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, september 2013

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

Uw eigen bijdragen
Zaterdag 14 september wordt in Wilnis voor de vijfde maal de Najaarsmarkt
gehouden, op initiatief van de Ontmoetingskerk. Tijdens deze lustrumeditie van de
markt, die tussen 10.00 en 16.00 uur gehouden wordt, staan er zo’n 80 kramen vanaf
de kruising van de Herenweg en de Pieter Joostenlaan tot aan de kruising van de
Dorpsstraat met de Raadhuisstraat.
In Wilnis zijn die dag, naast de Ontmoetingskerk, ook de Veenmolen, de NederlandsHervormde kerk en de Rooms-Katholieke kerk te bezoeken. In gebouw De Schakel,
achter de Ontmoetingskerk, is de maquette te bewonderen, die Jan Bluemink heeft
gemaakt van het Wilnisse dorp, zoals het er in de jaren vijftig uitzag.
De Historische Vereniging De Proosdijlanden verzorgt
een fototentoonstelling met het thema ‘Vorst en Volk” in
het kerkgebouw. De foto’s hebben betrekking op het
Koninklijk Huis en de bevolking van De Ronde Venen. Te
zien zijn o.a. de bezoeken van leden van het koninklijk
huis aan onze dorpen door de jaren heen. We laten onder
meer foto's zien van feestelijke poorten bij de viering van
100 jaar onafhankelijkheid van Nederland en bij het
veertigjarig jubileum van koningin Wilhelmina. Ook zijn er
foto’s te bewonderen van Z.K.H. Prins Bernhard op de
Vinkeveense plassen, van H.M.Koningin Juliana bij de
opening van Avondlicht in Mijdrecht en van prinses Beatrix
in Wilnis.
Voor deze tentoonstelling, hebben we veel gehad aan de
hulp van een groot aantal Rondeveners én van het
Regionaal Historisch Centrum in Breukelen.

Op 28 en 29 september is deze tentoonstelling ook nog te zien op Fort bij
Uithoorn in Amstelhoek.
(op bijgaande fot:o Koninging Juliana bezoekt Mariaoord Vinkeveen in 1950, collectie VP – Jack Hoogeboom)

Schenkingen
In de afgelopen maanden kregen we
in ons verenigingsarchief weer
diverse nieuwe aanwinsten.
Boeken, DVD’s en kaarten van Peter
van Golen, van Ds Klusener,
bouwtekeningen van CNS De
Schakel en het Museum en een
compleet kaartenarchief van
notariskantoor Kroes uit
mijdrecht.Tevens heeft ons
documentatiecentrum enkele
interessante aankopen gedaan.
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.

Genealogie
Maandag 4 november is de eerstvolgende inloopavond van de werkgroep
genealogie. U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur. We slaan de oktobermaand
over, vanwege een speciale gebeurtenis rond het overhandigen van een
geproduceerde stamboom van de familie Van Spengen in oktober.
Voor november geldt weer: om ons voor te kunnen bereiden op uw komst 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
Het septembernummer van onze Proosdijkoerier staat
weer boordevol regionaal historisch materiaal.
Artikelen over straatnamen in Wilnis, tweehonderd jaar
Koninkrijk, de scheepsbouwfamilie Kok uit Vinkeveen,
een Vinkeveense ruzie in 1560, de oorsprong van het
Mijdrechtse rechthuis en de sluis bij Nessersluis,
aangevuld met surftips, schoolfoto’s en diverse
aankondigingen. Veel reacties leverden het artikel over
de Russische boerderijen op; hierover een uitgebreide
aanvulling. Kortom: opnieuw een bijzonder
lezenswaardig geheel. Nog geen lid? Meld u dan
eenvoudig aan via administratie@proosdijlanden.nl

Russische herfst
Aanvullend op de verhalen van Fons Compier over de Russische boerderijen in onze
omgeving is er in het kader van het Ruslandjaar een hele reeks van activiteiten onder
de titel: Russische herfst in De Ronde Venen. Deze culturele manifestatie bestaat uit
vele activiteiten, heel divers van aard en karakter, bestemd voor jong en oud.
Een aantal programma’s wordt uitgevoerd in het kader van een regulier aanbod,
andere zijn nieuw en éénmalig. Er wordt opgetreden door professionele en amateur
kunstenaars uit De Ronde Venen en daarbuiten. Wij tippen u vooral:
Russische verhalen, dans en muziek met Elza Vis,
Zvarniara en Trio Tirámido
Rusland horen, zien en proeven! Kom genieten en laat je
meeslepen door de Russische melancholie. Elza Vis van
Binnenste Buiten vertelt op deze bijzondere avond en
schitterende locatie, Russische verhalen en sprookjes.
Haar sfeervolle vertellingen worden omlijst met
optredens van de Folklore dansgroep Zvarniara uit
Hoofddorp en muziekgroep Trio Tirámido uit Bussum.
Kleed je op deze herfstavond vooral (Russisch) warm
aan. Het kan Siberisch koud zijn. Daarom dresscode:
Russisch!
Plaats: Hoeve Kazan, Blokland 28, Nieuwveen. Aanvang: 31 oktober om 20.00 uur.
Toegang € 10, incl. koffie/thee. Info en reserveren: E: elza@binnenstebuitenverhalen.nl, zie ook www.binnensebuiten-verhalen.nl en www.hoevekazan.nl
Russische boerderijen
Wandelroute Kazan- Lindenhorst.
De wandelroute Kazan- en Lindenhorst (12 km, ca. 3
uur lopen) is een bijzondere rondwandeling die voert
langs de oevers van de Amstel en de Kromme Mijdrecht
door de polders Blokland en Zevenhoven. Kilometers
lopen over boerenland, dat is genieten voor de
wandelaar die van licht, lucht en ruimte houdt. De route,
die is gemarkeerd met blauwe zeshoekige bordjes. Bij
het startpunt De Lindenhorst van Els en Dick van der
Horst zijn gratis routebeschrijvingen af te halen.
Startpunt De Lindenhorst Groene Hart Landwinkel,
Westzijde 17a De Hoef. Zie ook
www.delindenhorst.landwinkel.nl en
www.recreatiemiddennederland.nl
Koude Oorlog
Op het fort bij Uithoorn zijn onlangs sporen
gevonden van tot op heden geheime
(mysterieuze?) activiteiten uit de tijd van de
Koude Oorlog. Tijdens een speciale
rondleiding wordt dit geheimzinnige
verhaal uit de doeken gedaan. Op zaterdag
28 september is een kazemat, die sinds die
tijd afgesloten is geweest met een dikke
gemetselde muur, geopend voor publiek.

Naast speciale rondleidingen, kan men rond varen op de fortgracht, het laarzenpad
lopen, de hazenspeurtocht doen of iets lekkers nemen in de genieloods. Het fort is
open en vrij toegankelijk.
Onze PR-commissie verzorgt die dag een speciale foto expositie.
Bijzonder is ook de lezing (entree € 2,50) van Alexander Münninghoff over de Koude
Oorlog die middag om half 1 en om 3 uur. Van harte aanbevolen dus

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. Het gaat om
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

Afbeelding afkomstig uit collectie Klijn/Hagoort

Belangrijke data 2013
14 september
28 september
30 september
7 oktober
31 oktober
4 november
13 november
2 december

Najaarsmarkt (Wilnis), 10.00 tot 16.00 uur
Open monumentendag (Uithoorn)
Documentatiecentrum open (Vinkeveen)
GEEN inloopavond genealogie
Russische verhalen (Nieuwveen), 20.00 uur
Inloopavond genealogie (Vinkeveen), 19.30 uur
Najaarsvergadering met lezing over bidprentjes (Vinkeveen), 20.00 uur
Filmavond genealogie (Vinkeveen), 19.30 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/

