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Algemene Ledenvergadering en oktoberlezing 

Beste leden, 

Het verenigingjaar 2006-2007 staat op het punt te beginnen. Zoals elk jaar starten 
we met de Algemene Ledenvergadering. De stukken zijn bi jgesloten. Voor het 
tweede gedeelte van de avond hebben we K e e s Volkers bereid gevonden om een 
lezing te verzorgen over: 

Geheim Landschap 
Het militair-historisch landschap van de Heuvelrug 

Kees Volkers studeerde in Utrecht 'Geografie van Stad en Platteland' en 'Historische 
Geografie'. Dat laatste vak onder Hans Harten en Judith Schuyf. Hij werkte vier jaar 
als leraar aardri jkskunde in Schiedam en zeven jaar als wetenschappel i jk 
medewerker bij de Faculteit Ruimteli jke Wetenschappen in Utrecht. 
In 1992 besloot hij voor zichzelf te beginnen als freelance wetenschapsjournal ist . Hij 
heeft zich sindsdien meer en meer gespecial iseerd in publicaties op cultuurhistorisch 
gebied, met name op ondenwerpen waar geschiedenis en landschap elkaar raken. 
Universiteit, uitgevers, overheden, en instellingen als de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg zijn of waren de belangrijkste opdrachtgevers. Hij schreef tot nu 
vele artikelen en vijftien gidsen en boeken, onder meer over industrieel erfgoed, 
verkeerspleinen, veriaten spoori i jnen en bierbrouweri jen, maar ook over voetbal. 
'Geheim Landschap' gaat over het militair-historische landschap van de Heuvelrug 
en schreef hij in opdracht van de Provincie Utrecht. 

Waar: De Kargadoor, Oudegracht 36 Utrecht 
Datum: dinsdag 10 oktober 2006 
Tijd: 20.00 uur 

In verband met de voldoening van de contributie voor het verenigingsjaar 2006-2007: de 
contributie bedraagt €15. Studenten betalen 13€. De leden wordt verzocht de contributie 

over te maken op girorekening 4331136 t.n.v. Historisch Geografische Vereniging Utrecht. U 
kunt gebruik maken van de acceptgiro die is bijgevoegd. 
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