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Woerden, oktober 2005
Uitnodiging

Het bestuur nodigt u van harte uit voor een lezing, getiteld

Polders, een theater van land en water

De Noordoostpolder, april 1967
(bron: NAi)

door:

mevrouw Linda Vlassenrood, architectuurhistoricus

op:

donderdag 27 oktober 2005 vanaf 20.00 uur

in:

het verenigingscentrum De Dam, Wilhelminaweg 79 te Woerden

Het Nederlands polderlandschap is met zijn kaarsrechte sloten, dijken,
molens, boerderijen en koeien wereldberoemd. Dit rationele landschap is
uniek, maar ook kwetsbaar. Nederland heeft ruim drieduizend polders die
al eeuwenlang als onderlegger voor ruimtelijke ontwikkelingen fungeren.
Aan de hand van vijf thema’s komen het ontstaan, de
ontwikkelingsgeschiedenis en de toekomst van de polders tot uitdrukking.
Er zijn in Nederland verschillende soorten polders zoals veenpolders,
aandijkingen en droogmakerijen. In de lezing staan met name de
droogmakerijen vanwege hun totaalontwerp centraal. De thema’s belichten
vervolgens de esthetiek van het rationele polderlandschap, de enorme
stedenbouwkundige en landschapsarchitectonische opgave in de
IJsselmeerpolders, polders die sterk zijn verstedelijkt, polders die aan de
natuur zijn teruggeven of zich op een keerpunt bevinden.
Linda Vlassenrood is sinds 2000 curator bij het Nederlands
Architectuurinstituut (NAi). Zij stelde onder meer de tentoonstellingen
'
Reality Machines'en '
START. De Rem Koolhaas/OMA Collectie in het
NAi' samen. In 2004 verzorgde zij de Nederlandse bijdrage aan de
negende internationale architectuurbiënnale in Venetië met als titel '
Hybrid
Landscapes. Designing for Sprawl in the Netherlands 1980 - 2004'
. De
tentoonstelling '
Polders. Een theater van land en water'was een van de
hoofdtentoonstellingen van de Internationale Architectuur Biënnale
Rotterdam 2005.
Wij verwijzen u ook naar de website van het NAi, voor meer informatie over
de tentoonstelling: www.nai.nl/polders

(bron: NAi)

Z.O.Z.

P.S. van niet-leden van de SHHV wordt een entree van € 2,-- gevraagd

Volgende lezingen:

Zaterdag 12 november 2005: boeken- en prentenbeurs in Concordia
(Kerkplein 7,Woerden) van 11.00 tot 15.00 uur. Wilt u als lid van de SHHV uw
overtollige boeken en/of prenten te koop aanbieden, reserveer dan een
verkoopplek. Zend hiervoor vóór 25 oktober 2005 een emailbericht aan het
secretariaat van de SHHV, e-mail: mail@shhv.info of stuur het onderstaande
strookje naar ons secretariaat (adres zie op de voorzijde bovenaan).
December 2005 : nog niet bekend
Januari 2006: nog niet bekend
Donderdag 16 februari 2006: Lezing, getiteld “Tastbare tijd” in De Dam te
Woerden. Naar aanleiding van de uitgave van het boek met de zelfde titel:door
de provincie Utrecht. De lezing wordt verzorgd door de schrijver van het boek:
Roland Blijdenstijn. Aanvang 20.00 uur.

Lezingenreeks in Utrecht 2005 is uitgeroepen tot het ‘Jaar van het Kasteel’. In het kader hiervan wordt een
in het kader van het jaar lezingenreeks georganiseerd met als thema ‘Kastelen en Buitenplaatsen’, waarbij
van het kasteel:
Utrecht centraal staat. Op 5 dinsdagavonden in oktober en november zullen
gerenommeerde sprekers vanuit verschillende invalshoeken hun licht werpen op dit
veelzijdige en altijd weer intrigerende thema. Het programma ziet er als volgt uit:
18 oktober: de Stichtse Lustwarande verzorgd door mevr. dr. C. van Groningen
25 oktober: Kasteel Amerongen verzorgd door L. Gerretsen
1 november: Stadskastelen verzorgd door mevr. L. Bogaers
8 november: Kasteeltuinen en –parken verzorgd door dr. H. Tromp
15 november: Waarom een Jaar van het Kasteel? verzorgd door mevr. drs. A.
Kylstra.
De lezingenreeks zal plaatsvinden in de Castellumzaal van Bezoekerscentrum
RonDom, Domplein 9 te Utrecht. De zaal gaat open om 19.30 uur, waarna de
lezingen zullen starten om 20.00 uur en eindigen om 22.00 uur, onderbroken door
een korte pauze.Koffie/ thee en fris bij aankomst zijn bij de prijs inbegrepen.
Toegangsprijs € 10,00 (€ 7,50 voor 65+). Reserveren wordt aanbevolen! Voor
meer informatie of reserveringen kunt u contact opnemen met RonDom, Poort tot
Utrechts Cultuurhistorie. Domplein 9-10 te Utrecht, tel: 030-233 30 36.
Contributie:

Uit onze administratie is gebleken dat nog niet alle leden hun contributie voor dit
jaar hebben voldaan. Kijkt u eens op de adressticker op de envelop waarin deze
convocatie (samen met Heemtijdinghen) aan u is toegezonden. Als u achter uw
lidnummer SHHV ziet staan, dan heeft u uw contributie nog niet voldaan. De
contributie voor 2005 bedraagt € 17,50 en kan worden overgemaakt op
postbanknummer 330797, t.n.v. SHHV Woerden, onder vermelding van uw
lidmaatschapsnummer..

Website:

Wij werden geattendeerd op een website voor stamboomonderzoek. Als dit
onderwerp uw belangstelling heeft, is het de moeite waard om er een kijkje te
nemen. Er zijn veel links naar stambomen die online zijn te raadplegen. Daarnaast
wordt u verwezen naar bronnen, waarvan u gebruik kunt maken bij onderzoek naar
uw eigen stamboom. Ook deze verwijzingen zijn vaak online te bezoeken. Het adres
is: www.stamboomgids.nl.

Met vriendelijke groet,
Lex Albers, bestuurslid SHHV
Ondergetekende ……………………………………………………………………….lidnr. …………………..van de SHHV
Adres ………………………………………...……………postcode ….……………….te ……………………………………
Tel.nr. …...-…...…… wil deelnemen aan de BOEKEN- en PRENTENBEURS 12-11-2005 en verzoekt te reserveren:
als particulier: ……. x 3 meter tafelruimte (à € 4,00 per meter)

Betaling tijdens de beurs. Datum: ……………..

als handelaar: ……. x 3 meter tafelruimte (à € 6,00 per meter)

Handtekening:

