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Nieuwsbrief 3 – juni 2020
75 jaar vrijheid in Amstelhoek, De Kwakel en Uithoorn
Deze speciale uitgave lag vanaf 16 maart in boekhandel Bruna
Amstelplein, The Read Shop Express Zijdelwaardplein, Supermarkt
Quakel in De Kwakel en Mondria in Mijdrecht. De volledige oplage is
uitverkocht en er komt geen herdruk. Wie nog een boek wil
bemachtigen moet kijken of er nog een exemplaar te koop is bij de
boekhandelaren of de supermarkt. De prijs € 12,50.
Er zijn 4 kleine foutjes in het boek geslopen; voor het erratum kunt u
zich wenden tot het emailadres.
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Vooruit- en terugblik

Proosdijkroniek
Het juninummer van de Proosdijkroniek is evenals het maartnummer
een themanummer over de tweede wereldoorlog. Artikelen over de
Arbeidsdienst, de herinneringen van Antoon Verhaar uit Uithoorn, de
familie Rottgen uit Uithoorn, een korte bespreking van het boek 75
jaar vrijheid, de herinneringen van de in Uithoorn bekende Chris van
Egmond, veel fotomateriaal en nog tal van andere artikelen. Van
harte aanbevolen.
Geschiedenis op de lokale radio
Komende maanden tot en met september besteedt RickFM aandacht
aan 200 jaar Uithoorn. Elke zondagmorgen van 10u-11u een
programma met naast muziek een gesprek met een willekeurige
Uithoornaar over diens belevenis van de gemeente, een gesprek met
een Bekende Uithoornaar of Kwakelaar, een oud radio-interview, een
gesprek met oud-burgemeesters en een column over een historische
gebeurtenis (afgelopen zondag over De Roode Vos). Tevens staat er
een aantal herinneringen aan o.a. de burgemeesters Brautigam, Koot
en Jacob de Jong op de rol.
Plannen
Wij werken samen met de Stichting De Kwakel Toen & Nu. Dat heeft
o.a. geresulteerd in de aanschaf van een mobiele expositieruimte,
een grote wens van beide stichtingen. Stichting De Kwakel Toen en
Nu heeft hierin het leeuwendeel voor haar rekening genomen (in
werk en financiering). Wij hopen na de zomer verder naar buiten te
kunnen treden.
Natuurlijk hebben wij als Stichting wensen, zoals het restaureren van
de banpaal aan de Hollandse Dijk. Dat is in gang gezet maar nog erg
pril. Ook is nog niet bekend wanneer Stg. Hendrick de Keijser aan
restauratie van het pand Thamerlaan 14 kan gaan beginnen.

Voor- en achterzijde van het oorlogsboek.

