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, september 2014

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

Dit mag u niet missen!!!
27 september Jubileumviering in Vinkeveen
Onze jubileumcommissie heeft voor de jubileumdag in De Boei in Vinkeveen een
zeer aantrekkellijk feestprogramma opgesteld. Vanaf 13.00 uur is er een gevarieerd
programma met medewerking van diverse andere jubilerende verenigingen.
Het programma voor die middag ziet er onder voorbehoud als volgt uit:
13.00 uur
13.30 uur
13.45 uur
14.15 uur

Kramenmarkt (doorlopend de hele middag)
Opening
Mijdrechts Ouderenkoor
Optreden

14.30 uur

Pauze (met Rad van Avontuur )

15.00 uur
15.20 uur

Smartlappenkoor van Inloophuis ’t Anker
Prijsuitreiking van verhalenwedstrijd Historische
Vereniging
Herinneringen aan vroeger door Elza Vis
Jazz- en showballet Nicole
Afsluiting en drankje(s)

15.40 uur
16.00 uur
16.30 uur

U bent van harte welkom!!
Deze jubileumviering wordt 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.

Documentatiecentrum weer open
De medewerkers van ons documentatiecentrum brengen voor u historisch
lezenswaardige feiten en wetenswaardigheden bijeen. Het betreft niet alleen
historische informatie over het grondgebied van De Ronde Venen, maar ook de wijde
omgeving levert een bijdrage door middel van geschreven teksten, foto’s en prenten.

Ons documentatiecentrum bevindt zich in de Oudheidkamer in Dorpscentrum De
Boei, Kerklaan 32, te Vinkeveen.
Alle maandagmiddagen zijn de vrijwilligers aanwezig om toegang tot de vele
honderden documenten mogelijk te maken. De laatste maandag van elke maand
kunt u ook in de avond vanaf 19.30 uur in de Oudheidkamer terecht om boeken,
tijdschriften of andere publicaties in te zien.

Bezoek waard
Wetende dat er vele honderden titels in te zien zijn, is een bezoekje aan ons
documentatiecentrum beslist de moeite waard. U bent van harte welkom:
Openingstijden in Dorpshuis De Boei, Kerklaan 32, 3645 EV Vinkeveen.
Elke maandag van 14.00 - 16.00 uur en elke laatste maandag van de maand ook van
19.30 - 21.00 uur.

Presentatie dvd-box
Op dinsdagavond 16 september presenteren we
voor een beperkte groep genodigden de nieuwe
dvd-box “De vorige eeuw vastgelegd voor de
toekomst”.
We zijn hier voor diverse vrijwilligers bijzonder
erkentelijk. Kartrekker en regisseur Ed Swaab
voorop. Maar hij deed dit met hulp van velen.
Multimediaal vormgever Arie Nooteboom was
van onschatbare waarde. Zijn uiterst
professionele inbreng bij het verwerken van de
oorspronkelijke film- en videobeelden heeft ertoe
geleid, dat soms moeizaam herkenbare beelden
keurig zijn opgefrist. Maar ook de drie
werkgroepen in de drie in beeld gebrachte
kernen zijn onmisbaar geweest.
Voor Mijdrecht was de helaas onlangs overleden
Henk Gille mede betrokken. Hij heeft het einde
van het project net niet mee mogen maken. We
gedenken hem in dankbaarheid. Voor de Mijdrechtse bijdrage waren ook Henk
Rijneveld, Dinie en Arie van Tol, Joop Frankenhuizen, Harry Hoefkens en Ed Swaab
verantwoordelijk. Voor Wilnis zijn Floor Groenendijk, Herman van Soest, Piet
Grundmann, Harry Hoefkens en Ed Swaab in de werkgroep actief geweest. En voor
Vinkeveen hebben Piet Koster, Harry Hoefkens en Ed Swaab de selecties uit het
film- en videomateriaal verzorgd. Allen zeer hartelijk dank!
Let op: de voordeelprijs van €16,50 geldt alleen nog deze week.
Na 16 september is de prijs €22,50

Tuinrondleidingen Gunterstein en VreedenHoff
Het Vechtstreekmuseum in Maarssen biedt tuinliefhebbers de
mogelijkheid om de wisseling van de seizoenen te beleven in
enkele bijzondere particuliere tuinen langs de Vecht.
Op zaterdagmiddag 13 september a.s. kunt u Landgoed
Gunterstein te Breukelen ontdekken in de eerste herfstkleuren. De
heer R. Koole, bewoner van de gelijknamige Ridderhofstad,
ontvangt u graag om 14.00 uur bij het bezoekerscentrum/ de tabaksschuur in de
Oldenbarneveldttuin aan de Vecht. Op de
Notenlaan (ingang via het hek naast Zandpad 47a) kunt u zowel uw fiets als uw auto
parkeren.

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.

Proosdijkoerier vernieuwd
Het septembernummer van De Proosdijkoerier, ons
alom gewaardeerde kwartaalblad, is spectaculair
vernieuwd.
De uitgave van september is het eerste exemplaar dat
we volledig in kleur uitgeven. Ons blad presenteert zich
hiermee als een modern tijdschrift,
in een oplage van 1100 stuks.
Leden ontvangen vier maal per jaar dit kwartaalblad.
Lid worden kan door een e-mail te sturen aan
administratie@proosdijlanden.nl
of een briefje naar Postbus 65, 3648 ZH te Wilnis. Het
lidmaatschap kost slechts €17,50 per jaar

40 jaar cursusproject
Op 20 augustus 1974 verzamelden dertig belangstellenden
zich in het Dorpshuis van Vinkeveen. De wens bestond om
een cursuproject op te zetten. Geinspireerd op Engelse en
Deense educatieve programma’s ontstond het project
‘Vinkeveen maakt Vinkeveen wijzer, een cultureel, educatief
programma op lokaal niveau. In de beginjaren was het aantal
cursussen al direct enkele tientallen in aantal, varierend van
wandkleden maken to veldbiologie.

Tot 1987 werden de creatieve cursussen gegeven in het Honk, een noodlokaal van
de voormalige Lavo-school aan de Herenweg. Daarna verhuisde men naar het
Dorpshuis aan de Kerklaan.
Op 2 januari 1984 kreeg het cursusproject de juridische status van een stichting en in
1989 werd het omgedoopt tot Cursuproject De Ronde Venen. Twee keer per jaar
verzorgt de betrokken werkgroep een aantrekkelijk programma aan educatieve en
creatieve cursussen; hetgeen in 2011 leidde tot een piek van maar liefst 1582
aanmeldingen. Vrijdag 5 september was de aftrap voor het veertigste cursusjaar.
Zie ook de website www.cursusproject.nl

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 zoektoch naar zijn vooruders. Een fraai
voorbeeld van hoe u zelf ook aan de slag kunt met diverse
bronnen.

Belangrijke data
27 september
6 oktober
3 november
18 november
1 december

Viering jubileum (Vinkeveen, De Boei), 13.00 tot 17.00 uur
Lezing Genealogie Stamboom Van Golen (Vinkeveen, Ohk) vanaf 19.30 uur
Workshopgenealogie, helpdesk (Vinkeveen, Ohk), vanaf 19.30 uur
Lezing Amstel na AV (Vinkeveen), 20.00 uur
Workshopgenealogie, helpdesk (Vinkeveen, Ohk), vanaf 19.30 uur

Hofland, te Mijdrecht (foto uit de collectie Gille)

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/

