Nieuwsbrief
Historische Vereniging
De Proosdijlanden
Door middel van deze nieuwsbrief willen wij u met enige regelmaat een
aanvulling geven op het verenigingsnieuws in ons kwartaalblad de Proosdijkoerier.
Voor nadere informatie kunt u altijd terecht op onze website: www.proosdijlanden.nl.
De Ronde Venen, april 2015

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Hoef vroeger!
Op woensdag 25 maart organiseerden we een fotopresentatie in en over De Hoef.
Onze regiokenner Jan Compier vertelde onder zeer ruime belangstelling, voor meer
dan 120 aanwezigen, aan de hand van talloze foto`s over het boerenbedrijf en de
ontwikkeling van de buurtschap. Verschillende Hoefse families zoals de families
Janmaat, Rademaker, De Jong en Van Bemmelen werden met het nodige
beeldmateriaal en daarbij passende anekdotes besproken….
Op deze avond was ook de prijsuitreiking van de tijdens de kerstmarkt gehouden
fotowedstrijd aan de winnaar de heer Hans Janmaat uit De Hoef.
Al met al een door iedere aanwezige zeer gewaardeerde avond, die gezien de
enorme voorraad foto’s van Jan, zeker voor herhaling vatbaar is.

10 april Genealogie in Bibliotheek Mijdrecht
In april is de inloop van de werkgroep genealogie op vrijdagmiddag 10 april in de
bibliotheek van Mijdrecht aan de Dr. J.v.d. Haarlaan.
U bent welkom van 14.00 – 16.30 uur.
De inloopavond van april komt hiermee te vervallen.

16 april Lezing militair
erfgoed
We beseffen vaak niet dat ons fraaie, vredige
landschap wordt omgeven door
middeleeuwse en laatmiddeleeuwse
restanten van militair machtsvertoon:
kastelen, fortificaties, bunkers.
Ze vormen een ring om de Ronde Venen,
bedoeld om de vijand van binnen of van
buiten ons land, te kunnen tegenhouden of op
zijn minst enige tijd op te houden een
bedreiging te vormen.
We kijken hiernaar o.l.v. Peter van Golen
na de voorjaarsvergadering op 16 april a.s.
Slot Loenersloot

Tentoonstelling in de Roeping
Expositie Tweede Wereldoorlog in Wilnis
Het Comité Herdenking 1940 - 1945 Wilnis richt in het
gebouw "De Roeping" nabij de Ned. Herv. Kerk in
Wilnis, Kerkstraat 12, een tentoonstelling in over de
Tweede Wereldoorlog. Daar zal aandacht worden
besteed aan de oorlog in Europa (en De Ronde
Venen) alsmede aan de oorlog in Azië (Nederlandsch
Indië). Er wordt tevens aandacht gegeven aan de
gecrashte vliegtuigen in ons gebied. Veel foto´s,
publicaties, posters en allerlei andere verzamelstukken
komen uit her archief van Herman van Soest.
De opening van de tentoonstelling wordt op maandag
4 mei rond 20.30 uur, na afloop van de herdenkingen
in Wilnis verricht door de locoburgemeester drs. D.
Moolenburgh. De tentoonstelling is geopend op
dinsdag 5 en woensdag 6 mei van 10.00 tot 16.00 uur.

Tentoonstelling bij Jan Compier
Een beeld van vijf oorlogsjaren
Het is dit jaar driekwart eeuw geleden dat de Tweede
Wereldoorlog in ons land begon. En precies zeventig jaar
geleden kwam daar een eind aan. Een goed moment om
daar nog eens bij stil te staan vond Jan Compier uit
Waverveen.
Met steun van Chris van der Linden uit Waverveen en Kees
van der Wilt uit Mijdrecht heeft Jan in zijn Poldermuseum
een overzichtstentoonstelling ingericht, die een indringend
beeld geeft van de vijf bezettingsjaren in onze regio.
Herkenbare herinneringen voor wie het heeft meegemaakt.
Voor de jongeren worden de verhalen van hun ouders of
grootouders zichtbaar gemaakt.
Tot de collectie van het Poldermuseum behoren tal van
zaken uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Beeldbepalende kranten en
tijdschriften uit die tijd, pamfletten en proclamaties van zowel Koningin Wilhelmina als
van de Duitse bezetters, distributiebonnen waarop men voedsel en kleding kon
krijgen, foto’s, propagandamateriaal van de NSB, het is er allemaal.
Aan de inrichting van deze tentoonstelling is bijgedragen door Chris van der Linden
en Kees van der Wilt. Chris beschikt over een uitgebreide documentatie over de
militaire luchtvaart tijdens de oorlog. In welgevulde ordners en uitgebreide boeken
zijn de gegevens terug te vinden van alle vluchten die tijdens de Tweede
Wereldoorlog zijn uitgevoerd. Kees van der Wilt trekt er al sinds jaar en dag met zijn
metaaldetector op uit op zoek naar interessante voorwerpen. Dat heeft een grote
collectie voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog opgeleverd, waarvan een deel op
de tentoonstelling te zien is.
Jan is er trots op dat hij een aantal bijzondere dingen kan laten zien.
“Ik heb van Chris bijzondere zoeklichtfoto’s gekregen. We hebben originele
Jodensterren, een uitgave van de Duitse grondwet, een “Arbeitsbuch” van iemand
die in Duitsland te werk is gesteld. Er is een ratel, onderdeel van een zoeklicht dat
hier in de buurt gevonden is en we hebben een mitrailleur uit die tijd. Kees heeft
helmen en hulzen en dergelijke beschikbaar gesteld. Bij velen zal de tentoonstelling
herinneringen oproepen aan het leven tijdens de bezetting. Ik hoop hiermee ook de
jongeren te bereiken. Leerlingen van groep zeven en acht of de brugklassers kunnen
er veel van opsteken en zijn dus zeer welkom,” zegt Jan.
De tentoonstelling ging op tweede paasdag open en
kan nog tot half juni bezocht worden. Het
Poldermuseum is een eenmansbedrijf van Jan Compier.
Wanneer hij thuis is kan men op een hartelijke ontvangst
rekenen. Maar hij heeft ook wel eens wat anders te doen.
Om zeker te zijn dat men terecht kan is het verstandig om
even te bellen. Een afspraak maken geldt zeker voor
groepen of schoolklassen.
Het Poldermuseum is gevestigd aan de
Botsholsedwarsweg 13A in Waverveen. (tegenover de
voormalige school Poldertrots). Telefoon 0297 582464.

Documentatiecentrum
U weet, we beschikken over een ruime collectie documentatiemateriaal.
Deze verzameling historisch materiaal is ook voor u toegankelijk.
Openingstijden in Dorpshuis De Boei, Kerklaan 32, 3645 EV Vinkeveen.
Maandag 27 april en 18 mei van 14.00 - 16.00 uur en van 19.30 - 21.00 uur.
(de werkgroep documentatie is actief op elke maandag, met uitzondering van de maanden
juni, juli en augustus)

Belangrijke data in 2015
v.a.6 april
10 april
16 april
27 april
4, 5 en 6 mei
11 mei
18 mei
1 juni
13 juni
19 november
18 december

Tentoonstelling oorlogsjaren (Poldermuseum Jan Compier)
Inloop Genealogie (Mijdrecht, Bibliotheek v.d. Haarlaan), 14.00 – 16.30 uur
Algemene Ledenvergadering (Mijdrecht, gebouw Irene), 20.00 uur
Documentatiecentrum open (Vinkeveen, Ohk)
Tentoonstelling Tweede Wereldoorlog (De Roeping, Wilnis)
Inloopavond Genealogie (Vinkeveen, Ohk), vanaf 19.30 uur
Documentatiecentrum open
Inloopavond genealogie (Vinkeveen, Ohk), vanaf 19.30 uur
Rabofietstocht
Algemene Ledenvergadering (Wilnis, gebouw de Schakel), 20.00 uur
Optreden Mastreechter Staar (Wilnis, Monument Joh. Den Doper)

Uit de collectie Gille: Het Laantje, Mijdrecht

Met vriendelijke groeten, Historische Vereniging De Proosdijlanden
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.

