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Zomerschool: een rondje Ronde Venen
Met toestemming van de Protestantse gemeente Mijdrecht brengen we graag het
volgende onder uw aandacht. “Onlangs heeft Henk Butink uit Wilnis een presentatie
verzorgd over hoe kunst in de openbare ruimte (zeg maar straat, plein en weilanden)
aan bod komt. Hij kan over de ontwikkelingen en de daarmee gepaard gaande
kunstuitingen uitermate boeiend vertellen.
In het kader van de pandemie is deze presentatie van ongeveer een uur op video
gezet, welke livestream kan worden bekeken via de pc en eventueel gecast kan
worden op het tv-scherm. Klik daarvoor op deze link.
Of ga via een webbrowser naar het adres YouTube pg Mijdrecht; er verschijnen dan
een aantal mogelijkheden. Kies daaruit Protestantse Gemeente Mijdrecht - YouTube;
er verschijnt de mogelijkheid een aantal video’s (meestal klein).
Kies dan Zomerschool 2020 Henk Butink; deze begint direct, maar let wel, de eerste
twee minuten is een stille aanloop. Daarna komt een introductie van Ineke Bams
en aansluitend de presentatie van Henk Butink.”

Een Vinkeveense kerkhistorische wandeling op 31 oktober
In het veendorp Vinkeveen staan drie kerken
aan de Herenweg. Hoe dat zo gekomen is en
welke verhalen daarbij horen willen we graag
ontdekken.
Wat heeft de vroegere generaties ertoe
gebracht zich met zoveel toewijding te geven
aan de opbouw van de kerk? Wie waren zij
en waar kwamen zij vandaan? Welke
geloofswijsheid hebben zij gewonnen uit de
ervaringen van het leven?
In de wandeling volgen we de eeuw van onze
vaders en moeders, langs het lint, heen en
weer, en we staan op 31 oktober a.s. stil bij
plaatsen van betekenis.
Verzamelplaats: bij ‘De Morgenster’,
Herenweg 253 te Vinkeveen om 14.00 uur.

Gezocht bezorger/ster PK in Wilnis
Voor een wijk in Wilnis (15 exemplaren) zijn we op zoek naar een
nieuwe bezorger/ ster van onze Proosdijkroniek. Het betreft
adressen op de Veenweg, Klompenmaker, Wagenmaker, Dijkgraaf,
Zeelt, Rietvoorn, Waterpeil en Marickenlaan.
Heeft u interesse om dit klusje te klaren, stuur dan s.v.p. even een
mailtje aan jaapmeulstee@ziggo.nl

21 oktober: Lezing vernietigingskamp Sobibor:
Op woensdag 21 oktober a.s. verzorgt de
Leidse archeoloog Ivar Schute een lezing
over het archeologisch onderzoek in
vernietigingskamp Sobibor.
De lezing vindt plaats in Kerkelijk Centrum De
Rank, Pr. Bernhardlaan 2, 3641 GP
Mijdrecht. Aanvang 20.00 uur.
Rekening houdend met de richtlijnen van het
RIVM kunnen gelet op de ‘coronaregels’ bij
deze lezing maximaal 75 personen aanwezig zijn.
Als u de lezing wilt bijwonen dient u zich vòòr 10 oktober a.s. aan te melden
met naam/namen (als u met meer personen komt) en adres bij voorkeur via het
mailadres co.oudshoorn@planet.nl of telefonisch via 06-2095 7686.

Lezing over Schildersbedrijf Mulckhuyse
Na de pauze, die volgt op de algemene vergadering van 19
november a.s., geven Greet en Marjolein Stappers een rijk
geïllustreerde en met anekdotes doorspekte lezing over het
schildersbedrijf van de familie Mulckhuyse in de
negentiende en twintigste eeuw.
Huis- en rijtuigschilder Mulckhuyse is een waar begrip in
Vinkveen en omgeving. De familie heeft sinds 1848 zijn
wortels diep in het veen geplant en houdt nog altijd stand aan de Herenweg 177 in
Vinkeveen. Moeder en dochter geven een inkijkje in de geschiedenis van de familie,
maar vooral ook in het vak van huis- en rijtuigschilder door de jaren heen. De
spreeksters van de vijfde en zesde generatie nemen u mee door de tijd, de zware
tijden en de creativiteit van de huis- en rijtuigschilder. Dit doen zij aan de hand van
foto’s, illustraties en objecten.

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering
van de historische vereniging De Proosdijlanden

Donderdag 19 november, aanvang 20.00 uur
in de Willisstee, Pieter Joostenlaan 24, 3648 XR te Wilnis.
In verband met alle perikelen en ontwikkelingen rond de coronacrisis dit jaar, combineren we de voor
april bedoelde voorjaarsvergadering met deze najaars algemene vergadering.

Agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Verslag ALV 21 november 2019
3. Jaarverslag 2019 (klik op de illustratie hierboven)
4. Financieel verslag 2019
5. Voorstel verlenen décharge bestuur
6. Benoeming financiële commissie
7. Samenwerking met Historische Kring Abcoude Baambrugge
8. Activiteiten 2021
9. Begroting 2021
10. Bestuursverkiezing
11. Rondvraag en sluiting

Belangrijke data
Voorzichtig en volledig conform de regelgeving rond het Covid-19-virus organiseren we weer enkele
bijeenkomsten:
21 oktober
19 november

20.00 uur
20.00 uur

Lezing Sobibor
ALV en Lezing Mulckhuyse

De Rank
Willisstee

Tevens verwijzen we u graag naar het septembernummer van de Proosdijkroniek en de regionale media.
De tentoonstellingen in het Poldermuseum (foto hieronder links, Botsholsedwarsweg 13, Waverveen) en
‘d Werkplaats (Mulckhuyse, Herenweg 177, Vinkeveen – hieronder rechts) bevelen we u van harte aan.

Beeldbank:
De beeldbank van HV De Proosdijlanden bevat regelmatig nieuwe aanvullingen.
Klik op de link hierboven om de fotocollecties te bekijken. Een voorbeeld:
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met vermelding van naam en adres te sturen naar
administratie@proosdijlanden.nl.
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