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Nieuwsbrief 4 – september 2020
Proosdijkroniek
Het septembernummer van de Proosdijkroniek beslaat zo’n 45
pagina’s full color, dikker dan voorheen. Wederom rijk gevuld met
artikelen over de historie van de Proosdijlanden: de Geheymschrijver,
de kunstenaar Dirk Breed, het turfwinningstijdperk, over genealogie
via Wie Was Wie, de gereformeerde kerk te Baambrugge, de
geschiedenis van de Ronde Venen en een stand van zaken en de
geschiedenis van de woning Thamerlaan 14 (bij Uithoornaars beter
bekend als het huis van Piet Kunst (Thamerlaan/Christinalaan). Van
harte aanbevolen.

Adm. De Ruyterlaan 4 – C
1421 VL Uithoorn
NL88 INGB 0003 5474 72
Secr. 0297 5 66 4 99
E-mail: woerdchr@telfort.nl

Vooruit- en terugblik

Geschiedenis op de lokale radio
RickFM ruimde op de zondagmorgen tussen 10 en 11 uur tijd in voor
200 jaar Uithoorn, De Kwakel en Thamen. Wij hebben 34 columns
verzorgd en ingesproken over de geschiedenis van Uithoorn en De
Kwakel. Wij leverden in speciale uitzendingen de uitgebreidere
columns over burgemeester Brautigam en burgemeester Koot.
Ze zijn allemaal terug te luisteren via de podcasts op de website van
RickFM. Wanneer precies de slotuitzending plaats vindt is nog niet
bekend. Het is zeker dat de columns herhaald zullen worden in 2021.
Mobiele expositieruimte
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). Op dit moment wordt de laatste hand gelegd
aan het zeildoek en aanbrengen van de belettering. Daarna volgt de
klep die de ruimte toegankelijk maakt voor minder validen.

Hij staat er weer als nieuw bij!

Beeldenserie
Wij hebben een bijdrage geleverd aan de Beeldenserie in Uithoorn en
De Kwakel. Gekozen is voor de wandplastiek in de muur van De
Ruyterlaan 3, in 1950 gemaakt door René van Seumeren. De serie is
te volgen via tekst met foto in de Nieuwe Meerbode en een kort
filmpje van 4 minuten op de Facebookpagina van de gemeente.
Grenspaal Hollandse Dijk
Gelukkig staat de banpaal weer recht en is hij schoongemaakt door
de Kunstwacht. Een mooie mijlpaal in de feestelijke afsluiting van
200 jaar Uithoorn, De Kwakel en Thamen.
Facebook InUithoorn
Hiernaast twee foto’s van onze Facebookpagina. Hierop worden
(vaak zeldzame) foto’s geplaatst van inzenders die gemeen hebben
dat het beelden zijn uit Uithoorn en De Kwakel. Beide foto’s
hiernaast zijn van J. van Kerkhoff en ingekleurde variant van de
zwart-wit opnames die hij maakte.
De oude Zijdelweg/Bovenkerkerweg
in de bocht bij Welcome en gezien in
de richting Bovenkerkerdijk

