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 2015

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

Inloop genealogie
A.s. maandagavond 11 mei bent u weer
van harte welkom in de “Oudheidkamer”
in Vinkeveen met uw vragen over
genealogie. De leden van de werkgroep
genealogie willen u weer graag van
dienst zijn om richting te geven in de
zoektocht naar het verleden van uw
dierbaren. Wij weten ons daarbij altijd
weer gesteund door een groepje vaste
bezoekers, die dan hun steentje bij
dragen aan de overdracht van hun kennis
en ervaringen met stamboomonderzoek. Deze al weer laatste inloopavond van dit
seizoen begint zoals gebruikelijk om 19.30 uur en de toegang is opnieuw gratis.
Het enthousiasme voor deze avonden is echter van dien aard dat wij u vragen om uw
komst van tevoren even aan te melden. Dit vanwege een beperkt aantal computers
en om zo mogelijke teleurstelling te voorkomen.
Aanmelden kan bij: h.v.dreumel@gmail.com of 0297-286797
De eerstvolgende inloopavond na de zomer is maandag 7 september a.s.

Tentoonstelling bij Jan Compier
Een beeld van vijf oorlogsjaren
Het is dit jaar driekwart eeuw geleden dat de Tweede Wereldoorlog in ons land
begon. En precies zeventig jaar geleden kwam daar een eind aan. Een goed
moment om daar nog eens bij stil te staan vond Jan Compier uit Waverveen.
Met steun van Chris van der Linden uit Waverveen en Kees van der Wilt uit Mijdrecht
heeft Jan in zijn Poldermuseum een overzichtstentoonstelling ingericht, die een
indringend beeld geeft van de vijf bezettingsjaren in onze regio.
Het Poldermuseum is een eenmansbedrijf van Jan Compier. Wanneer hij thuis is kan
men op een hartelijke ontvangst rekenen. Maar hij heeft ook wel eens wat anders te
doen. Om zeker te zijn dat men terecht kan is het verstandig om even te bellen.
De tentoonstelling kan nog tot half juni bezocht worden.
Het Poldermuseum is gevestigd aan de Botsholsedwarsweg 13A in Waverveen.
(tegenover de voormalige school Poldertrots). Telefoon 0297 582464.

“Een geweldige vereniging”
In deze bewoordingen gaf kascommissielid Piet Goes een extra toelichting op de
financiële stukken van onze vereniging. Dit deed hij tijdens de algemene vergadering
van 16 april jl. Hij onderschreef de constatering van onze penningmeester Jan van
Breukelen dat de vereniging een gezonde financiële status heeft.
Tijdens de vergadering mochten we aan de leden ons nieuwe
bestuurslid, mevrouw Geertje Oerlemans (zie de foto hiernaast)
voorstellen. Zij heeft zich in de afgelopen maanden al een actief
medewerkster getoond.
Mocht u er zelf ook aardigheid in hebben om een bepaald
onderdeel van onze regionale geschiedenis verder uit te diepen
en hiertoe een plaatsje binnen ons bestuur te bekleden, dan
ontvangen we u met open armen. Werkgebieden als
archeologie, monumenten of onderwijs verdienen een eigen
bestuursvertegenwoordiger.
Maar ook al onze andere activiteiten, evenementen, markten,
tentoonstellingen, lezingen, excursies,
ons documentatiecentrum en de overige actieve werkgroepen als genealogie en
heemkunde geven volop mogelijkheden om uw belangstelling in geschiedenis extra
inhoud te geven door mee te denken of mee te helpen.
U bent van harte welkom. Interesse? Neem dan contact op met een van de
bestuursleden. http://www.proosdijlanden.nl/index.php/vereniging/bestuur

Proosdijkoerier juni
De nieuwste editie van ons kwartaalblad nadert zijn voltooiing. In het 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.
Kadasterkaart Waverveen 1832 (artikel Arie Bloed)

Fotocollage met beelden uit de r.k.-kerk St. Johannes de Doper, met dank aan mw. Conny Kooyman.
De foto’s zijn gemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie op 15 januari jl.

Rabo Fietstocht 13 juni 2015
Het belooft weer een happening van jewelste te worden! Onze vereniging heeft zich
ook dit jaar aangemeld als deelnemer aan de fietstocht en heeft 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 al zin in? Fiets dan gezellig mee! Leuk een dagje fietsen en tegelijk geld
verdienen voor onze vereniging: dat is de Rabo Fietstocht. U doet toch ook mee?

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 afbeeldingen op deze pagina zijn van de collectie Klijn – Hagoort; beelden van de kerk uit begin vorige eeuw)

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

Inloopavond Genealogie (Vinkeveen, Ohk), vanaf 19.30 uur
Documentatiecentrum open (Vinkeveen, Ohk)
Braderie Mijdrecht (10.00 – 21.00 uur)
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)

Dorpsstraat Wilnis ca. 1915, uit de collectie Wilnis

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.

