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DANK JULLIE WEL!
Wat is een vereniging zonder vrijwilligers?
Dan worden er geen Proosdijkronieken gevuld met
artikelen, niet geproduceerd en rondgebracht,
geen documentatie meer geanalyseerd en
vastgelegd, geen archeologische objecten meer
onderzocht en beschreven, geen stambomen meer
opgesteld of mensen geholpen die genealogisch
onderzoek willen verrichten. En dan heb ik het nog
niet over het bemensen van kramen op jaarmarkten of het organiseren van lezingen
en het verzorgen van koffie daarbij of het besturen van de vereniging. Mogelijk
vergeet ik nog het een en ander.
Zonder al die mensen zou onze vereniging niet bestaan en ik ben er apetrots op we
zo’n bloeiende vereniging hebben. Om die reden hadden we een jaarlijkse
vrijwilligersdag in het leven geroepen, om al die mensen een gezellige activiteit te
bezorgen met een hapje en een drankje.
Helaas heeft het coronavirus roet in het eten gegooid. Veel activiteiten gaan niet
meer door of zijn uitgesteld. We leven in een stille en ongezellige tijd, in de hoop dat
een vaccin zo spoedig mogelijk beschikbaar zal zijn.
Toch wil ik iedereen langs deze weg bedanken voor zijn of haar inzet voor onze
vereniging en de hoop uit te spreken dat we elkaar spoedig weer fysiek kunnen
ontmoeten. Tot dan blijf voorzichtig en gezond!
Rob Blans, voorzitter

Bij acclamatie herkozen
Tijdens de op 19 november jl. gehouden algemene ledenvergadering is voorzitter
Rob Blans bij acclamatie herkozen voor een nieuwe bestuursperiode. Rob: hartelijk
dank en veel plezier de komende jaren met je bestuurlijke werk voor onze vereniging.
In deze vergadering keken we terug naar het verenigingsjaar 2019.
De jaarrekening en de begroting voor 2021 zijn goedgekeurd.

Het bestuur kreeg bij monde van Gerard Meulemans (kascommissie) het voorstel tot
decharge, hetgeen door de vergadering bevestigd werd.
Tevens was in de vergadering aandacht voor de samenwerking met de historische
kring Abcoude-Baambrugge.
Deze samenwerking wordt komend jaar
geïntensiveerd: in de ledenvergadering
van de HKAB (7 oktober jl.) is besloten
om niet zelfstandig verder te gaan en
volledig aansluiting te zoeken bij De
Proosdijlanden.
Vooruitblikkend naar 2021 zien we veel onzekerheid. Lezingen en excursies staan
even geparkeerd ‘tot er een vaccin is…’ Maar: ons kwartaalblad gaat in alle kracht
door (zie ook hieronder).
Daarnaast zijn we druk met het herinrichten van de website (waaronder ook de
beeldbank ( zie ook verderop in deze nieuwsbrief) en de ledenadministratie.
(foto dagelijks bestuur met Geertje, Rob en Jan hierboven is van 2019)

Een rijk gevulde editie
“Halverwege de vorige eeuw werd de politieke gang van
zaken in de toenmalige gemeente Vinkeveen en
Waverveen bepaald door een paar gevestigde partijen,
veelal van christelijke signatuur.
Gemeenteraadsverkiezingen leverden meestal een
bestendiging van al jaren bestaande verhoudingen op”,
aldus de inleiding van het tweede artikel van Piet van Buul
over deze materie, dat hij samen met Margriet Dekker
schreef voor de Proosdijkroniek van december.
‘De grote vraag is hoe weet je of iemand besmet is.’
Een zinsnede uit het artikel ‘Hoe cholera de geneeskunst
beïnvloedde en onze streek meenam’ van Joop
Frankenhuizen. Hij neemt ons mee naar het midden van de negentiende eeuw, toen
onze regio geteisterd werd door een cholera-epidemie. Stef Veerhuis geeft in een
tweede deel over de ‘Geheimschrijver’, een soort gemeentesecretaris, inzicht in de
religie en meer algemene omstandigheden van onze dorpen in de achttiende eeuw.
Maar er is nog veel meer.
Foto’s van toen en nu uit Wilnis. Foto’s uit de vroegere dorpskernen van Abcoude en
Baambrugge. Een verhaal over het Vinkeveense schildersbedrijf van Mulckhuyse en
een nieuwsgierig makende vooruitblik op het Jumbo 2 stickerverzamelboek van
2021. Arie Bloed duikt in de geschiedenis van de Vinkeveense burgemeester Elsen,
en Gerard Meulemans geeft uitleg over het genealogieprogramma Gens Data Pro.
Dit alles is aangevuld met andere regionaal interessante informatie. Het geheel is
fraai opgemaakt door Jaco (Pijl14) Kroon. Het mag duidelijk zijn dat ook deze editie
weer smullen is voor de plaatselijke geschiedenislefhebbers. Levering half december.

Veenmuseum on tour
Het nog altijd gesloten museum in Vinkeveen heeft een rondreizende aanvulling
gekregen. Op uitnodiging komt men naar scholen met veengereedschap, dat werd
gebruikt in de Vinkeveense veenderij. Daarbij is een lezing met tekst, foto’s en
filmpjes met uitleg, waarbij te zien is hoe het veengereedschap in de praktijk werd
gebruikt.
De lezing is zeker geschikt voor groepen 8. De lezing is ruim een uur.

Voor informatie of aanmelding: mail kees@kentrop.com

Zoekplaatje…
Een verre neef
van de familie
Veerhuis in
Australië vond in
een familiealbum
bijgaande foto.

Wie van onze
lezers weet welk
gebouw dit is?
En waar het
staat of stond?
(klooster,
ziekenhuis,
seminarie ??)

Vinkeveen Agenda 2021
In de jaren ‘30 van de vorige eeuw werd
misschien wel het grootste eendaagse
evenement georganiseerd dat ooit in Vinkeveen
heeft plaatsgevonden:
De Ronde van Vinkeveen.
Bijna een halve eeuw later vergaapten duizenden
mensen zich aan een aantal personen die op een
plankje van 33x28 cm gingen zitten en bliezen de
Natte Zeelten bijna 50.000 ballonnen op voor een
recordpoging.
Meer over deze bijzondere wedstrijden en
recordpogingen kunt u lezen én bekijken in het nieuwe boekje/agenda van
Vinkeveen 2021.
Dit jaar is er helaas geen huis-aan-huisverkoop.
Het agendaboekje kunt u bestellen via www.de-vinken.nl of
via 06 27291849 of per mail: sponsorzaken@de-vinken.nl
Nieuwsgierig hoe het boekje er uitziet?
Neem dan een kijkje op www.de-vinken.nl

Beeldbank ontwikkelingen
Om in de beeldbank foto’s terug te vinden moet u in het hoofdmenu “Archieven “ zijn.
Als u daarop klikt dan ziet u de volgende opties (voor uitleg zie volgende bladzijde):

Foto’s: Dit archief is bedoeld voor de “oude” foto’s uit onze woonkernen.
Er wordt doorlopend gewerkt aan het verzamelen en gereed maken van meer foto’s
in dit archief. De meeste foto’s werden tot nu toe opgenomen in de categorie:
“Dagelijks leven”. We zijn op dit moment bezig om alle foto’s van van een meer
genuanceerde rubricering te voorzien.
Films: In dit archief zullen we filmbeelden gaan plaatsen. Rond 5 mei hebben we
twee films gemaakt van de presentatie van Peter van Golen. Deze waren te vinden in
het hoofdmenu: “Actueel”. Onlangs zijn deze films verhuisd naar het archief “Films”.
In de toekomst hopen we hier meer filmmateriaal te publiceren.
Kent u?: Dit archief is bedoeld voor de foto’s waarover we meer informatie zoeken.
Documenten: Een archief waarin documenten gepubliceerd kunnen worden.
Objecten: Dit archief bevat heel veel actueel beeldmateriaal van objecten uit onze
regio, gemaakt door Henk Butink, onder andere in opdracht van de gemeente.
In plaats van het maken van een keuze in het hoofdmenu “Archieven” kunt u ook
direct op een van de grote plaatjes drukken, met de naam van het betreffende
archief. Er is alleen een plaatje aanwezig als er ook materiaal in het betreffende
archief staat.
Ten slotte: een ander hoofdmenu item is “”Collecties”.
Hierin staan verschillende fotoalbums, die een selectie zijn van foto’s uit het
fotoarchief en het objectenarchief. Hierdoor hebben we albums waarin de foto’s per
woonkern bij elkaar staan.
De beeldbank van HV De Proosdijlanden bevat regelmatig nieuwe aanvullingen.
Klik op de link hierboven om alle fotocollecties te bekijken.

Belangrijke data
Helaas kunnen we door de omstandigheden rond het Covid-19 virus nog
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.

