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Nostalgische tocht door ingekleurd
Uithoorn, Amstelhoek en De Kwakel
Met z’n vierkante formaat en stevige donkerblauwe
kaft is dit boek een echt hebbeding. Het nodigt uit tot
bladeren en wie dat doet ziet op de 166 pagina’s
een rijkdom aan ingekleurde oude ansichten, want
dat is het hoofdbestanddeel van dit boek. De
samensteller van het boek, Chris Woerden: ,,We
hebben er een kijkboek van gemaakt, voor de
liefhebbers van de oude straatbeelden uit vervlogen
tijden. De toelichting bij de 115 ingekleurde
ansichten voert de lezer/kijker door het Uithoorn,
Amstelhoek en De Kwakel uit de jaren 1900 tot
1940.” Vanzelfsprekend is achterin het boek de
historische toelichting op deze unieke ansichten niet
vergeten.
De ansichten zijn geclusterd rond acht “wijken”: Amsteldijk-noord (10 ex), Amsteldijkzuid & Vrouwenakker (14 ex), Amstelhoek (13 ex), De Kwakel (6 ex), De Lange
Brug/Rechthuis (16 ex), Dorpsstraat incl. Thamerlaan, Zijdelveld (15 ex), Marktplein
(17 ex), de Schans (12 ex) en de Wilhelminakade incl. Stationsstraat, Petrus
Steenkampweg (13 ex). Elk van de acht wijken heeft een eigen inleidende tekst.
Vanwege de samenwerking tussen de Stichting Oud Uithoorn/De Kwakel en onze
vereniging De Proosdijlanden is het boek ook voor onze leden verkrijgbaar voor een
gereduceerde prijs van € 17,50. Zolang de voorraad strekt en mits het boek
afgehaald wordt in Uithoorn. In de boekhandel is het te koop voor € 25,-.
Liefhebbers kunnen een email sturen naar stichtingouduithoorndekwakel@telfort.nl of
telefonisch contact leggen met de secretaris Chris Woerden (0297-566499).

Fort Waver-Amstel opent de poorten
tijdens Open Monumentendag
Op zaterdag 10 september van 10:00 tot 16:00 uur opent Natuurmonumenten, sinds
lange tijd, de poorten van Fort Waver-Amstel in Waverveen. Deskundige gidsen
geven rondleidingen op het fort en vertellen alles over de bijzondere geschiedenis en
over de natuur rond het fort. Een bezoek tijdens de Open Monumentendag is gratis.
Een unieke plek onder de rook van Amsterdam
Fort Waver-Amstel is onderdeel van de Stelling van Amsterdam. De Stelling van
Amsterdam is de 135 kilometer lange verdedigingslinie rond de hoofdstad. Tussen
1886 en 1911 is Fort Waver-Amstel gebouwd. Het oorspronkelijke interieur uit begin
twintigste eeuw is goed bewaard gebleven en waar nodig kortgeleden gerestaureerd.
Het fort is de enige verhoging in het open, vlakke polderlandschap.
Op zaterdag 10 september is het fort open van 10:00 tot 16:00 uur. Ervaren gidsen
geven doorlopend rondleidingen en vertellen over alles dat de moeite waard is.
“Dit fort laat een bijzondere combinatie van natuur en geschiedenis zien. Open
Monumentendag is de perfecte
gelegenheid om deze mooie plek
eens gratis te bezoeken” zegt
boswachter Marcel Kwant.
Speciaal voor de Open
Monumentendag is er een terras
ingericht door Krimpenfort
Wijnen. Hier wordt ’s-morgens
koffie met appeltaart geserveerd.
In de middag is er een
kleinschalige wijnproeverij. Op
het fort zijn veel trappen.
Hierdoor zijn de rondleidingen
helaas niet geschikt voor
mindervaliden.
Foto afkomstig van de website stellingamsterdam.nl

Iconen van het landschap
Dit jaar staan Iconen & Symbolen centraal tijdens de Open Monumenten Dagen.
Natuurmonumenten heeft vijftien plekken geselecteerd waar deze elementen naar
voren komen. Bijvoorbeeld als icoon in het landschap, zoals bij de watertoren in Sint
Jansklooster en Slot Haamstede op Schouwen-Duiveland. Of als bijzondere
historische plek zoals Fort Waver-Amstel vlakbij Amsterdam.
Kijk voor het complete overzicht van activiteiten tijdens de Open Monumenten Dagen
op: https://www.natuurmonumenten.nl/kom-naar-de-open-monumentendagen

Kijk ook eens op onze facebookpagina:
https://www.facebook.com/proosdijlanden

Bestuurswisseling
In de kronieken van onze vereniging komt dit najaar weer een aanvulling.
In 2003 nam Jaap Meulstee de voorzittershamer over van zijn voorganger Piet
Grundmann. Op de najaarsvergadering van november zal Meulstee op zijn beurt de
hamer overhandigen aan zijn beoogd opvolger Rob Blans.
Ook enkele andere leden van het bestuur stellen hun plaats beschikbaar. Na zes jaar
treden Marie-José van Bunningen, Hans van Dreumel en Harry Hoefkens terug.
Wiesje Dijkxhoorn verwelkomen we terug in het bestuur, voor de post monumenten.
Meer details over de bestuurswisselingen leest u in de Proosdijkoerier (september)
en bij de berichtgeving over de najaarsvergadering van 17 november a.s.

Huisvesting
Er komt nog een verandering aan. Onze oudheidkamer (ohk) in het Dorpshuis (foto’s
hierboven) van Vinkeveen gaan we verlaten. In onze zoektocht naar een
vervangende ruimte zijn we in Mijdrecht, centraal in het dorp, terechtgekomen. De
beschikbare hoeveelheid vierkante meters is in dit nieuwe onderkomen meer dan het
dubbele van de ruimte in Vinkeveen.
We krijgen de beschikking over een aparte vergaderruimte, een ruime
opslagmogelijkheid voor onze uitgebreide documentatie en diverse archeologische
voorwerpen en er is een bescheiden keukenruimte.
Het is de bedoeling dat we u daar nòg meer mogelijkheden kunnen bieden om
daadwerkelijk zelf met onze geschiedenis aan de slag te gaan. We zullen deze
ruimte in het nieuwe jaar graag aan u presenteren.
Meer nieuws over de verhuizing volgt later, maar mocht u op voorhand beschikbaar
zijn om uw diensten hierbij aan te bieden of wilt u iets gaan betekenen in onze
nieuwe ‘Oudheidkamer’ in hartje Mijdrecht, dan bent u van harte welkom.

Inloopavond Genealogiegroep
Op maandagavond 5 september a.s. is de eerstvolgende
inloopavond van onze werkgroep genealogie. U bent welkom met
al uw vooroudervragen vanaf 19.30 uur.
Vooraf aanmelden is wenselijk. Dit kunt u doen bij Stef Veerhuis.
Zijn telefoonnummer is 06-81144150 en zijn emailadres
stef.veerhuis@outlook.com.

Terschelling
Eerder al hebben wij onze nieuwsbrief en de Proosdijkoerier aandacht besteed aan
het ‘Huis Terschelling’. Bewoners van de Amsteldijk weten het: ter hoogte van het
gemaaltje aldaar heeft ooit een huis gestaan, dat "nieuw Terschelling" heette. Het
huis is gebouwd na de ramp van 1666 (actueel herdacht, zie link hieronder).
Wellicht was de bewoner een vluchteling van Terschelling en wilde hij hier een nieuw
bestaan opbouwen.
Vergeten Engelse afstraffing van 1666 op de Wadden herdacht http://nos.nl/l/2126914

Septembernummer
De septembereditie van onze Proosdijkoerier
belooft weer een hele mooie te worden.
De westelijke Proosdijlanden krijgen flink
aandacht: Mijdrecht, Amstelhoek, Uithoorn
komen volop aan de orde.
Het telefonieverkeer en de scheepvaart staat
daarbij centraal. Mooie stukken om te lezen. En
natuurlijk ook diverse foto’s van toen en nu uit
onze directe omgeving.
Bent u nog geen lid/ abonnee? Lid worden kan
door een e-mailbericht met vermelding van
naam en adres te sturen naar
administratie@proosdijlanden.nl.

Bruidspaar Van Doorn – Van Spengen, 6 september 1944

Herdenkingsplaatje J.G. Vottel, kerkmeester

Belangrijke data
5 september
10 september
10 september
3 oktober
7 november
17 november

Genealogie inloopavond: hulp bij stamboomonderzoek (19.30 Ohk, Vinkeveen)
Braderie Wilnis (10.00 uur tot 16.00 uur)
Open monumentendag
Genealogie lezing (Toon van Gestel: 19.30 uur Dorpshuis, Vinkeveen)
Werkgroep Genealogie: "Stamboomproject De Ronde Venen".
Algemene vergadering met lezing Palingvisserij (20.00 uur Schakel, Wilnis)

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.

