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, juni 2015

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

Proosdijkoerier juni
In ons juninummer weer diverse lezenswaardige artikelen
van ons vaste schrijversbestand. Zo vertelt Joop
Frankenhuizen over het familiebedrijf Van Harberden en
over de eierveiling in Vinkeveen.
Stef Veerhuis biedt ons een uitgebreide beschrijving van
het monumentale gemaal in Amstelhoek en Fred de Wit
vertelt over een ‘illegale’ wethouder in Vinkeveen. Piet van
Buul maakt ons deelgenoot van enkele reacties op zijn
artikel in het maartnummer over de in onze regio
neergekomen vliegtuigen en Bob Bouwhuis interviewde
Joop Hazes over zijn oorlogsherinneringen. De
kerkklokken van Waverveen bieden een mooi verhaal,
beschreven door Arie Bloed en Peter van Golen vertelt
over kerk en geloof in het negentiende-eeuwse
Vinkeveen. Claar Muller geeft nog enkele nieuwe feiten
over de kaart van Praalder en aangevuld met een laatste
nostalgische schoolfoto en verenigingsnieuws vormt dit
alles weer een fraai gevulde Proosdijkoerier, waar u met plezier in zult lezen.
Lid worden van onze vereniging kan door een e-mailbericht met vermelding van naam en adres te sturen naar
administratie@proosdijlanden.nl. U kunt ook uw gegevens, voorzien van uw handtekening, opsturen naar:
Historische Vereniging De Proosdijlanden, t.a.v. Ledenadministratie, Postbus 65, 3648 ZH Wilnis.
U ontvangt dan onder andere vier maal per jaar “De Proosdijkoerier”. De kosten voor het lidmaatschap bedragen
€ 17,50 per jaar. (N.B. Bij verzending van De Proosdijkoerier per post wordt een vrijwillige extra bijdrage van €
5,00 gevraagd).

Rabo Fietstocht 13 juni 2015
Onze vereniging heeft zich ook dit jaar aangemeld als deelnemer aan de fietstocht
met deelnemersnummer 53. Aan het eind van de rit levert iedere deelnemer zijn
stempelkaart in, met de benodigde stempels. Rabobank Rijn en Veenstromen stort
vervolgens een vast bedrag per deelnemer (30 km = € 7,50 en 100 km = € 20,-) op
de bankrekening van onze vereniging.
Heeft u er zin in? Fiets dan gezellig mee! Leuk een dagje fietsen en tegelijk geld
verdienen voor onze vereniging: dat is de Rabo Fietstocht.

Algemene vergadering
Het verslag van onze laatste algemene vergadering van 17 april jl. kunt u inzien via
onze website: http://www.proosdijlanden.nl/index.php/vereniging/alv

Heropeningsceremonie
Ter gelegenheid van de afronding van de restauratie van de r.k.kerk in Vinkeveen
vinden er half juni diverse activiteiten plaats:
Op vrijdag 12 juni om 10.30 uur is de officiële oplevering in bijzijn van de vicaris, de
burgemeester, alle medewerkers van de betrokken bedrijven en vele genodigden,
onder wie ook de veertienhonderd parochianen.
Op zaterdag 13 juni is er een open dag van 10:00 uur tot 16:00 uur.
Ook die dag bent u van harte uitgenodigd om het gerestaureerde kerkgebouw van
binnen en buiten te bewonderen. U kunt eventueel ook de toren beklimmen.
Gedurende de dag zal er regelmatig orgelspel te beluisteren zijn.
Het eigen bezit aan kerkzilver, in bruikleen gegeven aan het zilvermuseum in
Schoonhoven, zal deze dagen ook in de kerk tentoongesteld worden.
De leden van de restauratiecommissie en van de werkgroep kerkbezichtiging zijn
aanwezig om tekst en uitleg te geven over hetgeen er in de afgelopen jaren is
gerealiseerd.
Op zondag 14 juni is om 10.30 uur een officiële eucharistieviering o.l.v. pastoor
Gerard Griffioen, waarin met medewerking van alle koren, het hergebruik van de kerk
definitief bezegeld wordt.
(de foto hieronder, gericht naar het oosten, is van Sven Pothuizen (ESP Event Support), genomen tijdens de
oplevering van de restauratie van de toren)

Boerderijdelen uit
achttiende eeuw
Op de foto hiernaast ziet u boomstammen
(draagbalken) in wellicht een van de oudste
woningen (boerderij) van Vinkeveen......
aldus de bewoner / eigenaar Wim Bakker,
woonachtig aan de Herenweg (in de buurt van
nummer 80).
Volgens zijn zeggen stammen de draagbalken uit
ongeveer 1730 .....

Zomermarkten
Met een fraaie ingerichte kraam en heel
veel nostalgische foto’s was onze
historische vereniging aanwezig op de
braderie van Mijdrecht afgelopen
woensdag 3 juni.
Altijd gezellig, om even bij te praten, aan
de hand van diverse foto’s van oudMijdrecht en ook om te proberen in te
vullen wat de antwoorden zijn op de
vragen bij tien speciaal geselecteerde
foto’s.
Ook op de zomermarkt van Vinkeveen 15 juli a.s. zijn we weer present.
Kom gerust even langs; kijk mee naar al die foto’s van vroeger en wie weet,
kent u alle antwoorden bij de vragen die we hebben?!

Kort na onze beslissing om in de Proosdijkoerier te stoppen met onze rubriek
schoolfoto’s van vroeger, kregen we van de heer Gijs Pappot de hierbij geplaatste
foto’s met op de foto met de koningin boven de schuifdeuren, in de bovenste rij, het
meisje derde van links, (volgens Gijs) Geertruida van Breukelen. Geertruida Johanna
van Breukelen is geboren 28 augustus 1911 en overleden 27 januari 1975, zij was de
echtgenote van Cornelis Pappot (Kees), geboren 1910 en overleden 18 november
1968. Gijs is benieuwd of iemand deze foto’s kent of namen weet te noemen van de
‘kinderen’ die op deze foto’s staan….

Belangrijke data in 2015
12 juni
13 juni
13 juni
15 juli
7 september
19 november
18 december
22 december

Oplevering restauratie r.k.kerk Vinkeveen (10.30 uur)
Open dag r.k.kerk Vinkeveen (10.00 – 16.00 uur)
Rabofietstocht
Jaarmarkt Vinkeveen (10.00 – 21.00 uur)
Inloopavond genealogie (Vinkeveen, Ohk), vanaf 19.30 uur
Algemene Ledenvergadering (Wilnis, gebouw de Schakel), 20.00 uur
Optreden Mastreechter Staar (Wilnis, Monument Joh. Den Doper)
Eindejaarsbijeenkomst (Wilnis)

Het Dorpshuis te Vinkeveen inclusief onze oudheidkamer is in de zomerperiode gesloten
van 13 juli t/m 16 augustus.

De foto hierboven is een fraaie uitvergroting van een luchtfoto van de dorpskern van
Vinkeveen. Genomen vanuit de richting oostzuidoost. Op de achtergrond ziet u de
wijk Zuiderwaard in aanbouw (jaren zestig twintigste eeuw).
Deze foto is in volle glorie te bewonderen in onze oudheidkamer.

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.

