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Nu lid worden!! 
De stickerverzamelactie voor het tweede deel van ‘Trots op 

Vinkeveen’ is gestart. Een fotoverzamelboek met 216 

stickers en meer dan vijftig voorgedrukte foto’s van 

Vinkeveen vroeger.  

Aan de stickeractie is een ledenwerfactie gekoppeld voor 

onze vereniging.  

Lid worden van ‘De Proosdijlanden’ levert de komende 

maanden ook een Jumbocadeaubon op. Hèt moment om 

lid te worden of anderen hierop attent te maken! 

Website uitgebreid 
Met dank aan onze onvolprezen webmaster Johan Klijn is onze website dit jaar 

steeds meer verbeterd en uitgebreid. Met name de naslagmogelijkheden van onze 

site willen we u aanbevelen: kijk op de beeldbank, neem kennis van de eerste 35 

jaargangen van onze Proosdijkroniek (Proosdijkoerier). Tevens is het nu ook mogelijk 

om alle jaargangen van de Angstelkroniek door te bladeren:  
Angstelkroniek (proosdijlanden.nl) 

  

Croonstadtlaan 4a, 3641 AL Mijdrecht 

Secretariaat: 

E secretariaat@proosdijlanden.nl 

Ledenadministratie: 

E administratie@proosdijlanden.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 

 

https://www.proosdijlanden.nl/index.php/publicaties/angstelkroniek
mailto:secretariaat@proosdijlanden.nl
mailto:administratie@proosdijlanden.nl
http://www.proosdijlanden.nl/


 

 

Archief als getuige van de Tweede Wereldoorlog 
Deze (digitale) tentoonstelling staat op de site van het RHC (Regionaal Historisch 

Centrum) te Breukelen. Aan de hand van archiefstukken, artikelen en filmfragmenten 

komen verhalen uit de Tweede Wereldoorlog tot leven.  

De onderstaande link (even aanklikken) verwijst naar de tentoonstelling. 

Archief als getuige van de Tweede Wereldoorlog - RHC Vecht en Venen 

 

Waterlinie-ommetje 
De Stichting Oude Hollandse Waterlinie promoot reeds meerdere jaren deze oude 
verdedigingslinie door middel van wandel -, fiets en vaarroutes. Ook is er sinds kort 
vanuit Abcoude het ‘Waterlinie-ommetje’: een game geschikt voor een gezin met 
jonge kinderen. Jong en oud kunnen zo samen plezier beleven aan de wandelingen.  
(De etappes 7 en 8 van het ‘waterliniepad’ komen uit in Abcoude). 

Nadere informatie vindt u op https://oudehollandsewaterlinie.nl 

 

  

https://www.rhcvechtenvenen.nl/tentoonstellingen/archief-als-getuige-van-de-tweede-wereldoorlog
https://oudehollandsewaterlinie.nl/


QuickScan lokale democratie 
Onlangs had een delegatie van ons 

bestuur een direct overleg met 

burgemeester Divendal en wethouder 

Schuurs. Een belangrijke en waardevolle 

ontmoeting. 

Zeer binnenkort stuurt de gemeente De 

Ronde Venen een vragenlijst naar alle 

bewoners. Het gaat hierbij om de beleving van de lokale democratie.  

Hoe kijkt u aan tegen het werk van onze gemeenteraad en de plaatselijke 

ambtenaren? Bent u voldoende betrokken en in staat om uw invloed aan te wenden? 

We willen u van harte aanbevelen om de bewuste vragenlijst in te vullen. 

 

Beeldbank steeds meer gevuld 

 

De beeldbank van HV De Proosdijlanden bevat regelmatig nieuwe 
aanvullingen. Gebruik de link hierboven om onze collecties te bekijken. 

 

Belangrijke data  
Helaas kunnen we door de omstandigheden rond het Covid-19 virus nog altijd geen 

nieuwe aankondigingen doen. Wel gaat binnenkort onze PR-commissie zich weer 

voorzichtig beraden op de mogelijkheden voor lezingen, excursies of andere 

evenementen later dit jaar. We houden u op de hoogte. 

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

Lid worden van onze vereniging kan 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 vrijwillige 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/

