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 2015

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

Filmbeelden van Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen
Op donderdagmiddag 15 oktober bent u van harte welkom om een dvd-presentatie
bij te wonen in Bowlingcentrum Mijdrecht, aan de Ontspanningsweg 1a (Gebouw Het
Veenweidebad) te Mijdrecht.
In samenwerking met de Rabobank organiseert onze historische vereniging een
filmmiddag, waarop wij beelden vertonen van de dorpen Mijdrecht, Wilnis en
Vinkeveen uit vervlogen tijden. Met zijn Multimediaservice heeft Arie Nooteboom nog
meer unieke en nooit eerder vertoonde beelden van onze dorpen verzameld.
Beelden die dus ook niet op de in 2014 uitgekomen dvd-serie gepubliceerd zijn.
De zaal is open om 14.00 uur en de eerste filmbeelden vertonen we vanaf 14.30 uur.
De middag is rond 17.00 uur weer afgelopen. Alle leden van de historische
vereniging zijn van harte welkom. U komt toch ook?

Buurtverhalen over Proostdijland
Wijkgebouw Present in Proostdijland (Mijdrecht) staat vrijdag 25 september open
voor een nostalgische avond. ‘Buurtverhalen’ en beeldmateriaal verzamelen, is het
doel van de Historische Vereniging “De Proosdijlanden” en het wijkcomité.
De vrijwilligers zorgen voor informatie en foto’s uit het verleden. Zo hopen zij
herkenning en herinneringen op te roepen. Het doel is een meer compleet overzicht
te krijgen van het ontstaan en de ontwikkeling van de wijk in de gehele vorige eeuw
of eventueel het verdere verleden.
Denk aan de nieuwbouw op allerlei locaties. Die vult onder meer de horizon vanuit de
Prinses Margrietlaan in de richting van de Anselmusstraat waar voorheen vrij zicht
was op de kerktoren van Driehuis. Ook het uitzicht vanuit de Prins Bernhardlaan is
nu totaal anders. De voormalige polder (nieuwe wijk Wickelhof) werd nog maar een
paar decennia geleden aan het zicht onttrokken sinds nieuwe huizen en flats zijn
verrezen. Op de plek van de technische school kwam een appartementencomplex en
de winkels van winkelcentrum Proosdij werden woningen. Aan de Hoofdweg kwam
een rotonde en ook een gebouw voor appartementen en onder meer
gezondheidszorg.
Voor meer informatie en beeldmateriaal over Proostdijland zoeken het wijkcomité en
de historische vereniging nu contact met ervaringsdeskundigen. Denk aan
(voormalige) bewoners, of mensen die er kwamen voor hun werk in de bouw, zorg,
onderwijs enzovoorts.
Zij zijn van harte welkom met herinneringen, foto’s en ander beeldmateriaal. Na deze
eerste editie van ‘Buurtverhalen’ volgt later dit jaar nog een nostalgische middag. De
aankondiging volgt via de lokale media.
Voor wie
Wat
Waar
Wanneer
Contact

:
:
:
:
:

Iedereen met informatie en/of beeld van Proostdijland
Herinneringen en beeldmateriaal delen
Wijkgebouw Proostdijland, Joh. v. Renessestr. 16
Vrijdag 25 sept., inloop: 19.30, programma: 20.00 uur.
buurtverhalen@gmail.com o.v.v. Proostdijland

Dank u wel
Bijzonder verguld zijn we met de inzet van de vele vrijwilligers binnen onze
vereniging. Het feit dat vele tientallen inwoners van onze dorpen zich ook actief
inzetten voor onze regionale historie, maakt dat we heel veel mensen volop plezier
kunnen bieden bij het herbeleven van wat er ooit was.
Speciaal dank aan mevrouw Marjon van Vliet, die de afgelopen jaren onze
ledenadminstratie verzorgde. Eveneens zijn we veel dank verschuldigd aan Peter
van Golen, die gedurende vele jaren kartrekker is van verschillende van onze
werkgroepen.

Archeologiegroep aan het werk

Oproep
Van de heer Zuidervaart uit Utrecht kregen we onlangs een mailbericht met de vraag
of op bijgaande foto herkenbare personen staan. De heer Zuidervaart (1939) schrijft:
“Ik doe genealogisch onderzoek naar de families Zuidervaart, Burggraaff, Maat en
van Mourik of van Mouwerik. Mijn neef is Willem Burggraaff (geb. 1948), die samen
met zijn vrouw Tanneke, op hun boerderij Oostzijde 22 A in de Hoef woont.
De volgende personen zijn door mij op de foto al wel herkend: Bovenste rij: 3e van
links is mijn grootvader Hendrik (Hein) Zuidervaart 1873-1969, daarnaast 4e van
links mijn grootmoeder Aagje Burggraaff 1878-1961. Mijn grootouders woonden in de
Mennonietenbuurt in Uithoorn aan de Amstel en hadden daar een rietdekkerbedrijf,
later een handel in bouwmaterialen.
Tweede rij: 1e van links Aleida Oliemans 1878-1960 en daar naast haar man Willem
Burggraaff 1875-1958. Dit zijn de grootouders van Willem Burggraaff, geb.1948. Ze
woonden op de boerderij Hoefwestzijde 2A in de Hoef.

Ik denk dat deze foto omstreeks 1935 is gemaakt ter gelegenheid van de bruiloft van
? voor de boerderij van ?
Bij voorbaat reuze bedankt, Henk Zuidervaart (030-2967819 / 06-15042234)

Rabo verlengt sponsorcontract
De al jaren bestaande verbintenis tussen
Rabobank Rijn en Veenstromen en onze
historische vereniging De Proosdijlanden is
onlangs wederom verlengd.
Zeer tot ons genoegen konden Rabodirecteur
Ronald Meijer en Proosdijlandens vicevoorzitter
Co Oudshoorn de overeenkomst bekrachtigen.

Belangrijke data
25 september
5 oktober
15 oktober
9 november
19 november
18 december

Fotoherinneringen (Mijdrecht, Proostdijland), vanaf 19.30 uur
Inloopavond genealogie (Vinkeveen, Ohk), vanaf 19.30 uur
Filmmiddag (Mijdrecht, Bowlingcentrum), 14.00 uur
Presentatie ‘De Ronde Venen 700 jaar bestuurd door proosten
Algemene Ledenvergadering (Wilnis, gebouw de Schakel), 20.00 uur
Optreden Mastreechter Staar (Wilnis, Monument Joh. Den Doper)

Elke maandagmiddag (v.a. 14.00 uur) en woensdagmorgen (v.a. 10.00 uur) werkt de
werkgroep ‘bibliotheek’ aan de digitalisering van onze documentatie.
Om de veertien dagen op dinsdagmiddag werkt in de oudheidkamer de werkgroep
‘archeologie’
De Genealogieavonden hebben plaats op de eerste maandagavond van de maand
vanaf 19.30 uur.
U bent van harte welkom om eens binnen te lopen.

Met vriendelijke groeten, Historische Vereniging De Proosdijlanden
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.

