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MET DE BUS NAAR VEENDAM ……

EN DE PEKELA’S …………

Aan de leden van de Historische Vereniging Hoogezand – Sappemeer e.o.
Geachte dames en heren!
In navolging van onze succesvolle excursies per bus in voorgaande jaren heeft uw
Historische Vereniging ook dit voorjaar weer een interessante excursie op het programma :
een rondleiding door het Veenkoloniaal Museum te Veendam en een bezichtiging van het
Kapiteinshuis te Nieuwe Pekela.

Kornelis Jans Boon en Jantje Roelofs Koop lieten aan de
vooravond van de 19e eeuw een Kapiteinshuis bouwen in
Nieuwe Pekela.
Stap binnen in de 19e eeuw
Twee hardstenen neuten onder de voordeur met de initialen
K.I.B. en I.R.K. en het jaartal 1799 herinneren daaraan.
Het Kapiteinshuis ontstond in een tijd dat de Veenkoloniale
zeevaart een eerste bloeiperiode doormaakte. Turf was in
1800 al lang niet meer de belangrijkste bron van inkomsten.
Uit de turfvaart had zich inmiddels de Veenkoloniale zeevaart
ontwikkeld. Men voer op bestemmingen rond de Oostzee,
Engeland en het Middellandse Zeegebied. In de loop van de
19e eeuw stak men ook steeds vaker de oceaan over naar plaatsen als New York, Recife, Rio Grande do Sul en andere
exotische bestemmingen. Soms was men maanden van huis. Toch bezaten de meeste kapiteins en stuurlieden een
zogenaamd Kapiteinshuis.
Bron : gemeente Pekela.

We reizen per touringcar, een antieke bus van het Noordelijk busmuseum.
Gids op deze veenkoloniale ontdekkingstocht is een kenner bij uitstek :
de heer Hendrik Hachmer van het Veenkoloniaal Museum.
DATUM : zaterdag 28 mei 2011.
VERTREK : 13.00 uur vanaf het Rembrandtplein te Hoogezand (hier kan ook geparkeerd
worden). TIJD TERUG : 17.00 uur.
KOSTEN : € 15,== per persoon, betaling op 1 van onze bankrekeningen (onderaan deze convocatie).
Maximum aantal deelnemers : 54.
Plaatsing naar volgorde van binnenkomst van uw betaling!
Verteringen onderweg zijn voor eigen rekening.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de Historische Vereniging Hoogezand – Sappemeer e.o.
en tot ziens in de bus,
Wim A.H. Rozema, secretaris.
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