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Bijeenkomst Buurtkamer De Hoef
Op dinsdag 8 mei waren onze
bestuursleden Wiesje Dijkxhoorn en
Geertje Oerlemans de
gastspreeksters in de buurtkamer
van De Hoef. In een bijzonder
gezellige bijeenkomst vertelde
Wiesje over onze plaatselijke
monumenten en toonden de dames
verschillende historische foto’s van
De Hoef.

Hulp is welkom
Zoals u ongetwijfeld weet, staat de historische
vereniging regelmatig met een kraam op de
plaatselijke jaarmarkten. Daar presenteren we
ons als vereniging en we tonen heel veel
historisch (foto-)materiaal. Het bemensen van
deze kraam is bijzonder leuk werk. Je spreekt
plaatsgenoten en zwijmelt gezamenlijk terug
naar vroeger. En het leuke is: u kunt hier zelf
uw bijdrage aan leveren.
Dit jaar op 30 mei (Mijdrecht), 11 juli
(Vinkeveen) en 8 september (Wilnis).
Interesse? Bel of mail met Co Oudshoorn (06-20957686 of co.oudshoorn@planet.nl)

Proosdijkoerier juni
Het juninummer van de Proosdijkoerier komt
eraan. Hierin duiken we met Joop
Frankenhuizen in de krantenarchieven van
de Tweede Wereldoorlog. Stef Veerhuis
vervolgt zijn verhaal over het ‘interbellum van
burgemeester Padmos’. Honderd jaar
kiesrecht is een onderwerp waar Piet van
Buul zich in heeft vastgebeten. Het
Vinkeveen en Waverveen rond 1933 is
opnieuw het onderwerp van Fons Compier.
Een beeldend verhaal over de Heilig Hartkerk
in Vinkeveen laat ons de bijzondere
kenmerken zien van deze beeldbepalende
‘kathedraal’. Een cultureel bijdrage over de
‘vergeten’ musicus Harry Günther ligt ten
grondslag aan het artikel van Chris Woerden.
Ook Arie Bloed en Piet Koster beschrijven
een organistenfamilie: de Waverveense
organisten Gijzen. De archeologie krijg aandacht via de bijdrage van Pieter Sipkema
en Wiesje Dijkxhoorn, terwijl Peter van Golen de geologische ontwikkeling van onze
omgeving beschrijft.
Kortom, een grote diversiteit met veel verschillende, interessante, regionaal
belangwekkende artikelen. Bent u nog geen lid, volg dan de aanwijzingen onderaan
deze nieuwsbrief.

Tentoonstelling 5 mei:
Herinneringen aan oorlog,
verzet en bevrijding
Zaterdag 5 mei was een topdag.
Althans zo hebben de meeste bezoekers van de
expositie in de galerie Boven Verwachting dat zo
ervaren.
De door Jan Compier, Chris vd Linden en Kees
vd Wilt opgestelde expositie heeft ongeveer 250
bezoekers op de been gebracht.
Een kleine helft hiervan was afkomstig vanuit de
Canadese koordelegatie, maar de andere
(grotere) helft bestond uit bezoekers uit onze
nabije (en soms ook verre) omgeving.
En van die bezoekers kregen we niets dan lof
toebedeeld. De ontvangst was prima, de
toelichting uiterst betrokken en het geheel keurig
verzorgd. Voorwaar een mooie ervaring voor alle
betrokkenen.

9 juni Rabofietstocht
De Rabofietstocht is dit jaar op 9 juni a.s. U kunt die dag
weer lekker meefietsen en uw gefietste kilometers laten
verzilveren voor onze historische vereniging; onze vereniging
staat bij de start onder nummer 151.
Van harte aanbevolen en bij voorbaat veel dank!!

Ridders
Hans van Zwieten en Jack Hoogenboom zijn twee van de zestien plaatsgenoten die
op 26 april geridderd zijn. Uit handen van burgemeester Divendal kregen beide
noeste werkers het bijbehorende lintje uitgereikt.
De beide neven hebben zich zeker verdienstelijk gemaakt voor de Vinkeveense
gemeenschap (Vinkeveen
Promotion), maar zij zijn ook
actief voor de regionale
historie.
Hans is al sinds 2012
bestuurslid voor onze
vereniging. Hij behartigt
vooral de belangen rond
onze fotoarchieven. Hierbij is
Jack als (foto-)verzamelaar
ook uiterst waardevol.
Ook onze vroegere penningmeester Cor Westerdijk (van 2003-2006 beheerder van
onze penningen) kreeg die dag een lintje opgespeld. Heren: van harte proficiat!!

Belangrijke data:
25 mei
30 mei
9 juni
11 juli
8 september

09.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Excursie Kasteel De Haar
Jaarmarkt
Rabofietstocht
Jaarmarkt
Jaarmarkt

Haarzuilens
Mijdrecht
Mijdrecht e.o.
Vinkeveen
Wilnis

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------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, Croonstadtlaan
4a, 3641 AL Mijdrecht.
U ontvangt dan onder andere viermaal per jaar ons tijdschrift “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).
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.

