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Woerden, april 2006
Uitnodiging

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

LEVEN MET WATER IN HARMELEN
De Rijn bij Harmelen door de eeuwen heen

door:

de heer drs. Harm Hoogendoorn, historicus te Wageningen.

op:

woensdag 10 mei 2006 van 20.00 tot 22.00 uur

in:

het verenigingsgebouw 't Trefpunt' aan de Iepenlaan te Harmelen.

De lezing zal gaan over de loop van de Rijn door de eeuwen in en rond Harmelen
naar aanleiding van het 350-jarig bestaan van de Haanwijkersluis. Deze plaatselijke
zaken zullen geplaatst worden in de bredere ontwikkelingen van het Groene Hart.
De wisselwerking van water en bestaansmiddelen staat daarin centraal.
Deze lezing wordt georganiseerd door de werkgroep Harmelen van de SHHV.
De heer Hoogendoorn is werkzaam als freelance historicus. Hij heeft meer dan
vijftig lezingen op zijn naam staan over het Groene Hart voor culturele, historische
en agrarische verenigingen. Aanvankelijk betrof zijn specialisme de
landbouwgeschiedenis van het Groene Hart. Hiervoor deed hij jarenlang archief- en
literatuuronderzoek in opdracht van NWO (Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek). In de afgelopen jaren heeft hij zijn onderzoek
verbreed. Hij bedacht het begrip ‘watereconomie’ om het historische bestaan in het
Groene Hart over de volle breedte te karakteriseren. Thans werkt hij aan een
catalogus bij een populaire nieuwe kunstexpositie over ‘Mythen van het Groene
Hart’ en is hij betrokken bij de ontwikkeling van het bezoekerscentrum in het Fort
Wierickerschans bij Nieuwerbrug.
In 2004 is van de hand van Harm Hoogendoorn en Ingrid Appels een boek over dit
onderwerp verschenen.
Drs. I. Appels, drs H.Hoogendoorn, Leven met water, de watereconomie van het
Groene Hart, formaat 22 x 28 cm, gebonden, 136 p., ca 200 illustraties, 36
kleurenpagina’s, € 17,50. Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel of te bestellen
bij de Stichting Groene Hart (SGH) Postbus 2074, 3440 DB Woerden of faxen naar
0348-562847.
Wijziging in het bestuur:

Z.O.Z.

In verband met ernstige ziekte in het gezin van de voorzitter heeft Ad Klarenbeek
met spijt moeten besluiten om met onmiddellijke ingang zijn functie in het bestuur
neer te leggen. Wij hebben begrip voor zijn besluit en wensen hem veel sterkte de
komende periode. Het voorzitterschap wordt tijdelijk waargenomen door Lex Albers,
thans bestuurslid van de vereniging. Wij gaan met spoed op zoek naar versterking
van het bestuur en hopen u spoedig een nieuwe voorzitter te kunnen voorstellen.
Mocht u in uw omgeving een geschikte kandidaat kennen, schroom dan niet om ons
hiervan in kennis te stellen. Met 700 leden moet het mogelijk zijn om het bestuur
spoedig weer te kunnen aanvullen.

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

Volgende lezingen:

Op donderdag 15 juni volgt een lezing van P. Verwijmeren over Mozart op Reis
(door Nederland). P. Verwijmeren is de schrijver van het boek met diezelfde titel.
Aanvang 20.00 uur. Plaats: De Dam te Woerden.
Inmiddels zijn wij begonnen met de organisatie van de jaarlijkse excursie. Over het
programma valt nog niet veel te melden, maar de datum willen we nu alvast
meedelen, zodat u er bij uw vakantieplannen rekening mee kunt houden: zaterdag
26 augustus 2006.

Overleden:

Eind februari bereikte ons het droeve bericht dat Petra Kruijt-Brok op 25 februari
2006 op 59-jarige leeftijd is overleden. Mevrouw Kruijt heeft in de afgelopen jaren
samen met haar man Ruud veel aan onze vereniging bijgedragen door het
verrichten van allerlei ondersteunende diensten, zoals de ledenadministratie en zij
verzorgden, samen met anderen, alle verzendingen aan onze leden. Wij wensen de
nabestaanden veel sterkte om dit verlies te dragen.

Open dag:

Op zaterdag 8 april wordt er van 9.30 tot 15.30 uur in Kamerik een open dag
Agrarische bedrijven gehouden onder de titel “De Boer op”. Tijdens deze dag is ook
het Oude Watergemaal in Kamerik (Mijzijde 2) te bezichtigen. Dit gemaal is in
1871 gebouwd als stoomgemaal, aanvankelijk met een scheprad, maar vanaf 1907
voorzien van een centrifugaalpomp. Het gebouw verkeert niet meer geheel in de
oorspronkelijke staat, maar het lijkt toch zeer de moeite waard om er een kijkje te
gaan nemen.

Tentoonstellingen:

In het stadsmuseum Woerden (Kerkplein) is op 24 maart de tentoonstelling
Woerdensche Photo’s 1873-1920 geopend. De tentoonstelling omvat zo’n 70
de
unieke foto’s en 20 prentbriefkaarten. Ze tonen eind 19 -eeuwse sfeerbeelden van
bekende Woerdense straten, gebouwen en plekken, zowel in de binnenstad als
daarbuiten. Ook van de omliggende dorpen Kamerik, Harmelen en Zegveld zijn
straattaferelen en landelijke plekjes in de tentoonstelling opgenomen. De
tentoonstelling is nog te zien t/m 5 juni 2006 op dinsdag t/m zondag van 13.0017.00 uur. Ook op Tweede Paasdag is het museum geopend.
Verder heeft het Stadsmuseum twee werken (uit ca. 1906) van de Woerdense
Cornelis Vreedenbrugh overgenomen van het Centraal Museum te Utrecht. En
tenslotte kan nog vermeld worden dat van 7 april 2006 t/m 8 juli 2007 de
tentoonstelling Swanevelt en de Gouden Eeuw zal worden gehouden. De schilder,
tekenaar en graveur Herman van Swanevelt (ca. 1600-1655) was van oorsprong uit
Woerden afkomstig, maar bracht zijn leven door in Rome en Parijs. Als schilder van
het ´italianiserende´ landschap droeg hij bij aan de bloei van de beroemde 17deeeuwse Nederlandse schilderkunst.

Contributie:

Met vriendelijke groet,
Lex Albers, bestuurslid SHHV

Deze nieuwsbrief verschijnt gelijktijdig met de nieuwe Heemtijdinghen. Indien u de
nieuwsbrief per e-mail ontvangt, wordt de Heemtijdinghen afzonderlijk aan u
toegezonden. Indien u op de envelop nog SHHV achter uw lidmaatschapsnummer
ziet staan, zult u ook een acceptgiro aantreffen voor de jaarlijkse contributie.
Het kan zijn dat u tussen 7 maart en 4 april heeft betaald,. Dan hebben wij dat, in
verband met een systeemwijziging in onze administratie, nog niet kunnen
verwerken. U kunt de acceptgiro dan weggooien.
Anders wordt u verzocht om met deze acceptgiro (of via internet) een bedrag van
tenminste € 17,50 over te maken. Wij stellen het op prijs indien u het bedrag met
een vrijwillige bijdrage wilt verhogen, om de weggevallen subsidie op te vangen.
Wilt u het totaalbedrag zelf op de acceptgiro invullen?
Een enkeling vindt nog tweemaal SHHV achter zijn naam. In dat geval is ook de
contributie over 2005 nog niet voldaan. Indien wij die contributie niet in april hebben
ontvangen, schorten wij de toezending van nieuwsbrieven en Heemtijdinghen op.

