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A.W.K. Voet van Oudheusden
Nieuwsbrief 20201
Van de voorzitter
31 januari 1995: Jan Terlouw kondigt de evacuatie van het
rivierenland af. Iedereen vroeg zich af: hoe hoog komt het
water? Je herinnert je de instructie nog wel: kostbare dingen
meenemen en de rest hoog zetten. Maar wat is kostbaar?
Het boek van Voet? Alle Voetnoten? De ordner met foto
negatieven? De map met contracten over geld en goed?
Die bundel liefdesbrieven? En wat is hoog? Eén trap op? De
zolder?
Nu wist ik één ding zeker: ik woon op 2,451 m boven NAP,
volgens het Actuele Hoogtebestand. Maar hoe hoog is die
golf is die uit Ochten komt? Dat bepaalt of we alles naar één
of tweehoog moeten sjouwen. Een deel van de boeken lag
al hoog en droog, op het washok op de tweede verdieping.
Toch verdronken er een paar. Maar ja, dat was de aansluiting
van de wasmachine die het begaf. Gelukkig waren we toen al
weer thuis, dus snel de kraan dichtgedraaid. Dat is wel een
stuk gemakkelijker dan een dijk dichtmaken!

Achteraf kun je dan wel zeggen dat er niks gebeurd is, maar
in dat geval kijk je alleen maar naar het water.
Ik vond het een confronterend moment. Wat is waardevol?
Wat is veilig? Waar kun je zeker van zijn? Daarom is het goed
dat we er eind januari in Culemborg bij stilstaan. Het project
‘Tot aan de lippen, 25 jaar evacuatie van het rivierenland’ is
een mooi initiatief van de Gelderlandfabriek. Ga daar zeker
kijken. Voet draagt zijn steentje bij door twee lezingen, zie
verderop en op de website.
Achteraf snap ik het wel: het was een waarschuwing van
Moeder Aarde. Toch nog maar eens nadenken over die
evacuatietas. En een backup maken van mijn digitale
bestaan. Ondertussen wens ik ons droge Voeten!
Hans Saan
PS De leesclub gaat beginnen aan De Reformatie in
Culemborg van Otto de Jong. Er zijn nog plaatsen!
Opgeven bij aanmelden@voetvanoudheusden.nl

Agenda 2020
Let op, de inhoud van de lezingen
in januari is gewijzigd.

Zaterdag 21 maart
Voorjaarsexcursie naar Utrecht.

Maandag 27 januari
Lezing door Henk Zomerdijk over
de evacuatie in 1995.

Donderdag 14 april
Lezing door Bernier Cornielje over de
slag op de Grebbeberg.

Woensdag 29 januari
Lezing door Anton van der
Velde over het ontstaan van het
rivierenlandschap.

Donderdag 7 mei
Lezing door Conny van der Heyden
over de verzetsstrijder Johannes van
Zanten.

Dinsdag 11 februari
Algemene Ledenvergadering
Aansluitend lezing van IJsbrand
Verveer over de ‘Lekboten’.

Zaterdag 16 mei
Zomerexcursie (met de bus!) naar
Voorschoten en Noordwijk.

Donderdag 12 maart
Lezing ‘Het mysterie van de
kleipijpen’, door André van Ingen.

Zaterdag 20 juni
Fietstocht langs de verdwenen
baksteenindustrie.
Zaterdag 19 september
Najaarsexcursie naar Naarden.

Voor meer informatie over
de lezingen en de excursies:
www.voetvanoudheusden.nl
De lezingen worden gegeven in theater
De Fransche School aan de Havendijk
in Culemborg. Aanvang in de regel
20.00, zaal open 19.30, toegang gratis.
In de pauze biedt Voet je een kop kof
ﬁe of thee aan. Na aﬂoop gelegenheid
tot napraten in het gezellige theater
café.
Er is een boekentafel met relevante
literatuur uit de Voetbibliotheek en
een ‘weggeefdoos’ voor wat je kwijt
wilt, of graag wilt hebben.

Convocatie Algemene Ledenvergadering 2020
Het bestuur van het Genootschap
A.W.K. Voet van Oudheusden te
Culemborg roept haar leden op tot het
bijwonen van de Algemene Leden
vergadering op dinsdag 11 februari
2020 om 19.30 in De Fransche School,

Havendijk 1 te Culemborg. Zaal open
om 19.00. Aansluitend een lezing.
De agenda voor deze vergadering en
de vergaderstukken worden uiterlijk
1 februari 2020 gepubliceerd op de
website van het Genootschap,

www.voetvanoudheusden.nl. Nade
re informatie is te verkrijgen bij het
secretariaat, secretaris@voetvanoud
heusden.nl

Contributienota
Tegelijk met deze nieuwsbrief ontvang
je de contributienota voor 2020.
Mocht je overwegen een extra

donatie om te zetten in een periodieke
schenking, neem dan vóór de betaling
contact op met de penningmeester:

penningmeester@voetvanoudheus
den.nl. Voet is een culturele ANBI, zie
voor meer informatie de website.

Excursies
Noteer vast in je agenda!
Zaterdag 16 mei
Zomerexcursie
(dagexcursie met touringcar).
We brengen die dag een bezoek aan
kasteel Duivenvoorde in Voorschoten
en de Space Expo in Noordwijk.

De Bruntenhof en het pandhof van de Mariakerk, twee van de verrassende hofjes
in Utrecht. (foto’s Wikipedia)
Zaterdag 21 maart van 13 tot 17 uur
Voorjaarsexcursie naar Utrecht
(met eigen vervoer).
De excursiegroep heeft zoals altijd een
bijzonder programma samengesteld
voor deze voorjaarsmiddag. We maken
in de Domstad de ‘Steegjes en Hof
jeswandeling’. Utrecht is een van de
oudste en meest intacte steden in Ne
derland. De binnenstad geeft je, met
haar eeuwenoude grachten en scheve

laatgotische panden een unieke erva
ring. Alsof je in de tijden van de mid
deleeuwen rondloopt! Maar misschien
wel de mooiste verrassing bevindt
zich niet in het zicht van de grachten
en de panden, maar er áchter. Het
zijn verborgen plekken waar de meest
verstokte Utrechters niet eens vanaf
weten: de Hofjes. Onder begeleiding
van een gids maken we kennis met dit
bijzondere stukje stadsgeschiedenis.
We bezoeken ook het Universiteitsmu
seum en de Oude Hortus in de binnen
stad. Het museum herbergt het weten
schappelijk erfgoed van de universiteit,
een rijke collectie die de voortgang van
de beoefening van de natuurweten
schappen laat zien. De Oude Hortus is
een groene oase midden in de stad en
was van 1723 tot 1920 de botanische
tuin van de universiteit.
Details van deze excursie zijn bij het ter
perse gaan van deze nieuwsbrief nog
niet bekend. We houden je via e-mail
en de website op de hoogte. Weet
je nu al dat je meegaat? Stuur een
bericht naar aanmelden@voetvanoud
heusden.nl o.v.v. ‘Utrecht’.

De ingang van het museum en de Oude
Hortus in de lente. (foto’s Wikipedia)

Meer informatie volgt in de volgende
nieuwsbrieven en op de website.

Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten
(foto M.M. Minderhoud)

Space Expo in Noordwijk (foto Otter/
Wikipedia)

Leden
Voet kent in januari 2020 912 leden.

