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Woerden, april 2010
Uitnodiging:

Het bestuur nodigt u van harte uit voor

1. Bier: een smakelijke geschiedenis?
Een lezing door Hans Buiter

op:
In:

donderdag 15 april 2010 van 20.00-22.30 uur
Zalencentrum St. Joseph, Heiliglevenstraat 4, 3417 HL Montfoort

Toegang gratis
Nederland telde in de negentiende eeuw honderden brouwerijen. Daar zijn er nu
nog slechts enkele tientallen van over. Vroeger had iedere plaats van betekenis één
of meer brouwerijen en verschilde de smaak van het bier vaak van plaats tot plaats.
De opkomst van de moderne brouwerijen en van bier gebrouwen volgens de
‘Duitse’, ondergistende methode, maakte hieraan een einde. Sinds twintig jaar
neemt de aandacht voor lokaal gebrouwen bier juist weer toe.
De lezing besteedt aandacht aan de bier-ontwikkelingen in Nederland, maar zal ook
speciaal inzoomen op de geschiedenis van bier in de provincie Utrecht. We sluiten
de avond op een gepaste wijze af!
Hans Buiter is (techniek) historicus en schreef zowel hoofdstukken in de
‘Geschiedenis van de provincie Utrecht’ (van C. Dekker e.a., Utrecht, 1997) als over
de geschiedenis van bierbrouwerijen in Nederland.
Routebeschrijving naar
Zalencentrum St Joseph

Vanuit Woerden:
Neem de N212 richting Montfoort. Op de rotonde bij het tuincentrum linksaf de
e
N228 naar Montfoort. Bij het 1 stoplicht (voor de molen) linksaf. U rijdt over de
e
Julianalaan, volgt de bocht naar rechts en neemt direct de 1 straat links. U bent
dan op de Achterdijk en u kunt daar uw auto parkeren naast het St. Josephgebouw.
Volg tenslotte lopend de borden naar Verenigingsgebouw St. Joseph (250 m).
Vanuit Harmelen/Ouderijn:
e
Neem bij de A12 de N228 richting Montfoort. Bij de rotonde gaat u bij het 3
stoplicht, direct na de molen, rechtsaf (Julianalaan). Verder zie Vanuit Woerden.

2. Middagexcursie naar het Utrechts Archief
op:
Zaterdag 29 mei 2010 van 12.53-17.06 uur
verzamelen om 12.30 uur in de hal van Station Woerden.
Bijdrage:.€ 6,00. Maximaal 30 deelnemers (op volgorde van aanmelding).
Aanmelden telefonisch of per e-mail bij het secretariaat van de SHHV vóór 14 mei
2010. Bijdrage te voldoen op de dag van vertrek aan de voorzitter.

Het voormalige
Gerechtsgebouw aan de
Hamburgerstraat

Z.O.Z.

We verzamelen om 12.30 uur in de hal van station Woerden en reizen per trein van
12.53 uur naar Utrecht. Door samen te reizen kunnen we gebruik maken van
e
diverse kortingskaarten. De treinkaartjes (retour 2 klas € 3,70) zijn voor eigen
rekening. We lopen in ca. 15 minuten naar het Utrechts Archief in de
Hamburgerstraat. De toegang tot het museum is gratis. We beginnen met een korte
“sound- & lightshow” over de geschiedenis van het gebouw en krijgen dan
gedurende een uur een rondleiding met uitleg door de archieven. Daarna is er ruim
gelegenheid om het gebouw en de collectie verder op eigen gelegenheid te
bezichtigen. We nemen de trein uit Utrecht terug van 16.55 uur en zijn om 17.06 uur
weer in Woerden.
Wilt u de nieuwsbrief ook per e-mail ontvangen, geef dan uw e-mailadres aan ons door.
Denkt u er ook aan om uw nieuwe e-mailadres aan ons door te geven als dit gewijzigd is?

Volgende activiteiten:

Woensdag 19 mei:
29 mei:
11, 12, 13 juni:
Zaterdag 12 juni:

I.s.m. Stichting Groene Hart: lezing over 1672 door Luc
Panhuysen, Ridderzaal in het Kasteel Woerden
Middagexcursie naar Het Utrechts Archief (zie boven)
Spektakelspel (www.historischespelenwoerden.nl)
SHHV-boekenbeurs in Concordia, Woerden

Herhaalde oproep:

Op deze oproep mochten wij nog geen reacties ontvangen, daarom nogmaals.
De SHHV beschikt al jaren over een eigen website: www.shhv.info. Maar de
technische mogelijkheden schrijden voort en wij willen dan ook graag onze website
een facelift geven. Wij zijn daarom op zoek naar iemand die over de vaardigheden
beschikt om onze website aan te passen aan de nieuwe stand van de techniek.
Indien u iemand weet, die ons op vrijwillige basis kan helpen om onze website
opnieuw vorm te geven, dan zouden wij graag met deze persoon in contact gebracht
willen worden. Schroom dus niet om contact met ons secretariaat op te nemen als u
zo iemand kent.

Tweede oproep:

In 2008 organiseerden we een excursie met rondleiding door het gemaal Teylingens
Kamerik. Mede daardoor kon er een stichting worden opgericht die de restauratie,
het behoud en (toeristisch) hergebruik van het stoomgemaal wil realiseren. De
stichting heeft inmiddels overeenstemming bereikt met het Hoogheemraadschap De
Stichtse Rijnlanden om dit project ook te kunnen uitvoeren. Sinds vorige week
beschikt men over de sleutel.
De oorspronkelijke (1871) unieke tandem compound-stoommachine bevindt zich nog
steeds in het gebouw. Het scheprad van dit gemaal werd in 1907 vervangen door
een centrifugaalpomp. De plaats van het scheprad is nog zichtbaar.

Gemaal Kamerik Teylingens
vroeger

In 1954 is het gemaal geëlektrificeerd. De grote watertank is niet meer aanwezig en
ook de schoorsteen heeft niet meer de oorspronkelijke hoogte. In 1988 is een nieuw
elektrisch gemaal gebouwd in de oude sluis bij het oude gemaalgebouw. Eind 2005
is dit gemaal totaal gerenoveerd, waarbij het nieuwe gebouw in de stijl van het oude
gemaal is opgetrokken.
Men wil beginnen met het restaureren van de stoommachine. Daarvoor is de
stichting op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om op een aantal zaterdagen
te helpen. Enige technische ervaring (bijvoorbeeld lassen) strekt tot aanbeveling,
maar is geen voorwaarde.

En nu

U kunt zich aanmelden bij ons secretariaat of rechtstreeks bij Peter van der Horst,
telefoon 0348 48 05 91, e-mail: werkgroep.teijlingens@xs4all.nl.

Bronnen voor
genealogisch onderzoek:

Tijdens de succesvolle lezing over genealogisch onderzoek door Nettie
Stoppelenburg werden diverse websites genoemd. Die herhalen we hier nog even
(en vullen ze verder aan).
1. Archieven
• Indexen op burgerlijke stand en DTB (Doop-, Trouw- en Begrafenisboeken):
www.genlias.nl en www.digitalestamboom.nl;
• Websites van archieven, overzicht via www.archiefnet.nl;
• Steeds meer bronnen op de websites van archieven;
• Veel particuliere initiatieven van wisselend niveau.
2. Genealogische verenigingen:
• Nationaal, zoals de NGV (Nederlandse genealogische vereniging, met
provinciale afdelingen), www.ngv.nl en het CBG (Centraal Bureau voor
Genealogie), www.cbg.nl;
• Lokaal, zoals “ons voorgeslacht” (in Zuid Holland) www.onsvoorgeslacht.nl, hier
staan ook links naar andere regionale en lokale verenigingen;
• Een overzicht van allerlei verenigingen is te vinden op
www.genealogie-vereniging.startpagina.nl.

Bericht van de
penningmeester:

De contributie en giften van onze leden zijn de enige bron van inkomsten van onze
vereniging. Willen wij de kwantiteit en kwaliteit van ons activiteitenprogramma ook dit
jaar kunnen handhaven, dan zijn die bijdragen hard nodig. Een groot deel van onze
leden heeft inmiddels zijn contributie betaald.
Wilt u op het adresetiket van de envelop waarin u deze week Heemtijdinghen
ontvangt, controleren of achter uw lidmaatschapsnummer SHHV staat. In dat geval
heeft u de contributie 2010 nog niet betaald. Wij verzoeken u dit spoedig te doen. Is
de contributie niet voor eind april ontvangen, dan wordt vanaf april de verzending
opgeschort tot de betaling op onze bankrekening (giro 330 797) is bijgeschreven.

Met vriendelijke groet
Namens het bestuur
Lex Albers, voorzitter

2

