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Stille werkers 
Historische Vereniging De Proosdijlanden is een vereniging van mensen, die 

geïnteresseerd zijn in de regionale geschiedenis. De Proosdijlanden strekken zich uit 

van Abcoude tot en met De Kwakel. Van de 1400 leden komen de meeste uit 

Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen, Waverveen, Abcoude en Baambrugge. Maar ook vele 

tientallen uit de andere plaatsen als Uithoorn, De Kwakel, De Hoef en Amstelhoek. 

Om nog maar te zwijgen van de meer dan 300 adressen die we in het hele land 

voorzien van ons zo gewaardeerde kwartaalblad. 

Enkele tientallen mensen zijn als vrijwilliger actief voor onze vereniging. Binnen de 

verschillende werkgroepen (archeologie, genealogie, documentatie, monumenten, 

PR en natuurlijk ook als schrijvers en bezorgers van de Proosdijkroniek).  

Maar we hebben ook een aantal ‘stille werkers’, die zich meer op de achtergrond of 

buiten beeld inzetten voor ons allemaal. Zonder anderen tekort te willen doen 

benoemen we hier graag de inbreng van Ria en Bertus Braamskamp met in hun 

kielzog Henk en Elske Braamskamp: altijd bereid tot een extra klus. 

Sowieso is elke technische activiteit een klus voor de Braamskampen. Dat was al bij 

de verhuizing en de inrichting van onze Oudheidkamer op de Croonstadtlaan, maar 

ook daarna hoeft er maar wat gesleuteld, verplaatst of ingericht te worden of Bertus 

en Henk staan als onze eigen ‘Ed en Willem’ paraat. Datzelfde deden zij ook bij de 

inrichting van de tentoonstelling 1672 afgelopen jaar. En wat te denken van Ria, die 

als facilitair medewerkster alles achter de schermen tot in de puntjes regelt als het 

gaat om de inrichting, onderhoud en verzorging op onze ledenbijeenkomsten; niet 

zelden bijgestaan door schoonzus Elske. (op de foto: v.l.n.r.: Bertus, Henk, Eske, Ria) 

Het zijn wellicht 

ogenschijnlijk ‘kleine 

dingetjes’, zoals 

laatst nog het 

opschonen van ons 

wel bijzonder overvolle bladenarchief. We hebben dankzij Ria en Bertus weer ruimte 

om hetgeen we echt willen bewaren overzichtelijk op te slaan. Weinig mensen zien 

dat…vandaar dit stukje: heel veel dank voor jullie niet aflatende inzet, mensen!!  

 

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 

 

 

Croonstadtlaan 4a, 3641 AL Mijdrecht  
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In gesprek met Piet Gille 
Van 1974 tot 1980 was Gerrit Jan Bel redacteur van  

‘De Ronde Vener’, destijds een huis-aan-huis-krant voor 

Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen.  

De laatste anderhalf jaar van die periode had Gerrit Jan 

diverse interviews met mannen of vrouwen die bekend 

waren in de dorpsgemeenschap.  

Op onze website (proosdijlanden.nl) vindt u een 

uitgeschreven tekst van het interview met Piet Gille. 

Aangevuld met enkele nostalgische foto’s en, heel 

speciaal, een reeks geluidsfragmenten uit het interview, 

met uitspraken van Piet Gille zelf. 

 

Website genealogie 
En als u toch aan het surfen bent… kijk dan ook eens op de deelpagina van onze 

werkgroep Genealogie. Werkelijk een zeer uitgebreid archief van informatie over het 

doorzoeken van stambomen en daaraan gekoppelde bronnen. Over My Heritage, 

stamboekkaarten, heerlijkheidsarchieven, verzetskranten, notariële berichten en nog 

heel veel meer. Van harte aanbevolen voor een ieder die nieuwsgierig is naar haar of 

zijn afkomst en het verleden. 

 

Bouwdossiers in archief 
De gemeente De Ronde Venen heeft een groot aantal bouwdossiers naar het RHC in 

Breukelen overgebracht. Het gaat om dossiers van de gemeente Vinkeveen en 

Waverveen uit de periode 1971-1988 en van Mijdrecht uit de periode 1941-1988.  

In deze dossiers vindt u vergunningen en bouwtekeningen van woningen, fabrieken 

en bedrijfspanden. U kunt op de website (rhcvechtenvenen.nl) de inventaris bekijken 

of de bouwdossiers inzien op de studiezaal van het RHCVV. 

 



 
Beeldbank 
Onze beeldbank bevat regelmatig nieuwe aanvullingen. Bezoek onze website 

(proosdijlanden.nl) om de collecties te bekijken. Onlangs zijn de ansichten uit een 

drietal albums van Henk Visser uit Abcoude opgenomen. Deze zijn als laatste 

toegevoegd en staan nu vooraan in het fotoarchief. Het betreft 243 ansichten over 

Abcoude uit het begin van de jaren 1900. Van harte aanbevolen! 

Bibliotheek en documentatie 
Als vereniging bezitten we nogal wat documentatiemateriaal over onze regionale 

geschiedenis. Deze verzameling historisch materiaal is ook toegankelijk voor een 

breder publiek. De catalogus is nu up-to-date, hij staat inmiddels op de website. 

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

 

Iets voor U? 
Is geschiedenis een hobby? Nu al 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 medewerker mogen 

begroeten.  

 

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

tel:  0620957686) of met Klaas Bakker (e-mail: kl.bakker70@gmail.com, tel: 0297-281846)  
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U komt toch ook?! 
Op zaterdag 11 februari 2023 organiseert Typisch 

Nostalgisch Vinkeveen in de Morgensterkerk aan 

de Herenweg 253 in Vinkeveen weer een 

bijzondere filmmiddag (i.s.m. de historische 

vereniging De Proosdijlanden). De zaal is open 

om 13.00 uur; de voorstelling begint om 13.30 

uur. 

Kaarten in de voorverkoop zijn verkrijgbaar bij 

Drogisterij de Bree, Hengelsport De Ronde 

Venen en de Jumbo. Maar ook via internet zijn 

kaarten te bestellen. (website 

nostalgischvinkeveen.nl). De kaarten kosten € 

4,50 inclusief kopje koffie of thee.  

 

Denk niet, ik ben al geweest, want … ook nu weer worden nooit eerder vertoonde 

nostalgische beelden van het zo aantrekkelijke plassendorp en veel van haar 

bewoners getoond. Onder meer filmpjes van basisschool ’t Begin uit 1977, het eerste 

paalzitten in 1981, Rap & Ruig uit 1992, turfwinning (een film uit 1938!!), Wim 

Sonneveld en meer komen aan bod. 

 

Belangrijke data en activiteiten 
11 februari  Nostalgische Films  Morgenster Vinkeveen 13.00 uur 

Week 10  Verspreiding PK maart  

2 mei   Voorjaars ledenvergadering Ohk (Mijdrecht)  20.00 uur 

2 mei (o.v.)  Lezing Oranjemuseum Buren*    20.30 uur 

Week 22 (o.v.) Excursie Paleis het Loo 

Week 24  Verspreiding PK juni* 

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

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

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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/

