
 

 
Februari 2023 

Inloopmiddag genealogie  
Genealogieonderzoek begint met een familienaam, waarbij in het vervolg het 

internet steeds vaker een rol van betekenis speelt. Buiten de standaard zoeksites 

om hebben voorouders en hun verwanten talrijke andere “sporen” in de 

familiegeschiedenis achtergelaten. Voor 

velen zijn dit nog onbekende hiaten, omdat 

men eenvoudig niet weet waar je deze 

sporen op het wereldwijde web kunt 

vinden.  
De HELPDESK-middagen die onze 

genealogiegroep organiseert bewijzen dat 

onderling contact vaak tot nieuwe 

perspectieven kan leiden.  

Op woensdagmiddag 15 maart a.s. bent u vanaf 14.00 uur met al uw vragen 

over genealogie en stamboomonderzoek weer van harte welkom in de 

oudheidkamer in ons verenigingsgebouw aan de Croonstadlaan 4a in Mijdrecht. 

Graag aanmelden hiervoor bij stef.veerhuis@outlook.com  

Tentoonstelling Watersnoodramp 1953  
 

Begin deze maand was het 70 jaar 

geleden dat de dijken doorbraken in 

Zeeland. Hierover heeft Jan Compier een 

tentoonstelling gemaakt in het 

Poldermuseum te Waverveen.  

Het is vooral bijzonder dat een 

aannemersmaatschappij uit Vinkeveen, 

van de gebroeders Berkelaar, met man 

en macht heeft geholpen met het 

droogpompen van de Vierbannenpolder 

in Ouwerkerk Zeeland.  

Hiervan is nog persoonlijke informatie, vele foto’s, facturen, weekstaten en meer 

om te komen bekijken. Vindt u het leuk om een kijkje te komen nemen dan bent 

u van harte welkom. Graag van tevoren een afspraak maken: 0297- 582464. 

Door middel van deze nieuwsbrief willen wij u met enige regelmaat een 
aanvulling geven op het nieuws in ons kwartaalblad De Proosdijkroniek.  
Voor nadere informatie kunt u altijd terecht op onze website 
www.proosdijlanden.nl 
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Beeldbank 
Onze beeldbank bevat regelmatig nieuwe aanvullingen. Bezoek onze website 

(proosdijlanden.nl, onder het submenu foto’s) om de collecties te bekijken.  

Vele honderden foto’s van nostalgische plekken en gebeurtenissen uit de rijke 

historie van onze regio. Van harte aanbevolen! 

Bibliotheek en documentatie 
Als vereniging bezitten we een grote hoeveelheid documentatiemateriaal over onze 

regionale geschiedenis. Deze verzameling historisch materiaal is toegankelijk voor 

een breder publiek. Een catalogus met alle beschikbare titels staat op de website. 

(https://www.proosdijlanden.nl/index.php/bibliotheek/catalogus) 

Iets voor U? 
Geschiedenis als hobby? Zeker voor al die vrijwilligers die op enigerlei wijze voor 

onze vereniging in touw zijn: schrijvers van ons blad, bezorgers van ons blad, leden 

van het bestuur en van de verschillende werkgroepen, mensen achter de schermen 

als technisch medewerker of in de catering. Lijkt het u ook wel wat? 

We hebben altijd ruimte voor nieuwe enthousiaste geschiedenisliefhebbers.  

Heeft u een paar uurtjes per week over en heeft u interesse, dan willen we graag met 

u kennismaken en bespreken of we u als onze nieuwe vrijwilliger mogen begroeten.  

 

Belangstelling?  
Neemt u dan contact op met Co Oudshoorn (e-mail: co.oudshoorn@planet.nl, tel:  06-

20957686) of met Klaas Bakker (e-mail: kl.bakker70@gmail.com, tel: 0297-281846).  

 

Weet u dit? 

Bijgaande foto (met zicht 

op de Heul in Vinkeveen) 

is een verbeterde versie 

(met dank aan Hans van 

Zwieten) van een 

zeldzame ansichtkaart, 

die we van één van onze 

leden kregen aangereikt. 

Kees Leeflang stelt hierbij 

de prangende vraag: Wat 

was Hotel Vredendaal? 

Van wie en wanneer?? 

Uw reactie (bij voorbaat veel dank) mag naar redactie@proosdijlanden.nl  
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Over doopregisters en muntgewichten 

  
Het maartnummer van de Proosdijkroniek, ons kwartaalblad kent weer een 

bijzonder interessante inhoud. Ab Visser dook in de huwelijks- en doopregisters 

van de ooit in ‘Agterbos’ (Vinkeveen) gevestigde Katholieke kerk. Hij brengt 

daarmee een reeks opvallende feiten aan het licht.  

Vondsten van achttiende- en negentiende-eeuwse muntgewichten in ons 

poldergebied worden beschreven door Joris Drubbel en Johan Klijn behandelt een 

reeks van transformatorhuisjes in de Rondeveense dorpen. Vaak onopvallende 

edoch bijzonder belangrijke elementen tussen de bebouwing.  

Levensverhaal Selijns 

Arie Bloed dook met hulp van collega-historici uit de Verenigde Staten in het 

levensverhaal van de Waverveense dominee Selijns. Wouter van Dijk is senior 

collectiebeheerder bij het RHC Vecht en Venen in Breukelen. Hij bespreekt de 

belangrijkste kaarten over De Ronde Venen uit de Atlas Coenen van ’s 

Gravesloot. Bizarre situaties en de moeilijke laatste jaren rond het ziekenvervoer 

van Chris van Egmond krijgen aandacht in een indringend verslag van Bob 

Berkemeier en Thijs Gras. 

Kent u het Libellebos?  

Het gaat hier om een prachtige groenbuffer tussen de wijk Zijdelwaard en het 

industriegebied van Uithoorn. Chris Woerden beschrijft de ontstaansgeschiedenis 

van deze belangrijke groene long.  

Hoeveel kan een kleine gemeente verdragen…? Bram-Willem Aarnoutse, 

inmiddels predikant in Breukelen, vertelt over de 

enorme inbreng van Gerrit Otto Verrips in de 

vroege gereformeerde gemeenschap van 

Vinkeveen. 

En ging het nu om een rechtmatige erfenis of een 

sterk staaltje zwendel bij de nalatenschap van  de 

Mijdrechtse mevrouw Van Wieringen? Stef 

Veerhuis geeft inzage in de spannende en 

langslepende rechtszaak rond de ‘legendarische 

Lord’ Broerse. 

Dit alles wordt uitgebreid aangevuld met vele 

tientallen nostalgische foto’s van onze dorpen: de 

scholen in Wilnis, het Abcouder Meer, het oude 

Mijdrecht door de lens van Dirk van der List en nog 

veel meer. De nieuwste Proosdijkroniek wordt 

verspreid in de tweede week van maart. 



Belangrijke data en activiteiten 
Week 10  Verspreiding PK maart 

15 maart  Inloopmiddag Genealogie Ohk (Mijdrecht)  14.00 uur 

2 mei   Voorjaars ledenvergadering Ohk (Mijdrecht)  20.00 uur 

2 mei    Lezing museum Buren Ohk (Mijdrecht)  20.30 uur 

25 mei   Nostalgische Filmavond Vinkefest Demmerik  19.00 uur 

Week 22 (o.v.) Excursie Museum Buren of Paleis het Loo* 

Week 24  Verspreiding PK juni 

12 juli   Jaarmarkt Vinkeveen  Herenweg Vinkeveen  10.00 uur 

16/ 17 september Open Monumentendag Abcoude* (o.v.) 

10 februari 2024 Nostalgische Filmavond* Morgenster Vinkeveen 19.30 uur 

*Genoemde activiteiten zijn nog onder voorbehoud (o.v.), nadere berichtgeving volgt. 

 
Inleidende illustratie bij het artikel van Nico van Kreuningen in onze nieuwe Proosdijkroniek 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lid worden van onze vereniging kan door uw gegevens in te vullen op onze 

website (scan de QR-code hiernaast en vul uw gegevens in).  

Of stuur een e-mailbericht met vermelding van naam en adres te 

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 € 19,00 per jaar.  

 
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.  

http://www.proosdijlanden.nl/

