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17 april algemene vergadering
Op dinsdagavond 17 april hebben we voorafgaand aan de lezing van Henk Butink
onze jaarlijkse voorjaarsvergadering. De agenda hiervoor met daarbij de benodigde
stukken vindt u op de website: http://www.proosdijlanden.nl/index.php/vereniging/alv

Lezing Petersburg – Croonstadt
Op 17 april vertelt Henk Butink ons na de algemene vergadering een verhaal over
Nederlanders in Sint-Petersburg. Zijn presentatie is, zoals we van hem gewend zijn,
in de vorm van een flitsende audiovisuele (beamer) show. Zijn mondelinge toelichting
wordt aangevuld met fraaie foto’s en begeleid door mooie Russische muziek.

Hulp is welkom
Zoals u ongetwijfeld weet, staat de historische
vereniging regelmatig met een kraam op de
plaatselijke jaarmarkten. Daar presenteren we
ons als vereniging en we tonen heel veel
historisch (foto-)materiaal. Het bemensen van
deze kraam is bijzonder leuk werk. Je spreekt
plaatsgenoten en zwijmelt gezamenlijk terug
naar vroeger. En het leuke is: u kunt hier zelf
uw bijdrage aan leveren.
Dit jaar op 30 mei (Mijdrecht),
11 juli (Vinkeveen) en 8 september (Wilnis).
Interesse? Bel of mail met Co Oudshoorn (06-20957686 of co.oudshoorn@planet.nl)

Tentoonstelling 5 mei:
Herinneringen aan oorlog, verzet en bevrijding
In het kader van de activiteiten rond het Bevrijdingsconcert (zie ook de laatste
bladzijde van deze nieuwsbrief), gecoördineerd door de stichting Vrienden
Monument Johannes de Doper, organiseren we op zaterdag 5 mei een
tentoonstelling met uniek materiaal uit de Tweede Wereldoorlog.
De tentoonstelling vindt plaats in Galerie Boven Verwachting, Herenweg 298a (nabij
de Driehuiskerk) in Wilnis. Openingstijden van 10.00 tot 16.00 uur.
In de tentoonstelling krijgt de bezoeker inzicht in het verhaal van de Tweede
Wereldoorlog, zoals zich dat in De Ronde Venen heeft afgespeeld. Het gaat hierbij
om een aantal specifieke periodes: mei 1940, de inval van de Duitsers; mei 1942, de
verdrukking en vervolging, mei 1944, de hongerwinter en de inundatie van de polder
Groot Mijdrecht en mei 1945, de bevrijding.
Een drietal regionale
verzamelaars verzorgen
de verschillende
deelpresentaties:
Chris van der Linden
laat materiaal zien over
de in onze omgeving
gecrashte vliegtuigen.
Hiernaast een kleine
compilatie van zijn
materiaal.

Jan Compier levert materiaal over het verzet en de vervolging, met enig accent op
de Jodenvervolging en over de inundatie van de polder Groot Mijdrecht.
Hieronder een kleine greep uit het door Jan verzamelde authentieke materiaal:
een Davidsster, herinneringen aan het Koningshuis en een collectebus van de
Winterhulp.

Kees van der Wilt neemt ons via de persoonlijke uitrusting van militair personeel en
wapentuig van het Amerikaanse leger mee naar de Bevrijdingsdag en de periode
hierna. Hieronder een reeks van voorbeelden hiervan.

Bent u rond of tegen
de negentig?
En wilt u vertellen over
uw ervaringen tijdens de
oorlog dan bent u zeker
welkom.
Wat herinnert u zich van
mei 1940 of van de
eerste bezettingsjaren,
de hongerwinter, de
inundatie van de polder
of de Bevrijdingsdagen??
Uw verhaal is zeker zo
interessant.
U begrijpt het al: er is veel te zien en te beleven die vijfde mei: noteer nu in uw
agenda en zorg dat u dit meemaakt!!! Graag tot ziens.

9 juni Rabofietstocht
De inmiddels jaarlijkse Rabofietstocht is dit jaar op 9 juni a.s.
U kunt die dag weer lekker meefietsen en uw gefietste
kilometers laten verzilveren voor onze historische vereniging;
onze vereniging staat bij de start onder nummer 151.
Van harte aanbevolen en bij voorbaat veel dank!!

Belangrijke data:
17 april
5 mei
25 mei
30 mei
9 juni
11 juli
8 september

20.00 uur
10.00 uur
09.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Algemene Ledenvergadering
Tentoonstelling oorlogsherinneringen
Excursie Kasteel De Haar
Jaarmarkt
Rabofietstocht
Jaarmarkt
Jaarmarkt

Croonstadtlaan
Galerie Boven Verwachting
Haarzuilens
Mijdrecht
Mijdrecht e.o.
Vinkeveen
Wilnis

Amstelhoek, zicht op voormalige Gereformeerde kerk aan de Piet Heinlaan.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------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, Croonstadtlaan
4a, 3641 AL Mijdrecht.
U ontvangt dan onder andere viermaal per jaar ons tijdschrift “De Proosdijkoerier”.
De kosten voor het lidmaatschap bedragen € 17,50 per jaar.
(N.B. Bij verzending van De Proosdijkoerier per post wordt een vrijwillige extra bijdrage van
€ 5,00 gevraagd).
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.

