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Woerden, oktober 2005
Uitnodiging

Het bestuur nodigt u van harte uit voor een bezoek aan onze jaarlijkse

BOEKEN- en PRENTENBEURS
op:

zaterdag 12 november 2005 van 11.00 tot 15.00 uur

in:

de grote zaal van Concordia, Kerkplein 7 te Woerden

Verwacht aanbod:

Geschiedenisboeken, reisbeschrijvingen, natuurboeken, verzamelwerken,
woordenboeken, atlassen, kinderboeken, streekboeken (vooral uit het StichtsHollandse grensgebied), oude uitgaven van de SHHV, prentbriefkaarten,
gravures, etsen, oude steendrukken, enz.

Tip:

Met het oog op de komende feestdagen zult u vast weer cadeau-ideeën kunnen
opdoen. Zo is ondermeer onze laatste publicatie getiteld Rondom de Kerk,
geschreven door Jan van Es, nog verkrijgbaar.

Tentoonstelling:

Op de beurs zal een kleine actuele tentoonstelling te zien zijn van de recente
opgravingen nabij de Petruskerk (vrijwel voor de deur van Concordia). Tevens
zullen enkele afbeeldingen van deze opgravingen worden getoond en zal enige
achtergrondinformatie beschikbaar zijn.

Nieuwbrieven per e-mail:

Zoals in de nieuwsbrief van april 2005 al werd gemeld, is met ingang van 2005
de subsidie van de gemeente Woerden vervallen. Een mogelijke oplossing om de
begroting weer sluitend te krijgen, is om onze maandelijkse nieuwsbrieven naar
de leden per e-mail te verzenden. Van onze ca. 750 leden maken inmiddels ca.
120 leden gebruik van deze mogelijkheid (sinds onze oproep van mei jl een
toename van 50%!!). Voordeel van verzending per e-mail is dat u de convocatie
enkele dagen eerder ontvangt dan per post. Bovendien kunt u de convocatie in
kleur afdrukken, terwijl de postzending (i.v.m. de kosten) in zwart-wit wordt
afgedrukt.
Indien u de convocatie nog niet per e-mail ontvangt en wel van deze mogelijkheid
gebruik wilt gaan maken, kunt u dat melden door uw emailadres aan ons door te
geven. Zie de adressering in de kop van deze convocatie.
Wij kunnen een aanzienlijke kostenbesparing realiseren als de leden die de
convocatie per e-mail krijgen, deze niet meer per post ontvangen. Daarom zullen
wij met ingang van 2006 de nieuwsbrieven alleen nog per post verzenden indien
wij niet over uw emailadres beschikken..
Indien u voor elektronische toezending van convocaties en nieuwsbrieven kiest,
blijft u natuurlijk de Heemtijdinghen (en de nieuwsbrief van die maand) per post
ontvangen.

Z.O.Z.

Volgende lezingen:

•
•
•

Maandag 19 december 2005: Nederlandse muziekgeschiedenis 17e en 18e
eeuw (met live-muziekuitvoering) door de heer Th. Wind. Aanvang 20.00 uur.
(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.

Contributie:

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u er op geattendeerd dat er SHHV achter uw
lidnummer op de adressticker staat, indien uw contributie van dit jaar nog niet bij de
penningmeester is ontvangen. Onze oproep blijkt succesvol. Een aantal leden heeft
inmiddels alsnog betaald. Kijkt u nog eens op uw adressticker? De contributie voor
2005 bedraagt € 17,50 en kan worden overgemaakt op postbanknummer 330797,
t.n.v. SHHV Woerden, onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer.

Nieuwe uitgave:

De Haagsche Courant (inmiddels AD-Haagsche Courant) en het Erfgoedhuis ZuidHolland hebben een langgekoesterde wens kunnen realiseren en nu wordt de
rijkdom aan musea in Zuid-Holland met deze nieuwe gids goed zichtbaar gemaakt.
In de gids presenteren bekende en (relatief veel) onbekende, grote en kleine musea
zich, alle met handige gegevens per museum. De gids is een lust voor het oog,
bevat een schat aan informatie, en zal hopelijk meer bezoekers brengen bij de
deelnemende musea.
Wilt u de gids ook ontvangen? Ga naar de website www.erfgoedhuis-zh.nl en klik
hier op het tabblad “inschrijven/bestellen”. Per post of telefonisch bestellen kan ook:
schrijf of bel naar Erfgoedhuis Zuid-Holland, postbus 3092, 2601 DB Delft, tel. 015215 43 50.

Dorpsfilm van Harmelen Deze film over het dorpsleven in Harmelen is door de heer Dirks gerestaureerd en
uit ca. 1950:
voorzien van begeleidende muziek. De laatste jaren is de film enkele malen getoond
op de Open Monumentendag in Harmelen en was hij opgenomen in het programma
van het cursusproject. U kunt thans deze film bestellen op DVD of videoband.
Voor veel autochtone inwoners is het een verrassing als ze beelden zien van toen
met de leerlingen van de 3 scholen, de naaikransjes, de brandweer, EHBO, Thor,
en SCH. Maar ook individuele personen die jarenlang deel uitmaakten van het
dorpsleven, zoals b.v. dokter Buitenhuis, verschijnen op het scherm.
Deze film kunt u bestellen. De kosten zijn voor leden van de SHHV € 10,00 en voor
niet leden € 12,50. Een leuk cadeautje voor de komende feestdagen!
e
De duiventil uit de 18 eeuw U kunt de film bestellen bij de secretaris van de Projectgroep Harmelen van de
SHHV, telefoon 0348-44 19 56 of per e-mail: teunyvanwijgaarden@hetnet.nl
Kadastrale atlas Harmelen

Met vriendelijke groet,
Lex Albers, Bestuurslid SHHV

In 1832 is in Nederland het Kadaster ingevoerd met het doel een uniforme heffing
van de grondbelasting mogelijk te maken en de rechtszekerheid inzake de
eigendom en andere zakelijke rechten op onroerend goed te bevorderen.
De provincie Utrecht heeft in samenwerking met de SHB in 2002 de kadastrale atlas
e
van Harmelen uitgebracht (de 7 in de reeks van de provincie Utrecht). Deze
omvangrijke uitgave bevat, naast een algemene inleiding over de tot standkoming
van het Kadaster en een uitgebreide beschrijving van de gemeenten Gerverscop en
Harmelen omstreeks 1832, ook 17 kaarten (de zogenaamde minuutplans) en de
Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (OAT’s) ook een lijst met eigenaren met een
verwijzing naar elk perceel op een van de kaarten. Deze Kadastrale atlas is nog
verkrijgbaar voor € 18,15. Deze lage prijs is mogelijk door een forse subsidie en
sponsoring door diverse bedrijven in de regio. Wij vermelden deze uitgave nog
eens, omdat wij inmiddels ook met de voorbereidingen van de uitgave van de
Kadastrale atlas van de rest van Woerden (inclusief Kamerik en Zegveld) zijn
begonnen. Bij onze leestafel kunt u een exemplaar van de Harmelense kadastrale
atlas inzien.

