
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIEUWSBRIEF 
  Woerden, april 2005 
 
Heemtijdinghen 

 

Tegelijk met deze Nieuwsbrief wordt ook het eerste nummer van 
Heemtijdinghen van dit jaar verzonden. In deze uitgave zet de redactie een 
volgende stap in de ontwikkeling van inhoud en uitvoering van ons blad. U 
komt nu voor het eerst kleurenillustraties tegen. Het lijkt in deze tijd heel 
normaal: kleurendrukwerk, maar de kosten zijn pittig en dat weerhield ons 
ervan deze stap eerder te zetten.  
U treft ook een nieuwe rubriek aan: “Eijlers en De Klerk”. Twee van onze 
leden: Dick Eijlers en Gert de Klerk trekken al jaren samen door stad en land 
om wat hun oog ziet vast te leggen op papier. De techniek van beiden is 
verschillend. Eijlers werkt veelal in aquarel, De Klerk is een pentekenaar die af 
en toe een penseelstreek met verdunde inkt gebruikt om een verdiepend 
effect te geven.   
Ze komen vanaf nu om beurten aan bod in Heemtijdinghen. U wandelt en kijkt 
met hen mee en kunt zich met hen verwonderen over al het moois en over de 
soms verrassende merkwaardigheden in onze omgeving.  
Onze complimententen voor de redactie. 
 

 
Terugkijken op een geslaagde 
lezing 

 
 

 
Tijdens de geslaagde lezing over het geslacht Oranje-Nassau op woensdag 
20 april jl. refereerde de spreekster, mevrouw Ter Laan, aan een 
tentoonstelling in het legermuseum in Delft over koningin Wilhelmina in 
oorlogstijd. Die tentoonstelling is dagelijks geopend (maandag t/m vrijdag van 
10.00 tot 17.00 uur, zaterdag, zon- en feestdagen van 12.00 tot 17.00 uur). 
Toegangsprijs voor volwassenen € 5, museumjaarkaart is geldig. Het museum 
bevindt zich aan de Korte Geer 1, 2611 CA Delft. Nadere informatie kunt u 
vinden op www.legermuseum.nl. 

 
Volgende activiteiten 

 
 

 
De volgende lezing staat gepland voor dinsdag 7 juni om 20.00 uur in De 
Dam. Het onderwerp is de architect Jan Wils. Deze lezing wordt verzorgd door 
de heer Kees Engel te Woerden. U ontvangt hiervoor te zijner tijd nog een 
uitnodiging. 
 
Inmiddels is ook de datum bekend van de jaarlijkse Excursie: zaterdag 
27 augustus. Houdt die datum dus vast vrij in uw agenda. De bestemming 
laten wij nog even verborgen in de schoot van de toekomst, totdat de 
organisatie geheel rond is. Wij streven er tevens naar om op maandag 22 of 
dinsdag 23 augustus ’s avonds een lezing te houden over het onderwerp 
van de excursie. 
 
 

  
Contributie 
 

Inmiddels is duidelijk geworden dat de gemeente Woerden, ondanks onze 
bezwaren, toch besloten heeft de subsidie aan de SHHV met ingang van 2005 
te beëindigen. Dit scheelt ons € 700 per jaar, omgerekend de bijdrage van 
ruim 40 leden. In dat verband verzoeken wij u, indien u dat nog niet heeft 
gedaan, om uw contributie (ook in 2005 € 17,50) te voldoen en, indien u dat 
mogelijk is, nog een extra bijdrage aan ons over te maken. Ons gironummer is 
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330797 t.n.v. penningmeester SHHV te Woerden, onder vermelding van uw 
lidnummer en “contributie 2005”. Uw lidnummer kunt u vinden op de sticker op 
de envelop waarin deze nieuwsbrief en Heemtijdinghen worden bezorgd. 

  
 
Jaar van het Kasteel 2005 

 

 
2005 is het Jaar van het Kasteel. Wist u dat in de provincie Utrecht de meeste 
kastelen en landhuizen van heel Nederland staan? Het is de moeite waard om 
een van de vijf unieke fietstochten te maken die in de provincie zijn uitgezet. 
Een van die tochten heet “de verdwenen kastelen fietstocht”. Hij voert 
ondermeer langs het (helaas thans niet opengestelde) Woerdense Kasteel, 
kasteel de Haar, Kasteeltoren Den Ham, Stadskasteel Oudaen in Utrecht en 
het poortgebouw van het kasteel Montfoort. Onderweg wordt u ook  
geattendeerd op de plekken waar ooit een kasteel of landhuis heeft gestaan of 
waar nog resten te zien zijn. De 5 fietsroute-boekjes (ad € 1,00 per stuk) zijn 
verkrijgbaar bij de VVV’s in de provincie Utrecht en bij de opengestelde 
kastelen in de provincie. Bestellen kan telefonisch op telnr.: 0900-128 87 32 
(€  0,50 per minuut), of via e-mail info@vvvutrecht.nl. 
 

 
Woerdense Molen  
de Windhond 250 jaar 

 
 

 
Dit jaar bestaat de Woerdense stellingmolen de Windhond 250 jaar. Op 
zaterdag 14 mei 2005 (Nationale Molen- en Gemalendag 2005 in geheel  
Nederland) zullen de activiteiten hieromheen starten.�Nog niet alle details zijn 
al bekend, dus in dit stadium kunnen wij u alleen aanraden om de lokale 
kranten en de website van de gemeente Woerden (www.woerden.nl) in de 
gaten te houden. De feestelijkheden lopen door tot in september en worden 
afgesloten met een fotowedstrijd, waarvan de resultaten in de loop van 
september in de Woerdense bibliotheek “De Beuk” zullen worden 
tentoongesteld. 

 
Cultuur-historische atlas van de 
provincie Utrecht 

 

 
Op woensdag 25 mei a.s. vindt een symposium plaats onder de naam 
“Tastbare Tijd”. Daarbij zal Jan van Bergen, gedeputeerde cultuur, de 
publicatie “Tastbare Tijd, Cultuur-historische atlas van de provincie Utrecht” 
presenteren. .Het programma duurt van 14:30 tot 17.00 uur. De bijeenkomst 
vindt plaats in de voormalige steenfabriek Bosscherwaarden in Wijk bij 
Duurstede. Als u aan dit symposium wilt deelnemen kunt dit kenbaar maken 
door een e-mail te sturen naar wendy.pinkster@provincie-utrecht.nl. 
Schriftelijke aanmelding is mogelijk door een kaartje met uw adresgegevens  
te sturen naar Provincie Utrecht, t.a.v. Wendy Pinkster B3.41, 
Antwoordnummer 8402, 3500 VW Utrecht. U ontvangt dan nadere informatie. 
 
De cultuurhistorische atlas is een rijk geïllustreerde publicatie van 320 
bladzijden van de provincie Utrecht, uitgegeven door PlanPlan uitgevers. In de 
atlas vindt u een informatief verhaal over kenmerken en kwaliteiten van de 
Utrechtse landschappen en de verdedigingslinies. Kastelen, oude steden en 
dorpen, buitenplaatsen, boerderijlinten en de aanleg van wegen, kanalen en 
spoorlijnen zijn hier onder meer in beschreven. De ontwikkeling van de 
provincie Utrecht is te volgen aan de hand van speciaal gemaakte 
tijdlaagkaarten. Oude kaarten en spectaculaire luchtfoto’s verbeelden wat er 
was en wat er nog is. Ook kunt u lezen hoe de provincie in de toekomst met 
haar culturele erfgoed wil omgaan. 
 
Het is mogelijk om met korting op het boek in te tekenen. Tot 25 mei is de 
intekenprijs € 25 (daarna € 29,50). U kunt dit doen door een e-mail te sturen 
naar info@planplan.nl, met vermelding van uw adresgegevens en de 
boekwinkel waar u de publicatie wilt ontvangen. Het ISBN-nummer is 
90-76092-400. 
 

 
Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur 
 
Drs.ing. Lex Albers 


