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, juni 2013

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

Jaarmarkten
De komende tijd is onze vereniging
weer vertegenwoordigd op de
plaatselijke jaarmarkten.
Bij onze altijd nostalgisch aangeklede
kraam is het goed toeven. Gezellig
praten over vroeger aan de hand van
de vele uitgestalde foto’s van onze
dorpen in vroeger jaren.
U komt toch ook even langs?
Woensdag 5 juni in Mijdrecht, 19 juni in
Wilnis en 17 juli in Vinkeveen.

Juninummer Proosdijkoerier
De eerstvolgende editie van ons kwartaalblad is weer
een zeer geslaagde uitgave. Deze keer verhalen over
de Russische boerderijen in onze omgeving, het
gebouw van SC Johnson, de plaatselijke
politieverordening, burgemeester Padmos en de
cholera. Aangevuld met surftips, een interview met Riet
Pietersen, oude klassenfoto’s en een vervolg van het
verhaal van burgemeester Van der Haar over Mijdrecht
en Wilnis.
Kortom weer een gevarieerd geheel, dat u met plezier
zult doornemen. Over enkele weken bij u op de mat!

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.
De komende maanden is het documentatiecentrum open op 27 mei, 24 juni,
niet in juli, 26 augustus en 30 september.

28 juni Wandeling grachtengordel Amsterdam
Onze wandeling vindt plaats op vrijdag 28 juni
a.s. We verzamelen bij het Americain Hotel
aan het Leidseplein in Amsterdam om 14.00
uur. De wandeling duurt ongeveer 2 ½ uur.
Maar: slechts 25 mensen kunnen aan deze
speciale wandeling deelnemen. Dus geeft u
zich snel op. Voor onze leden zijn er geen
kosten aan verbonden. Niet leden betalen
€7,50 euro p.p. Vervoer en consumpties zijn
voor eigen rekening. Lijn 142 van Connexxion
brengt u rechtstreeks naar het Leidseplein.
(vanaf Wilnis ongeveer een uur).
Opgeven kan via email: w.dijkxhoorn@ziggo.nl of tel. 0297 285373.

Dertig jaar historische vereniging
In 2014 bestaat onze historische vereniging
dertig jaar. Het bestuur kijkt nu al vooruit naar mogelijke festiviteiten, die we rond dit
jubileum kunnen organiseren. 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).
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.

Romeinse presentatie Kasteel Haarzuilens 31 mei, 1 en 2 juni
Dit jaar is voor de tiende keer op 31
mei, 1 en 2 juni het ‘Italië Evenement’
bij kasteel Haarzuilens. Ruim 200
exposanten, artiesten, koks,
kunstenaars, reisbureaus, enzovoorts
zullen het mooiste, lekkerste en
nieuwste van Italië zien, horen en
proeven. Daarnaast komt Italië tot
leven op de pleinen en de podia
tijdens optredens, presentaties,
workshops, proeverijen en lezingen.
Ook zal op dit evenement de grote
aftrap zijn voor ‘Limes Nederland’.
Op dit evenement zal Landschap Erfgoed Utrecht samen met vrijwilligers workshops
geven over Romeinse vondsten binnen Nederland met grote opgraafbakken en
determinatietafels. Bij deze presentatie krijgen geïnteresseerden, ouders en kinderen
een ‘hands on’ ervaring met archeologie. In de opgraafbakken zullen vondsten
worden gedaan die opgegraven kunnen worden en schoongemaakt, die daarna
gedetermineerd kunnen worden samen met de vrijwilliger/archeoloog.
Bent u geïnteresseerd of wilt u graag meer informatie? Mail dan naar
A.vandeBunt@landschaperfgoedutrecht.nl of bel 030 220 55 34 / 030 221 97 27.
Over het Italië Evenement vindt u meer op http://www.italieevenement.nl/home.html

Koninklijke herinneringen (herhaalde oproep)
De Maand van de Geschiedenis, in oktober, staat dit jaar in het teken van het thema
Vorst & Volk. In het verlengde van alle publiciteit rond ons koningshuis hebben wij
het plan om ook bij ons extra aandacht te geven aan dit onderwerp. Dat kan via een
tentoonstelling, aandacht via de website of speciale artikelen in onze Proosdijkoerier
of nieuwsbrief. Het thema sluit aan bij het landelijke thema ‘200 jaar Koninkrijk’.
Wij zijn hierom benieuwd naar uw ervaringen met het koninklijk huis.
Heeft u foto’s van Koninginnedag binnen ons verspreidingsgebied (Amstelhoek- De
Hoef- Mijdrecht- Vinkeveen- Waverveen en Wilnis)? Van typische activiteiten zoals
de kleedjesmarkt, zeepkistenraces, touwtrekwedstrijd enz. of foto’s of andere
herinneringen aan een bezoek van iemand uit het Koninklijk huis aan onze regio?
Misschien bent u weleens op het defilé geweest bij Paleis Soestdijk en heeft u hier
foto’s van?
In eerdere publicaties in onze Proosdijkoerier enkele jaren geleden en onlangs nog in
ons maartnummer schreef Fons Compier over Koninklijke bezoeken aan onze
dorpen. Zo weten we dat dat Prins Bernard ging vissen op de Vinkeveense
Plassen… misschien heeft u een kiekje hiervan of was u aanwezig bij één van de
andere bezoeken?
Vinkeveen 1957
Herenweg:
Tijdens het bezoek
van Koningin
Juliana aan
Vinkeveen en
Waverveen werd
ook een bezoekje
gebracht aan de
nonnen van de
huishoudschool.
Naast de koningin
staat burgemeester
Blom.
(Bron: ‘Nostalgisch
Vinkeveen en
Waverveen’ op
Facebook)

U begrijpt het al, we stellen uw inbreng zeker op prijs.
Haal de fotoboeken te voorschijn. Liefst geeft u een omschrijving van de gebeurtenis,
het jaartal, en als het kan zo veel mogelijk namen van de personen die op de foto
staan of erbij betrokken waren. Indien mogelijk en nodig willen wij u helpen met het
verhaal en/of met het scannen van de foto.
We zijn nieuwsgierig naar uw reacties en tips of suggesties om de tentoonstelling
aan te kleden. Heeft U interesse om mee te werken aan dit project in
organisatorische zin, meld u dan bij een van onze werkgroepleden t.w.
Co Oudshoorn, Harry Hoefkens, Arjen Schuil of Jos van den Berg of neem contact
op met het secretariaat:
Marie José van Eijk - van Bunningen: 0279-281835 of m.j.vaneijk@casema.nl

Café ´De Viersprong´, met interieur, een halve eeuw geleden
Kruising BaambrugseZuwe - Vinkenkade /Groenlandsekade, Vinkeveen

Belangrijke data 2013
27 mei
Documentatiecentrum open (Vinkeveen)
31 mei - 2 juni Haarzuilens in Romeinse stijl… (zie hierboven)
5 juni
Braderie Mijdrecht
19 juni
Braderie Wilnis
22 juni
Symfonie van de Veensteekmachine (Eiland 1 vinkeveen)
24 juni
Documentatiecentrum open (Vinkeveen)
28 juni
Wandeling grachtengordel (Amsterdam), 14.00 uur
17 juli
Braderie Vinkeveen
26 augustus Documentatiecentrum open (Vinkeveen)
2 september Inloopavond Genealogie
30 september Documentatiecentrum open (Vinkeveen)
13 november 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/

Baambrugse Zuwe in 1965. De foto´s op deze pagina zijn uit de collectie van Jack Hoogeboom,
Vinkeveen Promotion, zie ook ´Nostalgisch Vinkeveen en Waverveen´ op Facebook.

