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Trots op Vinkeveen 2
Op initiatief van Jumbo Vinkeveen
gaat binnenkort de
stickerverzamelactie voor het tweede
deel van ‘Trots op Vinkeveen’ van
start. Een fotoverzamelboek met 216
stickers en meer dan vijftig
voorgedrukte foto’s van Vinkeveen
vroeger. Met dank aan Jumboeigenaar Vincent Schuijt.
Aan de stickeractie is een
ledenwervingsactie gekoppeld voor
onze vereniging.
Lid worden van ‘De Proosdijlanden’
levert de komende maanden ook een
Jumbocadeaubon op.
Hèt moment om lid te worden of
anderen hierop attent te maken!

Beste nieuwsbrieflezer
Een excuus voor de wat vreemde aanhef in onze vorige nieuwsbrief is wellicht op zijn
plaats. We zijn overgestapt op een nieuw CMS (beheerprogramma voor de website).
Hierdoor was ook de mailopmaak en verzending van de nieuwsbrief aangepast.
Deze keer denken we dat naar voldoening hersteld te hebben.
Gelukkig kunnen we in deze beperkende tijd nog wel via ons kwartaalblad De
Proosdijkroniek en via deze digitale nieuwsbrief communiceren.
Ook deze nieuwsbrief is weer stevig gevuld met diverse actueel historische weetjes.
Veel leesplezier!

Aanvulling documentatiecentrum
We kregen ook in 2020 weer vele honderden documenten aangereikt voor ons
verenigingsarchief, wat we in de oudheidkamer op de Croonstadtlaan herbergen.
Het gaat dan om krantenknipsels, oorlogskranten, talloze boeken, dia’s, diverse
fotoalbums, heel veel losse foto’s, bidprentjes, verslagen, brieven, ansichtkaarten,
schoolfoto’s, landkaarten, luchtfoto’s, oude akten, rouwkaarten, schouwbrieven,
certificaten, doopboeken, parochieblaadjes.
Al die waardevolle getuigen uit ons regionale verleden kregen we aangereikt door:
Ineke Rijnbeek, A. Turkenburg, Geertje Oerlemans, familie Van der Vaart, Joop
Oostenbrugge, uit de nalatenschap van Herman van Soest, Claudia Broeken, Anna
en Peter van Golen, bestuur OKK, Tom en Willy Hannes, Gerard Bos, Mw. Hogenes,
Piet Koster, Paulien Catsburg, Ben van Dijk, Jan de Ruiter, Trudie de Groot, Wim van
Scheppingen, Bep Dalenerg, C. Plooij, Trijnie Korver, familie Den Hertog, Paul
Cornelissen, G.H. Keunen, A.A. Rijnbeek, Jos Burger, Pien van Golen, Niek van
Selm, M. Bouwman, Mies Visser, Ali Meskens, Antoon Kolenberg, George van Dijk
en Nico Helling.
Heel veel dank hiervoor. Helaas is ook ons documentatiecentrum al geruime tijd
gesloten vanwege de pandemie. Zodra een en ander weer voor bezoekers in te zien
is, brengen we u op de hoogte.

Peter en Anna van Golen voor de archiefkasten in ons documentatiecentrum

Van schilder Pols, herkent u dit tafereel?
Op aangeven van dochter Mies en schoonzoon Ab Visser hebben we al diverse
keren aandacht geschonken aan het werk van schilder Gijs Pols.
Het hierboven afgebeelde schilderij is gemaakt in 1946. De afmeting is 30x40 cm en
het is geschilderd op hardboard. Het staat op Marktplaats te koop en de informatie
van de verkoper in Heiloo is dat het komt uit een boedel in of rond Heiloo, maar waar
en van wie heeft hij niet kunnen achterhalen.
Ab vraagt ons het volgende: wie van ons lezersbestand weet of de afgebeelde
boerderij in Vinkeveen of misschien in Wilnis gestaan heeft? En wie was eventueel
de eigenaar van het kunstwerk? Wellicht zijn er lezers of nazaten van de eerdere
eigenaar, die het schilderij kennen of weten bij wie het aan de muur hing? Of is te
achterhalen voor wie of welke gelegenheid het gemaakt is?
Uw bij voorbaat zeer gewaardeerde reactie kunt u Ab sturen via murp@hetnet.nl

Fotowedstrijd 2021
Een ode aan het landschap van de Oude Hollandse Waterlinie.
Ook dit jaar organiseert de Stichting Oude Hollandse Waterlinie een fotowedstrijd in
het teken van het landschap van de Oude Hollandse Waterlinie. Een wijds
landschap, een sloot met wilgen, een molen. Dit is typerend voor het landschap van
de Oude Hollandse Waterlinie.
Men is op zoek naar foto’s
die dit landschap het beste
verbeelden. De fotograaf
die hier het beste in slaagt
wint een geldbedrag van €
150,-.
De tweede prijs bestaat uit
een bedrag van € 100,-. En
de derde prijs is € 50,-.
Het is van belang dat de
foto is genomen in het
gebied van de Oude
Hollandse Waterlinie (zie
kaartje hiernaast). Foto’s
mogen niet ouder zijn dan
twee jaar. Verder is het van
belang dat de digitale foto’s
minimaal 1,5 MB groot zijn.
U heeft tot uiterlijk (vrijdag)
24 september 2021 de tijd
om maximaal drie foto’s,
voorzien van een korte
toelichting waar de foto’s
zijn genomen, toe te sturen
naar: contact@ohwl.nl
Een jury zal de foto’s
beoordelen en uiterlijk
(vrijdag) 15 oktober 2021
wordt de uitslag bekend
gemaakt.

Weet u wat dit is?
Chiel Bakkeren meldt ons het volgende: “Alweer heel wat jaren geleden zocht ik met
mijn zoon Karel met zijn metaaldetector in het recreatiegebied Bosdijk, in het
verlengde van de Boterwal. Wij vonden daar een voorwerp, waarvan ik tot op heden
niet weet wat het is. Zie bijgaande foto's.
Ik denk zelf steeds aan een metalen borgijzer o.i.d. om een raamluik vast te zetten,
maar misschien sla ik de plank helemaal mis.
Het object is ca. 8,5x5x1 cm (bxhxd), weegt 133 gram en heeft een inhoud van ca.
11-13 cc. Daarmee is het soortgelijk gewicht dus minstens 10 gr/cm3, wat vrij zwaar
is voor metaal (ijzer is 7,9, koper is 8,9 en lood 11,3).
Het materiaal is heel licht magnetisch, dus het kan een legering zijn met ook een
beetje ijzer erin.
Het middelste uitsteeksel is duidelijk afgebroken van iets anders (een steel?), de
buitenste twee zijn haakvormig. Opvallend is ook de asymmetrisch geplaatste
inkeping aan de bolle kant, die met kracht (of door slijtage?) lijkt te zijn ontstaan.
Ik hoop dat de lezers van de nieuwsbrief mij verder kunnen helpen.
Heeft u enig idee, reageer dan naar chiel.bakkeren@planet.nl

Trots op Vinkeveen 2
Grote voorgedrukte foto op pagina 12 van het binnenkort te verschijnen stickerboek:
De N201 begin jaren zestig bij de afslag rijksweg 2 (A2), met in het midden naar
rechts de toenmalige opgang naar de Groenlandsekade en in de verte de R.K.-kerk.

Beeldbanknieuws
De beeldbank van HV De Proosdijlanden bevat regelmatig nieuwe
aanvullingen. Gebruik de link hierboven om onze collecties te bekijken.
Op onze goed gevulde ‘beeldbank’ staan inmiddels ook enkele honderden foto’s van
De Hoef en Amstelhoek. De in 2011 overleden Henk Rademaker heeft in 1992 en
1997 meer dan driehonderd foto's met bijbehorende teksten gepubliceerd in twee
boekjes met de titel: "Een wandeling langs de Kromme Mijdrecht". De foto’s geven
historische beelden van De Hoef en Amstelhoek.
Klik in de beeldbank op ‘foto's’. In de linkerkolom staat bij ‘verwervingsbron’ een
selectie van de verschillende
samenstellers, zoals H.W.
Rademaker.
Op de bijgaande foto ziet u hoe
Marjon Vink, dochter van Henk
Rademaker, door onze
beeldbankbeheerder Arie Noteboom
in de bloemen wordt gezet, als dank
voor de medewerking van de familie
om de foto's en verhalen over De
Hoef en Amstelhoek op te mogen
nemen in de beeldbank.

Belangrijke data
Helaas kunnen we door de omstandigheden rond het Covid-19 virus nog altijd geen
nieuwe aankondigingen doen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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, Antwoordnummer
55035, 3640 VB Mijdrecht of u brengt het op het bezoekadres
Croonstadtlaan 4a, 3641 AL Mijdrecht.
U ontvangt dan onder andere viermaal per jaar ons tijdschrift “De Proosdijkroniek”.
De kosten voor het lidmaatschap bedragen € 17,50 per jaar.
(N.B. Bij verzending van De Proosdijkroniek per post vragen we een vrijwillige extra bijdrage van € 7,50).
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.

