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, mei 2014

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

Inloopavond genealogie
Maandag 12 mei is de Oudheidkamer (in het Dorpshuis De Boei van Vinkeveen)
weer toegankelijk voor een ieder die nieuwsgierig is naar zijn of haar
familiegeschiedenis. De leden van de werkgroep helpen u graag met uw vragen over
het nazoeken van de doop-, trouw- of begrafenisgegevens.
De avond begint om 19.30 uur. Heeft u specifieke vragen dan is een mailtje naar Stef
Veerhuis (stef.veerhuis@telfort.nl) wel wenselijk.

Schenkingen
In de eerste paar maanden van dit jaar is ons
documentatiecentrum opnieuw verrast met een
aantal zeer bijzondere giften. Vanuit de werkgroep
weet men te melden dat er in het eerste kwartaal
enkele tientallen boeken zijn geschonken door de
heer Los, de heer en mevrouw Van Golen, de heer Timmer, de familie Reurings
(gedicht), de heer Van Dijk (foto’s), museum De Ronde Venen (Dvd), mevrouw De
Koning, de heer Scholte en de heer en mevrouw Visser. Daarnaast kregen we een
fraaie tekening van het ontwerp van de Gerardus Majella Stichting.
Van de heer J. Bakker (Wilnis) kregen we een aanzienlijke hoeveelheid materiaal
bestaande uit diverse gemeentegidsen, publicaties over onze omgeving, Enkhuizer
almanakken en veel boeken.
Alle gulle gevers weer hartelijk dank.
Wij willen u graag ontvangen in ons
documentatiecentrum in Dorpshuis De Boei,
Kerklaan 32, 3645 EV Vinkeveen.
Elke laatste maandag van de maand zijn we
open van 14.00 - 16.00 uur en van 19.30 21.00 uur. Voor de zomersluiting is de laatste
keer op 26 mei a.s.

Vorige eeuw vastgelegd voor de toekomst
In ons jubileumjaar 2014 brengen we opnieuw een box met drie dvd’s uit. Dvd’s met
nooit eerder gepubliceerde geschiedenisbeelden van onze dorpen. Vorig jaar oktober
zijn drie werkgroepen begonnen om filmbeelden uit de jaren vijftig tot en met de jaren
negentig te selecteren en voor de toekomst op dvd vast te leggen. Zij noemen het de
gloriejaren uit de vorige eeuw. Later dit voorjaar is voorinschrijving mogelijk. Rond
ons jubileumfeest in september volgt de daadwerkelijke publicatie.

Excursie Woerden
Op zaterdag 21 juni a.s. organiseert de
Historische Vereniging een wandeltocht
door Woerden met een gids van het
plaatselijke Gilde. Een wandeltocht langs
bezienswaardigheden en overblijfselen
uit vroeger eeuwen, die het centrum van
de stad gevormd hebben. De oude
stadsstructuur is sinds de zestiende eeuw
niet wezenlijk veranderd.
De Rijn verdeelt sinds een halve eeuw de
oude binnenstad niet meer en de oude
vestingwallen zijn grotendeels
verdwenen, maar toch zijn de begrenzingen van de stad en een aantal belangrijke
gebouwen nog waar te nemen.
Tijdens deze wandeling, die om 14.00 uur start, zullen de belangrijkste monumenten
en structuurelementen bezichtigd worden. De Oostdam met zijn statige huizen, het
kasteel van Woerden, de oude stadswallen, het Exercitieveld, het vroegere stadhuis,
het nog vroegere Oude Raadhuis, waarin nu het stadsmuseum gevestigd is, de
verschillende kerken, het Arsenaal, het kazernecomplex, het voormalige klooster en
de molen ‘de Windhond’ geven samen met een aantal oude woningen in de
Voorstraat, de Rijnstraat en de Havenstraat een beeld van het oude Woerden.

We rijden op eigen gelegenheid naar Woerden en parkeren/verzamelen bij P&R,
voor het station rechts, onder het spoor door en meteen weer rechts.
De kosten zijn voor leden € 2,- p.p. en voor niet leden € 4,-. Dit is inclusief een kopje
koffie na afloop. Gaarne opgeven bij M.J. (van Eijk) - van Bunningen:
Tel. 0297-281835 of 0611351922

Stoffels
Van de heer Stoffels ontvingen we het volgende bericht: “Mijn grootvader Hijme
Stoffels (1877 Enkhuizen -1958 Den Haag) was kunstenaar, en schilderde in de
jaren 1930 en 1940 op talloze plekjes buiten in het landschap. In 1942 maakte hij
schetsen in Wilnis, bij de Veenmolen aan de Oudhuijzerweg, die ten slotte
resulteerden in bijgaand doek. Mijn grootvader heeft zichzelf er ook op gezet: als
hengelaar in het bootje rechts.”

27 september Jubileumviering
Onze altijd enthousiaste jubileumcommissie is druk bezig met de voorbereidingen
van een leuke dag met een zeer aanbtrekkellijk programma.
Noteer in uw agenda: 27 september in de Meijert in Mijdrecht: jubileumfeest.
Vanaf 13.00 is er een gevarieerd programma met medewerking van diverse andere
jubilerende verenigingen. Een kramenmarkt, optreden van het Mijdrechts
Ouderenkoor, een voorstelling van OKK, een optreden van het Smartlappenkoor en
van dansschool Nicole. Ook is deze middag de bekendmaking van de prijzen van
onze verhalenwedstrijd en natuurlijk is er volop gelegenheid voor nostalgisch
bijpraten en een gezellig hapje en drankje. Zorg dat u erbij bent die middag.

Rabo fietstocht 2014
Fiets mee en spek de kas van onze vereniging!
Op zaterdag 14 juni vindt de eerste Rabo
Fietstocht plaats. Het belooft een happening
van jewelste te worden! Met dit initiatief
kunnen we onze verenigingskas flink spekken.
Hoe werkt dat dan? Onze vereniging heeft zich
aangemeld als deelnemer aan de fietstocht. Bij
elk startpunt van Rabobank Rijn en
Veenstromen kan iedereen zich individueel
melden. Bij de inschrijving van de fietstocht
vermeldt elke deelnemer de lokale vereniging
waar hij of zij voor fietst. Onze vereniging,
stichting of school heeft deelnemersnummer
52.
Aan het eind van de rit levert iedereen zijn
stempelkaart, met de benodigde stempels in.
Rabobank Rijn en Veenstromen stort
vervolgens een vast bedrag per deelnemer (30
km = € 5, 60 km = € 8 en 100 km = € 12) op de
bankrekening van onze vereniging, stichting of
school. Hoe meer mensen er mee doen, hoe
meer geld we verdienen. Dit kan oplopen tot maximaal € 750. Het is dus belangrijk
zo veel mogelijk mensen te mobiliseren. Dat mogen ook familieleden, buren of
vrienden zijn. Dus ook niet leden van onze vereniging mogen mee doen!
Routes door het Groene Hart
Voor de Rabo Fietstocht zijn meerdere mooie fietsroutes uitgezet door het Groene
Hart. De routes lopen door het werkgebied van Rabobank Rijn en Veenstromen. We
mogen zelf kiezen welke route we fietsen. Met een lengte van ongeveer 30 kilometer
zijn de routes goed te doen, ook als u geen geoefend fietser bent. U start tussen 9.00
en 13.00 uur bij een van de vier startpunten. Dat zijn: Rabobank hoofdkantoor in
Woerden, Rabobankkantoor in Bodegraven, Rabobankkantoor in Mijdrecht en het
Mobiel Servicepunt in Kockengen bij Zwembad De Koet. Het is mogelijk om overal
op de routes te starten. Op de route komen we een aantal stempelposten tegen,
maar ook leuke plekjes om te bezoeken of wat te nuttigen.
Fiets ook mee!
Heeft u er al zin in? Fiets dan gezellig mee! En mobiliseer meteen uw gezin,
vrienden, buren, opa’s en oma’s. Iedereen is welkom. Gezellig een dagje fietsen en
tegelijk geld verdienen voor onze vereniging, stichting of school: dat is de Rabo
Fietstocht. Samen sterker. U doet toch ook mee?

Belangrijke data
12 mei
26 mei
2 juni
4 juni
14 juni
21 juni
25 juni
16 juli
13 september
27 september
18 november

Inloopavond genealogie (Vinkeveen, Ohk), 19.30 uur
Laatste openstelling documentatiecentrum (Vinkeveen, Ohk)
Genealogie met lezing (Vinkeveen, Ohk), 19.30 uur
Braderie Mijdrecht (met kraam HV), 10.00 tot 21.00 uur
Rabo sponsorfietstocht (kantoor Rabobank Mijdrecht)
Excursie Woerden (kasteel Woerden), 13.30 uur
Jaarmarkt Wilnis (met kraam HV), 13.00 tot 21.00 uur
Jaarmarkt Vinkeveen (met kraam HV), 10.00 tot 21.00 uur
Open monumentendag (o.a. in Wilnis)
Viering jubileum (Mijdrecht, Meijert), 13.00 tot 17.00 uur
Lezing Amstel na AV (Vinkeveen), 20.00 uur

*Ohk = Oudheidkamer in Dorpshuis te Vinkeveen

Vinkeveen, Gereformeerde kerk ‘De Morgenster’ en pastorie (oude ansichtkaart , collectie Klijn/ Hagoort)

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/

