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WAVERVEEN: VAN BOEREN, BURGERS EN BUITENLUI
Onder de verantwoordelijkheid van de historische
vereniging De Proosdijlanden geeft de Stichting
Proosdijer Publicaties dit najaar een rijk geïllustreerde
uitgave over de historie van Waverveen uit. Dan
verschijnt
‘Waverveen, van boeren, burgers en buitenlui’.
De enorme collectie van Jan Compier in het
Poldermuseum is de belangrijkste bron voor het
vervaardigen van dit nieuwe boek over Waverveen.
Het met honderden foto’s geïllustreerde en fraai
vormgegeven boek geeft een prachtig beeld van het
economische en maatschappelijke leven in een kleine
boerengemeenschap in de afgelopen eeuwen.
Het verhaal is geschreven door Arie Bloed. Het boek
geeft een indruk van de ‘kleine’ geschiedenis zoals de
‘gewone man’ die beleefde, waarbij de vroegere
inwoners voor een deel ‘hun’ verhaal vertellen;
een ‘sfeerboek’, meer dan een academisch doorwrocht werk.
U kunt al voorintekenen: Zie ook onze website (onder ‘publicaties’)

Dank je wel, Joop
Op 19 juni jl. is tien dagen na zijn 87ste verjaardag Joop
Frankenhuizen overleden.
‘Dankbaar voor een welbesteed leven’ moesten zijn kinderen
het bericht brengen dat zij van hun vader afscheid hebben
genomen. Dankbaarheid die wij onderschrijven.

In de rouwadvertentie werd Joop’s
werkzame leven benoemd: IBM’er.
Maar ook zijn vrijwilligerswerk: historicus,
schrijver en docent/ ambassadeur van
Seniorweb. Zeker ook voor onze
vereniging is het heengaan van Joop een
groot verlies. Joop was een belangrijke
steunpilaar voor ons kwartaalblad.
In ons septembernummer besteden we
hier nader aandacht aan. Wij wensen
kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

Erfgoedfestival Gooi/ Vecht
Deze zomer staat Gooi & Vecht in het teken van grensverleggers,
wereldverbeteraars en uitvinders tijdens de tweede editie van het erfgoedfestival.
Duik in de verhalen van Hooft, Nescio en Mondriaan. Beleef de themawandelingen
en fietsroutes, tentoonstellingen en podcasts; zie ook deze link.

Weerbaar water
Hollandse waterlinies zijn erfgoedwaardig. Het adviesorgaan van de UNESCO,
ICOMOS, heeft advies uitgebracht over de nominatie van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie als uitbreiding op de Stelling van Amsterdam. Zie ook weerbaarwater.nl

Verzamelaars klaar, puzzelen maar!!
De stickerverzamelactie voor het tweede deel van
‘Trots op Vinkeveen’ is afgerond..
Om nog even wat na te genieten hebben we op de
volgende bladzijde speciaal voor de verzamelaars
een quizpuzzel opgesteld…
Een aantal vragen zult u direct uit het hoofd kunnen
beantwoorden, maar wat u niet weet kunt u terug
vinden in het stickerboek deel 2.
In de vet omlijnde kolom verschijnt de uitkomst van
de puzzel.

Puzzelvragen:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Waar staat de naam Altovi voor?
Welke jonge dame speelde mee in het Luigi trio?
Wat was de vroegere functie grondgebruik van Achterveld?
Van welke familie vormden elf broers een compleet voetbalteam?
Welke tv-serie kwam in een rijtuiggie naar ons dorp?
Wie was de opvolger van kapper Selis?
Bij welke supermarktketen was Jaap Verweij aangesloten?
Wanneer is het witgele kruis opgericht?
Wat betekent de naam van de villa op sticker 1?
Hoe heette de ballonnenblaasvereniging?
Wat was de bijnaam van juwelier Aarsman?
Van welk merk was de auto van stoomwasserij Wagenaar?
Hoe heette de band van de broers van Heuven Staereling?
Hoe heette de winkel van Henny van Senten?
Welke dokter had een huisje op een eiland in de zuidplas?
Wat stond erop de winkelruit van kapper Cees Hoogendoorn?
Hoe werd Huize de Plassen in de volksmond genoemd?
Welke slagerij was er gevestigd op Kerklaan 11?
Van welk apparaat kennen we de naam 'Op Hoop Van Zegen'?
Wat was de functie van het Dorpshuis eerder?
Naar welke vogel is de openbare school genoemd?
Naast wat voor winkel zat de schoenenzaak van Dirk Smit?
Hoe heette het in 1973 opgerichte zangkoor?
Hoe noemden we de turfhopen ook wel?

Beeldbank, een digitaal bezoek waard!

De beeldbank van HV De Proosdijlanden bevat regelmatig nieuwe
aanvullingen. Gebruik de link hierboven om onze collecties te bekijken.

Belangrijke data
Onder voorbehoud de volgende data:
4 augustus
2 oktober
9 oktober
27 oktober
6 november
18 november

Lezing De Ronde Venen
Film Nostalgisch Vinkeveen
Boek Waverveen
Lezing Rampjaar 1672
Film Nostalgisch Vinkeveen
In een Rijtuigje

Janskerk
Morgenster
Waverveen*
Wilnis Willisstee
Morgenster
Vinkeveen Boei

n.n.b.
n.n.b.
16.00 uur
20.00 uur
n.n.b.
20.00 uur

* Later dit jaar verspreiden we nadere informatie over het verschijnen en de
mogelijkheden van afhalen van het boek.

Een prettige zomer toegewenst
Namens het bestuur van de Historische Vereniging De Proosdijlanden:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lid worden van onze vereniging kan door een e-mailbericht
met vermelding van naam en adres te sturen naar
administratie@proosdijlanden.nl.
U kunt ook uw gegevens, voorzien van uw handtekening,
opsturen naar:
Historische Vereniging De Proosdijlanden, Antwoordnummer
55035, 3640 VB Mijdrecht of u brengt het op het bezoekadres
Croonstadtlaan 4a, 3641 AL Mijdrecht.
U ontvangt dan onder andere viermaal per jaar ons tijdschrift “De Proosdijkroniek”.
De kosten voor het lidmaatschap bedragen € 17,50 per jaar.
(N.B. Bij verzending van De Proosdijkroniek per post vragen we een vrijwillige extra bijdrage van € 7,50).
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.

