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WAVERVEEN: VAN BOEREN, 

BURGERS EN BUITENLUI  

Iedere Wavervener zal smullen van de 

verhalen en foto’s in dit foto- leesboek.  

Maar elke liefhebber van de plaatselijke 

geschiedenis wil dit boek ook hebben. 

Honderden foto’s van Waverveners, van hun 

huizen en straten, keurig aangevuld door 

kaartjes met plaatsaanduidingen van de foto’s 

en klassenfoto’s, aangevuld met vrolijke 

anekdotes en belevenissen.  

Zo is dit prachtige naslagwerk een heerlijke 

nostalgische belevenis, ook voor de breder 

geïnteresseerde lezer. 

Vanaf volgende week verkrijgbaar 

voor de prijs van €24,50. 

U kun het boek gemakkelijk bestellen via 

www.proosdijlanden.nl (onder ‘publicaties’). 

Zaterdag 18 september is de presentatie van het boek ‘Waverveen: van boeren, 

burgers en buitenlui’. Nog altijd vanwege de coronamaatregelen zal dit in besloten 

kring plaatsvinden voor slechts een beperkt aantal genodigden. 

Bestelde boeken afhalen! 
Eenieder die het boek over bij voorintekening besteld heeft kan de bestelde 

exemplaren afhalen op de volgende data en plaatsen: 

• Zaterdag 18 september tussen 17.00 en 18.00 uur bij de Boerderijautomaat, 

Cliffordweg 11 te Waverveen. 

 

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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• Op woensdagmiddag 22 september van 13.00 tot 14.00 uur in de 

Oudheidkamer van de historische vereniging, op Croonstadtlaan 4a, te 

Mijdrecht. 

 

• Op donderdag 23 september van 19.00 tot 20.00 uur in de Oudheidkamer van 

de historische vereniging, op Croonstadtlaan 4a, te Mijdrecht. 

 

• Op vrijdag 24 en zaterdag 25 september van 11.00 tot 16.00 in d’Werkplaats 

op Herenweg 177 te Vinkeveen. 

We stellen het zeer op prijs als u even meldt wanneer u van plan bent om te komen: 

Via een mail aan publicaties@proosdijlanden.nl 

 

Restauratie en bezichtiging Vinkeveense Veentrekmachine 

Het gesloten museum wil vernieuwen. 

Het plan is om een kleinschalig 

Veenmuseum te realiseren met 

veengereedschap en herinneringen aan 

de Vinkeveense veiling en de 

veentrekmachine.   

Het museum is dan wel gesloten maar 

het onderhoud van de veentrekmachine 

(1896 – 1975) moet altijd doorgaan wil 

deze nog enige complete unieke 

machine niet verloren gaan.  

Er zijn al vele vrijwilligers met het onderhoud van deze machine bezig geweest maar 

nu heeft Pim Berkelaar de restauratie op zich genomen. De machine is voorzien van 

zijn originele naam ‘Op Hoop van Zegen No2’.  

 

Veenmuseum On Tour 

Omdat het museum tijdelijk gesloten is, hebben Aales van Leeuwen en Kees Kentrop 

het een rondreizende aanvulling gegeven. Op uitnodiging komen we gratis naar 

scholen voor een lezing.  

Hoe zijn de Vinkeveense Plassen ontstaan? Een verhaal over de vervening in 

Vinkeveen met korte filmpjes en foto’s. Het ontstaan van het veen. We zien de 

handbaggeraars en de veentrekmachine aan het werk. Ook het vele handwerk dat 

werd gedaan vanaf het baggeren van het veen tot het eindproduct turfbrandstof. 

De lezing is geschikt vanaf groep (7) 8. Er is ook nog een mogelijkheid om met de 

groep de machine in het echt te gaan bewonderen. Informatie kees@kentrop.com 

 

Bezichtiging van de machine is op zaterdag 9 oktober van 10.30 tot 15.00 uur bij zijn 

thuishaven Jachthaven Borger Herenweg 240 Vinkeveen 3645DW. 
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Lezing Rampjaar in Willisstee 

Op woensdagavond 27 oktober houdt 

Rampjaardeskundige Luc Panhuysen een lezing 

over de omstandigheden in dit belangrijke 

geschiedenisjaar, waarvan in 2022 de herdenking 

350 jaar plaatsvindt. Aanvang van de lezing is 

19.30 uur in de Willisstee in Wilnis. 

Beeldbank, een digitaal bezoek 

waard! 

 

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

 

Belangrijke data  
Onder voorbehoud de volgende data: 

18 september Boek Waverveen   Waverveen   16.00 uur 
2 oktober  Film Nostalgisch Vinkeveen V’veen Morgenster n.n.b.** 
9 oktober  Bezichtigen Veensteker  Vinkeveen  10.30 uur 
27 oktober  Lezing Rampjaar 1672  Wilnis Willisstee 20.00 uur 
6 november  Film Nostalgisch Vinkeveen V’veen Morgenster n.n.b.** 
18 november  Algemene ledenvergadering Wilnis Willisstee 20.00 uur 
18 november  In een Rijtuigje - lezing  Wilnis Willisstee 20.30 uur 

** De aanvangstijden in de Morgenster zijn 13.30 uur en 19.00 uur.  
Overigens volledig afhankelijk van de ontwikkelingen en maatregelen rond het 
Coronavirus. 

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

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 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
https://www.proosdijlanden.nl/index.php/lid-worden
http://www.proosdijlanden.nl/

