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1672 RampZalig 
De voorbereidingen voor de grote tentoonstelling deze zomer naderen hun 

voltooiing. Het gaat hierbij om belangrijke plekken in onze gemeente uit de tijd van 

de Oude Hollandse Waterlinie en het Rampjaar 1672. Deze plekken waren het decor 

voor diverse gebeurtenissen 350 jaar geleden. Een grote tentoonstelling, een reeks 

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. 

Van1 juli t/m 30 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.  

In onze Proosdijkroniek van juni (verspreiding 

in week 25) geven we alle belangrijk 

informatie hierover.  

Een speciale projectgroep o.l.v. Greet en 

Marjolein Stappers coördineert de activiteiten 

die voor u gerealiseerd worden.  
 

Wilt u meehelpen? 
Voor een goed verloop van de tentoonstelling 

hebben we nog ruimte voor gastheren/ 

gastvrouwen. De openingstijden van de 

tentoonstelling ‘1672 RampZalig’ zijn op 

woensdag-, zaterdag en zondagmiddag van 

13.00 tot 16.00 uur. 

Bent u (alleen of samen) 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. 

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  

Secretariaat: 

E secretariaat@proosdijlanden.nl 

Ledenadministratie: 

E administratie@proosdijlanden.nl 
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Veel activiteiten rond 1672 
Naast onze tentoonstellingen en een reeks lezingen bieden we ook diverse fiets-, 

wandel- en vaarroutes. We hebben i.s.m. Cultuurhuis Abcoude een educatief 

programma voor de groepen 7 van de basisscholen en vanuit de PG Mijdrecht zijn er 

uitstapjes rond dit thema. Ook is op 2 en 3 juli in Abcoude het jaarlijkse zomerfestival, 

dat in het teken staat van het rampjaar 1672. 

Onder aanvoering van de stichting Oude Hollandse Waterlinie zijn er in onze wijde 

omgeving activiteiten rond de herdenking van het Rampjaar. Zie hiervoor ook de 

website van de OHWL. 

 

Anderen publiceren ook: 

Ramp voor de Vecht van Daan Wolfert 

Omdat de waterlinie dwars door de Vechtstreek liep, 

veranderde deze regio in één klap in de frontlinie. 

Gedetailleerd beschrijft Daan Wolfert waarom steden 

als Muiden en Weesp niet bezet werden, maar ook 

hoe groot de ellende was in dorpen als Loenen, 

Breukelen, Abcoude en Waverveen, die wel te maken 

kregen met de Franse tirannie.  

Toen de Fransen afdropen, lieten ze een verlaten, 

geblakerde en kaalgeplukte Vechtstreek achter.  

Daan Wolfert (1947) heeft als docent Nederlands altijd 

veel interesse gehad in geschiedenis. Vanaf zijn 

pensionering is hij vrijwilliger in Museum Slot Zuylen. 

Het boek is verkrijgbaar in de regionale boekwinkels: 

€25,- 



Inloopavond genealogie 19 mei 
De inloopavond staat gepland voor 

donderdagavond (morgenavond!) 19 mei 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.  

 

 

Beeldbank 
In de afgelopen periode ontvingen we foto’s waarover we nog te weinig informatie 

hebben.  

We doen graag een beroep op uw geheugen: 

 
Het betreft o.a. een serie ansichtkaarten, indertijd uitgegeven door boekhandel 

Mondria, en diverse foto’s uit de archieven van onze leden, waaronder een hele serie 

dia’s uit De Hoef. Bij dit laatste gaat het onder meer over een bejaardenreisje, enkele 

gebouwen in De Hoef en een hele serie schoolfoto’s. 

We willen graag meer informatie verzamelen over deze foto’s, zodat we dit bij de 

foto’s kunnen vastleggen. Bekijkt u deze foto’s eens. Als u daar meer over weet, laat 

dan uw informatie achter bij de foto, via de knop “Plaats een reactie”, die rechts 

onder elke foto staat. 

 
Het “Kent U- archief” van de beeldbank bereikt u door op onze website in de 

menuregel bij “Foto’s”, “Beeldbank” aan te klikken. Daarna kunt u in de beeldbank 

direct op de menufoto klikken met de tekst “Kent U”.  

Op dit moment staan daar 148 foto’s in. Alvast dank voor uw medewerking. 

  



Belangrijke data  
1 juli  Officiële opening Tentoonstelling R.K.-kerk Vinkeveen genodigden 

2 juli t/m 30 okt Tentoonstelling 1672 RampZalig R.K.-kerk Vinkeveen 13.00 uur 

 

En, leuk om te volgen op Facebook: 

 

 

  

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

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.  

http://www.proosdijlanden.nl/

