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, augustus 2013

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

Foto’s Hans van Zwieten

Jaarmarkt
Op woensdag 17 juli was in Vinkeveen weer de jaarlijkse kramenmarkt. Ook onze
historische vereniging was weer present. En dat betekende gezellig een praatje
maken bij de vele nostalgische foto's, die in en rond de kraam uitgestald stonden en
hingen.
De positieve reacties waren niet van de lucht. Wat een plezier hebben de bezoekers
toch aan het bekijken van al die beelden van vroeger. Het zwembad met badmeester
Dalemans en het café van Frans van Eijk, de garages van Kooijman en Stoof, de
beelden van de Heul en de Herenweg en nog veel meer. Heeft u het deze keer
gemist?? Lid worden van de Proosdijlanden levert u nog veel meer nostalgisch
plezier. Aanmelden kan heel makkelijk via administratie@proosdijlanden.nl.

De Ronde van Vinkeveen
Van de heer T. Schockman kregen we op de
jaarmarkt nog weer een heel aardig oud
documentje in handen: het programmaboekje van
een wielerwedstrijd uit 1938 (zie bijgaande
illustratie).
Het erecomité van deze zesde ronde van
Vinkeveen kende burgemeesters en wethouders
van Vinkeveen (Muhlradt, Aarsman), Uithoorn
(Koot), Abcoude (des Tombe) alsook de heren Van
Zwieten (veilingdirecteur), Huurnink
(bouwaannemer), Bijleveld en Pierrot (artsen),
Joris van Dijk (Nederlands wegkampioen 1923) en
diverse anderen. Met alle namen van de
deelnemende renners en het reglement van de
wedstrijd een mooi archiefstuk.

Openingstijden documentatiecentrum
In de Oudheidkamer in Dorpshuis De Boei in Vinkeveen: elke laatste maandag van
de maand. De middagopening is van 14.00 uur tot 17.00 uur, de avondopening van
19.30 uur tot 21.30 uur. Wilt u eens nader kennis maken met de vele honderden
boeken over onze regionale geschiedenis, kom dan gerust even binnen lopen.
De komende maanden is het documentatiecentrum open op 26 augustus en 30
september.
Genealogie
Op 2 september start onze
reeks genealogieavonden
weer. De oudheidkamer in
het Dorpshuis in Vinkeveen
is die avond weer
opengesteld voor alle
bezoekers, die nieuwsgierig
zijn naar hun voorouders.
U kunt zelf onderzoek doen,
maar vooral ook vragen
stellen aan onze deskundige
werkgroepleden.
U bent van harte welkom
vanaf 19.30 uur.
Om ons alvast voor te kunnen bereiden stellen wij het op prijs wanneer u zich vooraf
even aanmeldt bij stef.veerhuis@telfort.nl, zodat wij u op de avond zelf nog gerichter
kunnen helpen.

Septembernummer Proosdijkoerier
In onze septembereditie treft u weer een
prachtige afwisseling van regionaal historische
verhalen. Over ‘Russische’ boerderijen, over de
herdenkingen rond ons koninkrijk, over ruzies in
1560 of de scheepswerf Kok in Vinkeveen, het
Rechthuis in Mijdrecht, de Nessersluis en nog
veel meer. Dit alles vormt, aangevuld met oude
(school-) foto’s, interviews en surftips, weer een
aantrekkelijk geheel, dat we met trots aan u
voorleggen. Bent u nog geen lid-(abonnee) meld
u dan eenvoudig aan via onze website.
Nessersluis
In het jaar 1413, zeshonderd jaar geleden
dus, werd met een schop en een kruiwagen
begonnen met het graven van een kanaal van
de Hollandse IJssel naar de Amstel: de Bijlevelt.
De westelijke kade langs de Veldweg te
Waverveen geeft nog het tracé aan van het
kanaal de Bijlevelt.
In Wilnis wordt het kanaal nog altijd doorgelaten bij de Oudhuizerweg, onder de
Wethouder Botsbrug tot de Ringvaart, maar dat is het einde van het kanaal. Het
kanaal heeft een duidelijke invloed gehad op de ontwikkeling van het landschap en
belangrijke sporen in de regionale geschiedenis achtergelaten.
Bijvoorbeeld de ruzie over de afvoer van water tussen de ingelanden rondom
Kockengen, Nieuwer Ter Aa, en de uitwaterende sluizen aan de Zeedijk te
Amsterdam. Ook was de brug over de Bijlevelt in Waverveen in 1672 het
strijdtoneel, waar de Fransen ernstige gevechten leverden met Waverveners en
soldaten van de Uitlegger van stadhouder Willem III. Zie voor een ooggetuige verslag
het lidmatenboek van de Hervormde Gemeente Waverveen. Restanten van de
Bijlevelt, bij Oudhuizen, zijn nu belangrijke delen van de ecologische hoofdstructuur.
Misschien zijn er zelfs nog archeologische resten van de sluis te traceren in
Nessersluis en tot een archeologisch monument op te waarderen.
In ons septembernummer een eerste aanzet tot nadere
geschiedschrijving over Nessersluis. Van harte aanbevolen.

Herinneringen Koninginnedag Mijdrecht (van Alex van Ankeren)
“’s Morgens werd begonnen met een aubade bij het
gemeentehuis. Bekende plekken voor de kermis waren het
terrein bij van Wieringen, op het Oranje Nassaukwartier, de
Beatrixlaan (Hoge Dijk) bij van Selm, waar nu Veenstaete staat,
vStoutenborchstraat/ Borsaliastraat later Ambachtsschoolterrein
en bij de sportvelden. De spelletjes werden door het dorp
verspreid gedaan. Vader Jan van Ankeren hielp de
Oranjevereniging maar spande zijn zoon voor het karretje. (De
bakfiets wel te verstaan). Veel spullen lagen opgeslagen bij Van
Gein en moesten rondgebracht worden. Vlaggetje steken was
een spel dat in die tijd gedaan werd. De stoven uit de Geref.
Kerk werden gebruikt om de vlaggetjes in te steken.

Zoonlief was nog geen zestien en in die tijd mocht je dan niet met een bakfiets
rijden… en jawel hij werd aangehouden door de politie, Dhr de Noo. Lopen moest hij
met een bakfiets vol spullen.
Een felicitatiekaartje naar Prinses Beatrix
om haar te feliciteren met haar verjaardag
en hierop een (waarschijnlijk zelf
getekende) kaart van haar terug.”
De historische vereniging is nog steeds op
zoek naar foto’s van Koninginnedagen.
Dertig jaar geleden is ook historie. Heeft U
thuis nog foto’s, laat ons ze scannen en
gebruiken voor een tentoonstelling.
De foto’s worden getoond op 14 september
in de PKN-kerk te Wilnis en op 28
september (open monumentendag) in het
Fort te Amstelhoek.
U kunt uw medewerking hiervoor kenbaar maken bij Marie-Jose van Eijk (tel. 281835 of email m.j.vaneijk@casema.nl).

Dertig jaar historische
vereniging
In 2014 bestaat onze historische vereniging dertig
jaar. Het bestuur kijkt vooruit naar mogelijke
festiviteiten, die we rond dit jubileum kunnen
organiseren. Als u ideeën of voorstellen hebt om op
enigerlei wijze in de voorbereiding of de uitvoering te
kunnen helpen, dan stellen wij dit natuurlijk zeer op
prijs. Hierbij de oproep aan onze leden om hieraan
een bijdrage te leveren. Dat kan door u aan te melden
bij Marie-Jose van Eijk (tel. 281835 of e-mail
m.j.vaneijk@casema.nl).

Club Moto
En nog iets anders: heeft u
misschien KIEKJES VAN
BROMMER- (OOK SOLEXEN PUCH-) RIJDERS IN DE
RONDE VENEN???
Foto’s van leden van de club
MOTO van dertig jaar
geleden??? Ook deze zijn van
harte welkom bij Marie-José
van Eijk.

Oude streekbladen
Een andere oproep, die we graag bij u neerleggen,
betreft oude edities van onze regionale weekbladen.
Heeft u toevallig oude jaargangen bewaard van de
hier uitgegeven weekkranten, dan willen we die
graag van u in bruikleen krijgen.
We kunnen de bewuste bladen dan inzien of wellicht
ook digitaliseren.
Exemplaren of jaargangen van de ‘Dorpsstem’, het
‘Streekblad’, ‘De Ronde Vener’ of dagblad ‘Het
Centrum’.
Heeft u materiaal beschikbaar,
neem dan contact op met Arie Bloed,
e-mail: ariebloed@yahoo.com

foto: redactie van drukkerij Het Centrum
aan het Janskerkhof te Utrecht
(bron: www.hetutrechtsarchief.nl)

Con Amore

Via mevrouw Janni van Ankeren kregen we van de heer Govert Roodhardt uit
Rotterdam bijgaande foto van de christelijke gemengde zangvereniging “Con Amore”
uit Wilnis.
De foto is ongeveer midden jaren zeventig gemaakt. Op de foto staan op de achterste rij, v.l.n.r.: Mevr. De Boer,
mevr. Kostman, Harm van Walderveen, Annie Kroon, Cunie Kroon, Willem van der Vliet, mevr. J. Arendsen, Lies
van Heeringen, Maaike de Graaf, ?, Jan van der Vliet
Tweede rij: Mevr. Heijkoop, Eef Immerzeel, Mevr. Koos Verkaik, mevr. Van Veen, Pie Lakerveld, Mevr. Nies van
Oudenallen, Heer Molenaar, Janni de Jong, Hr. Zijlstra, Mevr. Vis, Gre Alblas.
Derde rij: Lydia van Oudenaarden, Mies van Wijngaarden, Roelie Roodhardt, Govert Roodhardt, Leen Both,
Mevr. De Pree, mevr. Visser? , Lenie Ende, Hr. Vos.
Voorste rij: Janie Hogerwerf, Rie Alblas, mevr. De Joode, dirigent Van Pelt, Rinus Eindhoven, Hil OussorenKroon, Kees van Leeuwen, Ineke Vrielink, Tinus Vis.

Materiaal Mijdrecht gezocht
Na het succes van de eerste DVD, met
daarin een terugblik op het leven in de
Rondeveense dorpen van kort voor en na
de Tweede Wereldoorlog, is een tweede
DVD in de maak. Hierin komt de periode
tussen 1955 en 1999 in beeld. Dit keer is
het de streekbus, die de rode draad vormt
en beelden illustreert van een latere
periode.
Speciaal over Mijdrecht zoeken we nog
interessant beeldmateriaal. Help ons om nog meer van het verleden vast te leggen
en laat horen welk materiaal u thuis nog hebt liggen en wilt laten gebruiken.
U geeft het te leen, de vereniging maakt een kopie en u krijgt het origineel weer
terug. Heeft u materiaal beschikbaar, neem dan contact op met Ed Swaab tel.
287469 of 062498073

Vinkeveen, Hervormd Verenigingsgebouw….. (collectie Klijn/ Hagoort)

Belangrijke data 2013
26 augustus
2 september
30 september
13 november

Documentatiecentrum open (Vinkeveen)
Inloopavond Genealogie
Documentatiecentrum open (Vinkeveen)
Najaarsvergadering met lezing over bidprentjes (Vinkeveen), 20.00 uur

Met vriendelijke groeten, Historische Vereniging De Proosdijlanden
Wilt u reageren of wilt u zich afmelden voor deze maandelijkse mailing dan kunt u deze e-mail
beantwoorden.
Uw e-mailadres zullen wij met privacy behandelen en uitsluitend gebruiken ten behoeve van de
Historische Vereniging. Zie ook onze website http://www.proosdijlanden.nl/

