
 

 
April 2022 

 

Lezing verveningsgeschiedenis: 21 april a.s.  
Kees Kentrop vertelt met beelden en werktuigen uit 

het voormalig Veenmuseum over de ontwikkeling 

van veen naar turf, over het uitbaggeren en de 

werkzaamheden die dit met zich meebracht. Op zijn 

eigen heldere en duidelijke wijze geeft Kees met 

foto’s, filmpjes en authentieke attributen uitleg over 

hoe veengereedschap in de praktijk werd gebruikt.  

Die avond, 21 april, houden we de algemene 

ledenvergadering. Eenieder is welkom in onze 

verenigingsruimte aan de Croonstadtlaan 4a te 

Mijdrecht. We presenteren dan de jaarrekeningen 

2020 en 2021 en de begroting 2022. De agenda en 

de stukken kunt u inzien op onze website.  

Aanvang 20.00 uur, de lezing is direct aansluitend: 

ongeveer 20.30 uur 

Helpdesk inloopavond genealogie 28 april 
De eerste Helpdeskavond van 2022 staat gepland voor donderdagavond 28 april a.s. 

om 19.30 uur in onze verenigingsruimte aan de Croonstadtlaan 4a te Mijdrecht.  

De ‘Oudheidkamer’ is open vanaf 19.15 uur en de toegang is gratis.  

Als u wilt aanschuiven dan vragen we u om u 

vooraf even aan te melden a.u.b., via het 

mailadres stef.veerhuis@outlook.com.  

Dit vanwege het beschikbare aantal 

werkgroepleden.  

De helpdeskavonden zijn voor iedereen 

toegankelijk; daarvoor hoeft u niet per se lid te 

zijn van de historische vereniging. En ook 

belangrijk: vergeet vooral niet uw laptop mee 

te nemen. 

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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Monumentenstatus woningblok Graaf van Solmsstraat?  

De Historische Vereniging "De Proosdijlanden", Erfgoedvereniging Bond Heemschut 

(Commissie Utrecht) en de Stichting het Cuypersgenootschap hebben de Gemeente 

De Ronde Venen formeel verzocht de Graaf van Solmsstraat 1, 3, 5 en 7 in Mijdrecht 

te beschermen als gemeentelijk monument.  

De huizen aan de Graaf van Solmsstraat zijn in 1911-1912 gebouwd in opdracht van 

het R.K. Armenbestuur Mijdrecht-Wilnis. Ontwerper was J.H. Hogenkamp, een 

architect uit Doesburg. 

De woningen dateren uit een periode dat Mijdrecht sterk in ontwikkeling was. Er is 

een duidelijke architectuurhistorische betekenis als hoogwaardig voorbeeld van 

woningbouw uit de vroege twintigste eeuw. Ook zijn de woningen cultuurhistorisch 

van grote waarde als illustratie van de ontwikkeling van de RK-zuil in het Nederland 

van rond 1900 en specifiek in Mijdrecht. Samen met onder andere de Johannes de 

Doperkerk maken ze de katholieke emancipatie in deze periode zichtbaar. Tevens 

zijn de woningen van betekenis vanwege hun vrij gaaf behouden karakter. 

Over enige tijd gaat het volledige bouwblok in de verkoop. Daarmee komen de nu 

vervallen woningen in de gevarenzone. Juist in Mijdrecht – waar al veel erfgoed 

verdwenen is – dient dit 

voorkomen te worden, vinden 

de aanvragers.  

De monumentenstatus is het 

beste instrument om sloop te 

voorkomen en met een nieuwe 

eigenaar te werken aan een 

zorgvuldige restauratie van dit 

beeldbepalende historische 

complex. (Facebookbericht van RTV 

Ronde Venen) 

 

Nog enkele exemplaren 
Van het vorig jaar verschenen boek 

‘Waverveen: van boeren, burgers en buitenlui’  

zijn na een zeer geslaagde verkoopcampagne  

nog slechts enkele exemplaren verkrijgbaar.  

 

Wilt u niet te laat zijn en alsnog dit prachtige boek 

aanschaffen, neem dan contact op met  

Jan Compier, tel: 0297 – 582464. 

(Botsholsedwarsweg 13a, te Waverveen) 
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Beeldbank 
Onze beeldbank  bevat regelmatig 

nieuwe aanvullingen. Bezoek onze 

website (proosdijlanden.nl) om onze 

collecties te bekijken. 

Schenkingen documentatiecentrum  
Ons documentatiecentrum krijgt per jaar honderden 

documenten, kaarten, brieven, foto’s en boeken.  

Bent u nieuwsgierig naar onze bezittingen en wilt u 

zelf eens e.e.a. onderzoeken of doorzoeken?  

Kom dan op maandagmiddag (tussen 14.00 en 16.00 

uur) of woensdagmorgen (tussen 9.30 en 12.30) naar 

de Oudheidkamer op de Croonstadtlaan 4a. 

Graag tevoren even aanmelden bij Klaas Bakker, tel. 

0297 - 281846. 

 

Misdaad in De Ronde Venen 
Het Regionaal Historisch Centrum in Breukelen is nieuwsgierig naar de criminaliteit 

uit onze plaatselijk historie. Hebt u tips? Meld dit dan aan het regionaal archief via 

info@rhcvechtenvenen.nl 

Daarnaast is men in Breukelen op zoek naar alles wat in de historie van onze dorpen 

‘rampen’ genoemd kunnen worden. Kent u de verhalen? Lever ze aan!  

Komend najaar krijgen alle calamiteiten in het RHC speciale aandacht. 

 

Belangrijke data  
21 april  Algemene ledenvergadering  Ohk   20.00 uur 

21 april  Lezing – verveningsgeschiedenis   Ohk   20.30 uur 

28 april  Helpdeskinloop Genealogie  Ohk   19.30 uur 

1 juli  Officiële opening Tentoonstelling R.K.-kerk Vinkeveen n.n.b. 

2 juli t/m 21 okt Tentoonstelling 1672 RampZalig R.K.-kerk Vinkeveen 13.00 uur 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 € 17,50 per jaar.  

 

(N.B. Bij verzending van De Proosdijkroniek per post vragen we een extra bijdrage van € 7,50). 
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.  
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