. U kunt uw bestelling doen door een
mail te sturen aan:
publicaties@proosdijlanden.nl of door per post uw
gegevens aan te leveren via het bij de
Proosdijkoerier van september meegeleverde
inschrijfformulier aan H.V. De Proosdijlanden,
Postbus 65, 3648 ZH te Wilnis.

Belangrijke data
15 oktober
26 oktober
2 november
9 november
19 november
7 december
18 december

Filmmiddag (Mijdrecht, Bowlingcentrum), 14.00 uur
Foto’s herkennen (Vinkeveen, Ohk), vanaf 19.30 uur
Inloopavond genealogie (Vinkeveen, Ohk), vanaf 19.30 uur
Presentatie ‘De Ronde Venen 700 jaar bestuurd door proosten
Algemene Ledenvergadering (Wilnis, gebouw de Schakel), 20.00 uur
Inloopavond genealogie (Vinkeveen, Ohk), vanaf 19.30 uur
Optreden Mastreechter Staar (Wilnis, Monument Joh. Den Doper)

Openstelling Oudheidkamer
Elke maandagmiddag (v.a. 14.00 uur) en woensdagmorgen (v.a. 10.00 uur) werkt de
werkgroep ‘bibliotheek’ aan de digitalisering van onze documentatie.
Elke laatste maandagavond van de maand is de Oudheidkamer open. Dan is ons
fotoarchief open voor bezoekers (v.a. 19.30 uur), mede om herkenning, naams- of
plaatsaanduiding te kunnen doen.
Om de veertien dagen op dinsdagmiddag 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.

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.

