5000 v.C

Canon van De Proosdijlanden

Neolithicum (nieuwe steentijd) met
eerste bewoning in ons gebied.

1000 n.C

1085

Eerste ontginningen van dit gebied.

1592

Boerderij Veldhuisweg

1672

Inundaties tijdens rampjaar, tevens 59
woningen in Waverveen afgebrand

1895

In gebruikneming eerste
Veensteekmachine.

1916

Opening Haarlemmermeer spoorweg,
waardoor ons gebied wordt ontsloten.

De Staten van Holland besloten na
het rampjaar 1672 tot het creëren
van De Ronde Venen. In verband
met het optreden van de Staten
van Utrecht en de stad Utrecht ten
opzichte van de Franse bezetter,
door de Prins van Oranje als verraad
beschouwd, was Utrecht uitgesloten
van deelneming aan dit besluit.

1883

Oprichting
Historische Vereniging
Op initiatief van burgemeester
Haitsma komen op 29 mei twaalf
belangstellenden bijeen.
Op 22 augustus is gekozen voor
de naam Proostdijlanden. Als
oprichtingsdatum is gekozen voor
20 september.

Heilig Hart kerk Vinkeveen
NH Kerk Mijdrecht (toren)

1926

Droogmaking Wilnisse Plas
(laatste verveende gebied).

Demmerik onder ter Aa, nova terra,
in de gerechten genoemd.

14e eeuw

Het afwateringskanaal Bijleveld
wordt gegraven.

1770

Vervening komt op gang,
turf wordt belangrijk als brandstof
voor verwarming van huizen
en voor de industrie,
dit mede door de uitvinding
van de baggerbeugel in 1530.

1789

Fundering van het proostenhuis
te Mijdrecht gevonden.

1986

Goederenvervoer Haarlemmermeerspoorlijn gestopt.

Vijfentwintig jaar HV!

Eerste vermelding Mijdrecht
(overslag in 1204).

1317

Waverveen gevoegd bij
Graafschap Holland.

1791

Plan voor droogmaken van de drie
Bedijkingen. Eerste Bedijking droog in 1852.

Ringdijk Eerste Bedijking.

1819

Lagere School De Hoef.

1945

Irenebrug Amstelhoek.

1950

Executies aan het einde van de
Tweede wereldoorlog.

Personenvervoer van de
Haarlemmermeerlijn stopt.

1964

Laatste turf gestoken.

2009

Overgang naar Vecht en Venen?

1216

1861

1975

Gemeentehuis Mijdrecht (oud).

Oorkonde OSU 1, nr 245, kopie met
vermelding van de quadraginta hovas
(veertig hoeven), het latere Wilnis.

1413

De Staten van Utrecht stellen regels op voor
verveningen, de eerste concessies.

1883
1885

1138

Waverveen weer bij Utrecht gevoegd
(overgang op 1 januari 1820). Waverveen
in 1841 samen met Vinkeveen

1953

A2 (rijksweg 2, de E9) geopend.

1954

N212 geopend.

1989

Samenvoeging van de dorpen Mijdrecht,
Wilnis, Vinkeveen, Waverveen, Amstelhoek en
De Hoef tot de gemeente De Ronde Venen.

2003

Dijkverschuiving Wilnis.

Herenweg Vinkeveen.

1993

Heropening Veenmuseum.

Ondanks bestaande concessies besluit
om Vinkeveense Plassen en Botshol
niet droog te leggen.

1994

Opening archief
gemeentehuis Mijdrecht.

1999

Plan de Venen; plan voor
aangrenzende natuurgebieden.

Monumentale boerderij.

V

Canon van De Proosdijlanden

andaag ontvangt u als inwoner van De Ronde Venen een heuse
canon ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van de
Historische Vereniging “De Proosdijlanden”.
Uit de historie van onze directe omgeving hebben we een aantal
kenmerkende momenten gekozen. Deze zijn verwerkt in de “Canon
van de Proosdijlanden”, die u nu in handen heeft.
Natuurlijk is de selectie van deze historische feiten gedaan door
mensen en alleen al daardoor zeker ook discutabel. Het selecteren
van diverse historische feiten blijft afhankelijk van de toevallige keuze
van de betrokkenen. Toch bieden we u met dit document een bijzonder

Doelstelling:

De Historische Vereniging “De Proosdijlanden”
stelt zich ten doel belangstelling te wekken voor
de geschiedenis van De Ronde Venen en een
stimulerend aandeel te leveren in de ontwikkeling
van de regionale en plaatselijke geschiedenis in
de ruimste zin.

Werkgroepen:

De doelstellingen van de vereniging zullen zoveel
mogelijk worden uitgevoerd door onze leden. Zij
kunnen hierbij actief zijn in diverse werkgroepen.
Deze werkgroepen krijgen van het bestuur een
algemene opdracht, om een taak of doelstelling
uit te voeren.
We zijn trots op ons keurig verzorgde, modern
opgemaakte en inhoudelijk ter zake kundige, historisch verantwoorde tijdschrift, ons kwartaalblad
De Proosdijkoerier. Elk kwartaal ontvangen alle
leden dit blad met daarin een grote diversiteit aan
artikelen over de historie van onze omgeving.
Natuurlijk bent u nadrukkelijk uitgenodigd
om deel te nemen aan onze activiteiten. Bij
bepaalde werkgebieden of bestuursportefeuilles
is ruimte voor nieuwe, actieve bestuursleden.
Vooral betrokkenen bij de archeologie,
genealogie en heemkunde of organiserend
talent aangaande onze lezingen en excursies
willen we van harte uitnodigen. Bekijkt u onze
website (www.proosdijlanden.nl) eens of neem
contact op met één van de bestuursleden. Maar
vooral roepen we u op mee te blijven genieten van
al dat moois dat onze historie ons oplevert. Maak
het mee, beleef het mee en deel uw plezier met zo
veel mogelijk anderen.

overzicht van wat onze regio aan historie te bieden heeft. En niet
onbelangrijk is ook de mogelijkheid om het bestaan van de historische
vereniging nader onder uw aandacht te brengen. Als u nog geen lid
bent van de Proosdijlanden, dan roepen we u hiertoe van harte op.
Denken aan vroeger is iets wat we onwillekeurig heel vaak doen.
Het herbeleven van wat vroeger geweest is levert veel genoegen op.
De historische vereniging geeft gelegenheid tot het uitwisselen
van onderzoek naar eigen voorouders, we stimuleren het behoud van
oude panden en we geven boeken uit over de ontwikkelingen die hier
vroeger plaatsvonden.

Nog komende activiteiten in 2009:

✔ In samenwerking met het Museum De
Ronde Venen organiseren we deze zomer
nog tot en met 31 oktober in het museum
de tentoonstelling “Tot de Bodem uitgezocht”,
over de geschiedenis van de vereniging en
onze regio.
✔ Op 26 september organiseren we een hele dag
met workshops, lezingen en activiteiten die
verband houden met genealogie.
✔ Op woensdag 25 november is in verenigingsgebouw Irene te Mijdrecht onze halfjaarlijkse
ledenvergadering met aansluitend een lezing
van dhr. Aales van Leeuwen, met als titel
“TOEN en NU”.

Aanmelden als lid:

U kunt zich aanmelden als lid door:
✔ te bellen met onze secretaris, dhr. P.
van Golen, telefoon: 0297 - 261672
✔ te bellen met onze ledenadministrateur, dhr.
C. Remmelenkamp, telefoon: 0297 - 286170
✔ een e-mail te sturen aan:
info@proosdijlanden.nl
✔ een briefje te schrijven of onderstaande
bon in te vullen en deze te sturen naar
Postbus 65, 3648 HM te Wilnis
Voor het bescheiden bedrag van slechts 115,per jaar bent u al lid en ontvangt u tevens ons
kwartaalblad gratis!

De Proosdijlanden
naar duizend leden!

Wie wordt ons duizendste lid
van de Historische Vereniging
“De Proosdijlanden”?
Geef u nu op en maak kans op:
✔ Een jaar lang gratis lidmaatschap
✔ Vier maal ons kwartaalblad
De Proosdijkoerier
✔ Het boek “Anders nog iets”
over de verdwenen
middenstand
✔ De dvd-box met de
geschiedenis van
de Ronde Venen
(zes uur film)

Sponsors:

Word nu lid
voor slechts

✁

15 euro

Ja, ik geef mij op als lid van de Historische Vereniging!

per jaar!!

Mijn gegevens:
Naam:

m/v

Adres:
Postcode\plaats:
Telefoon:
E-mailadres:
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