
 

 
Maart 2022 

1672 RampZalig 
De belangrijkste activiteit in 2022 is zonder meer de grote tentoonstelling die we komende 

zomer organiseren. Belangrijke plekken in onze gemeente uit de tijd van de Oude Hollandse 

Waterlinie en het Rampjaar 1672 krijgen hierbij volop aandacht. De tentoonstelling, enkele 

lezingen en diverse andere activiteiten zijn de middelen om de vele geïnteresseerden uit 

onze regio kennis te laten maken met hetgeen er gebeurd is in 1672. 

Van 1 juli t/m 21 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. 

Een speciale projectgroep o.l.v. Greet en Marjolein Stappers coördineert de 

activiteiten die hierbij voor u gerealiseerd worden. Nader nieuws volgt. 

 
HV De Proosdijlanden, in samenwerking met d’werkplaats, de R.K.-kerk Het Heilig Hart van Jezus, Cultuurhuis Abcoude, Waternet 

(Waterschap Amstel, Gooi en Vecht)  en Gemeente De Ronde Venen. 

 

26 maart: nostalgische filmmiddag 

Vinkeveen 
Op zaterdag 26 maart is er in de Morgensterkerk 

aan de Herenweg in Vinkeveen weer een tweetal 

voorstellingen met nostalgisch filmmateriaal over 

Vinkeveen. Met geheel nieuwe filmpjes, waaronder 

het bezoek van Koningin Juliana aan Vinkeveen in 

1956.     U komt toch ook??? 

Meer weten? Mail met info@nostalgischvinkeveen.nl 

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: 
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Helpdesk inloopavond genealogie  
Op zoek naar gegevens van uw voorouders? Als u er prijs op stelt helpen wij een 

handje, onder het motto “twee weten meer dan één”. Bovendien steekt u er bijna 

altijd wel wat van op.  

De eerste Helpdeskavond van ons voorseizoen in 2022 staat gepland voor 

donderdagavond 28 april a.s. om 19.30 uur in de verenigingsruimte van de 

historische vereniging De Proosdijlanden aan de Croonstadtlaan 4a te Mijdrecht. 

Onze ‘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. 

 

Lezing tijdens een bijeenkomst van de werkgroep Genealogie. 

Schenkingen documentatiecentrum  
Ook het afgelopen jaar heeft ons 

documentatiecentrum weer vele 

tientallen, nee honderden documenten, 

kaarten, brieven, foto’s en boeken in 

ontvangst mogen nemen. Het gaat te ver 

om alle gulle gevers apart te noemen, 

maar uw overdracht wordt zeer op prijs 

gesteld.  

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. 
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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 

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

 

Algemene vergadering: 21 april a.s.  
Voor 21 april 2022 staat opnieuw onze algemene 

ledenvergadering gepland. U bent welkom in onze 

verenigingsruimte aan de Croonstadtlaan 4a te 

Mijdrecht. Aanvang 20.00 uur. 

We presenteren dan de jaarrekeningen 2020 en 2021 

en de begroting 2022. De agenda en de stukken kunt 

u inzien op onze website.  

De AV wordt gevolgd door een lezing van Kees 

Kentrop over de vereveningsgeschiedenis in De 

Ronde Venen. 

Kees vertelt over de ontwikkeling van veen naar turf, 

het uitbaggeren en de werkzaamheden die dit met zich 

meebracht. Een lezing met tekst, foto’s en filmpjes met uitleg, waarbij te zien is hoe 

het veengereedschap in de praktijk werd gebruikt. 

Beeldbank 
Onze beeldbank  bevat regelmatig 

nieuwe aanvullingen. Bezoek onze 

website (proosdijlanden.nl) om 

onze collecties te bekijken. 

  

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

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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