
 

 
Januari 2022 

Zonder virus verder 
Dat wensen we iedereen toe voor het nieuwe jaar. Onzekerheden spelen ons parten. 

Nogal wat mensen hebben direct of indirect te maken met de vigerende maatregelen 

rond het omikronvirus. Laten we hopen dat we in staat zijn om het tij te keren.  

We blijven actief 
De historische vereniging blijft onder aanvoering van het bestuur volop actief. 

Natuurlijk hebben we in elk geval onze Proosdijkroniek nog. Volop historisch 

leesplezier mag u ook in 2022 weer verwachten. Daarnaast concentreren we ons op 

de herdenking van het rampjaar 1672 met een unieke tentoonstelling komende 

zomer. 

1672 RampZalig 
In 2022 krijgen de belangrijke plekken in onze gemeente uit de tijd van de Oude Hollandse 

Waterlinie en het Rampjaar 1672 volop aandacht. Deze plekken waren het decor voor 

diverse gebeurtenissen 350 jaar geleden. Een grote tentoonstelling, enkele lezingen en 

diverse andere activiteiten zijn de middelen om de vele geïnteresseerden uit onze regio 

kennis te laten maken met onze verbintenissen met de Oude Hollandse Waterlinie en 

hetgeen er gebeurd is in 1672. 

Van juli t/m oktober organiseren we in de R.K.-kerk Het Heilig Hart van Jezus aan de 

Kerklaan in Vinkeveen een tentoonstelling rond de gebeurtenissen van 1672. Daar 

zullen we de komende maanden volop over publiceren. En speciale projectgroep 

o.l.v. Greet en Marjolein Stappers coördineert de activiteiten die voor u gerealiseerd 

worden. 

 

HV De Proosdijlanden, in samenwerking met d’Werkplaats, de R.K.-kerk Het Heilig Hart van Jezus en Gemeente de Ronde Venen. 

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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Wilt u meehelpen? 
Voor een goed verloop van de 

tentoonstelling zoeken we gastheren/ 

gastvrouwen. De gastheer/ 

gastvrouw ontvangt en begeleidt 

bezoekers van de tentoonstelling, 

staat eventueel bij de ingang om 

toegangsbewijzen te checken of te 

verkopen en helpt zo nodig mee om 

te openen en af te sluiten.  

De tentoonstelling ‘1672 RampZalig’ is van 1 juli tot en met 21 oktober, te bezoeken 

op woensdag-, zaterdag en zondagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur. We willen de 

gastheren/ gastvrouwen in drietallen laten optreden. 

 
Bent u (alleen of samen met) beschikbaar om in de periode juli t/m oktober één of 
meerdere dagdelen op te treden als gastheer/ gastvrouw tijdens onze tentoonstelling 
geef dan uw mogelijkheden s.v.p. op bij Geertje Oerlemans,  
mail: geertje.oerlemans@ziggo.nl of tel.: 0297 256660. 
 
 

Wat wordt er nog meer georganiseerd? 
• Een aantal wisselende tentoonstellingen 

• Een reeks lezingen 

• Informatiepanelen (vlaggen) 

bij een aantal ‘landmarks’ 

(belangrijke plekken van 

bijzondere gebeurtenissen in 

onze gemeente in 1672)  

• Diverse fiets-, wandel-, en 

vaarroutes langs deze 

plekken: 

 

• Heel DRV kookt…, koken met 

recepten van toen. Of een 

picknickmand, af te halen bij 

verschillende restaurants, om 

de Gouden Eeuw te proeven 

tijdens een van de vele routes 

of thuis met de familie. 

En natuurlijk speciale aandacht in onze Proosdijkroniek.  

Naast het reguliere juninummer mag u een speciale 1672-editie verwachten, met alle 

verhalen over de gebeurtenissen in die tijd in onze omgeving. 



Heeft u spullen? 

Of ander materiaal wat we in en rond de tentoonstelling over 1672 of in onze 
Proosdijkroniek kunnen laten zien of beschrijven?  
Kaarten over de Ronde Venen of de provincie Utrecht, boeken uit de 17de eeuw, 
prenten van onze dorpen uit die periode, gebruiksvoorwerpen uit de 17e eeuw  
(denk aan tinnen voorwerpen, aardewerk, porselein, tegeltjes, schaatsen, 
wijnflessen, eetgerei, munitie, kleding of andere bijzonderheden), verhaaltjes/ 
anekdotes, recepten of foto’s uit de bewuste periode van de zeventiende eeuw? 
We staan open voor alle mogelijke suggesties om onze activiteiten te ondersteunen, 
nog mooier of interessanter te maken! Heeft u ideeën of materiaal?  
Neem dan s.v.p. contact op met: Marjolein Stappers,  
mail: marjolein-stappers@hotmail.com of tel.: 06 - 36310408. 
Bij voorbaat heel veel dank voor uw inbreng! 

 

2022: een jaar van herdenkingen 

 

Wilt u nu al meer lezen over het rampjaar kijk dan op de websites van de Oude 

Hollandse waterlinie of van de stichting Rampjaar 1672. 

 

Bent u nog breder geïnteresseerd kijk dan ook op de websites van 650 jaar Woerden 

of 900 jaar waterschappen of waterbeheer, die ook een jubileumjaar hebben in 2022. 

 

 

 

  



Herkent u deze woning? 

Op de foto hieronder van naar schatting begin jaren ‘50 staat de voormalige woning 
van de Joodse familie Heijmans aan Hofland in Mijdrecht. Het gaat hier om twee 
broers en een zuster, die in 1943 zijn gedeporteerd en omgebracht in Auschwitz. 
Daarna is de woning korte tijd bewoond geweest door Jac. Broerse en later door een 
familie H. van der Ham. Vanaf 1928 tot mogelijk in de oorlog moet hier ook een 
slagerij annex winkel naast gelegen hebben.  
Gezocht wordt naar informatie die kan helpen bij een exacte bepaling van deze niet 
meer bestaande woning binnen de huidige bebouwing.  
Heeft iemand bijvoorbeeld nog meer foto’s waarop deze woning staat afgebeeld?  
Of weet iemand met zekerheid het toenmalige huisnummer; verschillende bronnen 
vermelden het nu niet meer bestaande huisnummer 57?  
Alle andere informatie is uiteraard ook welkom en kan gezonden worden naar 
info@proosdijlanden.nl  

  



Beeldbank 
Onze beeldbank  bevat regelmatig 

nieuwe aanvullingen. Bezoek onze 

website (proosdijlanden.nl) om onze 

collecties te bekijken. 

Belangrijke data  
Helaas kunnen we door alle omstandigheden rond het Omikronvirus voorlopig nog 
even geen extra nieuwe aankondigingen doen. Zodra er versoepelingen komen gaan 
we weer aan de slag. 
 

Algemene vergadering: 21 april a.s.  
De coronapandemie gooit ons vergaderschema voor de ledenvergaderingen goed in 
de war. Door de maatregelen waren we niet in staat om zowel onze voorjaars- als 
najaars algemene ledenvergadering in 2021 te houden.  
Voor 21 april 2022 staat opnieuw een algemene ledenvergadering gepland.  
Afhankelijk van mogelijke versoepelingen zullen we dan de jaarrekening 2020 en de 
begroting 2022 agenderen gevolgd door een lezing. Nader nieuws volgt. 
 

 
 
 
 

 
De Hoef: 
Verenigingsgebouw  
Ons Huis, 
Voormalige R.K.-school  
Sint Antonius 

 
 
 
 
 

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

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

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

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.  

https://hvp.collectiebank.nl/beeldbank/start/archieven17
http://www.proosdijlanden.nl/

