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  Woerden, mei 2012 
 
 

 

Uitnodiging: 
 

Het bestuur nodigt u van harte uit voor  
 

 

1. Verhalen rond de Broekmolen in Woerden 
Nationale Molen- en Gemalendag, presentatie nieuw boekje 

 
 

 
 

De verdwenen Broekmolen 

 
 

 
 

 

op: zaterdag 12 mei 2012 van 11.30-13.00 uur 
In:  De Broekmolen, Kromwijkerpad nabij Kromwijkerdijk 114-1, Woerden 
 

Toegang gratis 
 

Op zaterdag 12 mei 2012 wordt om 11.30 uur bij Gemaal Papekop tijdens de 40e 
Nationale Molen- en Gemalendag het verschijnen van het boek ‘Verhalen rond de 
Broekmolen’ feestelijke luister bijgezet. 
Bernt Feis, directeur van Stichting Groene Hart overhandigt het  eerste exemplaar 
van het boek aan wethouder Bob Duindam van de gemeente Woerden. Ook de 94-
jarige mevrouw M. van de Wijngaard wier verhalen centraal staan in het boek, krijgt 
een exemplaar uitgereikt. De heer J.G.M. Reerink van de Stichtse Rijnlanden geeft 
uitleg over de geschiedenis van de molen en het huidige waterbeheer.  
 

In het boek staan de verhalen centraal van de 94-jarige mevrouw M. van de 
Wijngaard, weduwe van de laatste machinist van het gemaal in de polder Papekop-
Diemerbroek. Aangevuld met historische en technische gegevens over de molen 
door molenaar Erik Stoop, en een speciale wandel- en fietsroute langs molens en 
gemalen in de regio, is dit een bijzonder boek. Aanleiding voor ‘Verhalen rond de 
Broekmolen’, is het gegeven dat het gebied waarin de molen staat een 
bedrijventerrein dreigt te worden. De huidige bewoners van het gemaal Henk en 
Henny van Vuuren willen met dit boekje de cultuurhistorische betekenis van het 
gemaal en het omringende gebied onder de aandacht brengen. 
 

Het gemaal is het beste per fiets bereikbaar, omdat er geen auto’s op het 
Kromwijkerpad mogen komen. Neem in Woerden vanuit Molenvliet het fietspad 
rechts langs de Hollandbaan en rij onder het viaduct het Vinkje door. Volg het 
fietspad naar rechts en ga over het bruggetje weer naar links de Kromwijkerdijk op. 
Direct na de brug over de Broekermolenvliet rechtsaf het fietspad naar Papekop op. 
Dit is het Kromwijkerpad. Na 400 m bent u bij het gemaal. 
 

Er zijn consumpties verkrijgbaar voor € 1,- per stuk en het boek is er voor € 10,- te 
koop. Het boek kan tegen een meerprijs van € 2,50 ook worden toegezonden na 
betaling op bankrekeningnummer 5231877 t.n.v. H. van Vuuren sponsorrekening 
boekje. Bestellen kan via e-mail vuad@kpnplanet.nl of telefonisch 0348-433 892. 
‘Verhalen rond de Broekmolen’ is uitgegeven door Stichting Stichts-Hollandse 
Bijdragen, reeks nummer 38, ISBN: 978-90-814805-3-6. Het boekje is ook via de 
Boekentafel van de SHHV verkrijgbaar. 
 

 

 
 

De Valk in Montfoort 
 

 

Op deze molendag zijn in onze regio nog veel meer molens en gemalen geopend. 
Wij noemen: gemaal Kamerik-Teylingens in Kamerik (hier is deze dag het boek over 
de Broekmolen ook verkrijgbaar), molen de Windhond in Woerden (met 
pannenkoeken), molen de Valk in Montfoort, de Middelste Molen in Cabauw nabij 
Schoonhoven, Molen de Windotter in IJsselstein (van de lezing in Harmelen op 
17 april jl. met diverse lekkere meelsoorten), Kockengense Molen en Spengense 
Molen in Kockengen en de Veenmolen in Wilnis. Allemaal molens en gemalen die 
historisch zijn en die deze dag draaien. 
En als u in een andere streek molens wilt bezichtigen, kijk dan op 
www.nationalemolendag.nl. 
 

 

STICHTS-HOLLANDSE  HISTORISCHE VERENIGING 
 opgericht in 1957 gevestigd te Woerden 
 

werkgebied: de  (voormalige) gemeenten: Bodegraven,  Driebruggen,  Harmelen,  Kamerik,  
 Linschoten, Montfoort, Oudewater, Snelrewaard, Willeskop, Woerden, Zegveld. 
 

secretariaat:  Bekenlaan 20,  3448 XC  Woerden telefoon:  0348 -  41 75 77 
 internet: www.shhv.info  e-mail:       mail@shhv.info 
 

bank:  ING 330797 t.n.v. Stichts-Hollandse Historische Vereniging te Woerden 
 

KvK-nummer: 40.46.44.34 



Met vriendelijke groet, 2 
Namens het bestuur 
Lex Albers, voorzitter 

 

2. De Romeinen komen! 
Op 23 en 24 mei in Woerden 

 
 

 
 

 

op: woensdag 23 mei 2012 van 15.00-18.00 uur 
In:  Haven en Kerkplein, Woerden 
 

Toegang gratis 
 

Op 21 mei begint in Katwijk aan Zee een gedenkwaardige reis, die op 31 mei eindigt 
in Nijmegen: de Limesreis. Een reis langs het Nederlandse deel van de limes, de 
grens van het oude Romeinse Rijk, het grootste archeologische monument van 
Nederland. Het reisgezelschap bestaat uit Romeinen, archeologen, docenten en 
andere geschiedenisliefhebbers. Ze reizen te voet, per boot en met een nagebouwde 
Romeinse reiswagen, getrokken door paarden. 
 

Op 23 en 24 mei verblijven ze in Woerden. Ze komen omstreeks 15.00 uur met het 
Romeinse schip in de haven van Woerden aan en lopen dan naar het Kerkplein. 
Daar slaan ze hun kampement op tot ca. 18.00 uur. ’s Avonds is er een lezing in de 
bibliotheek Woerden (zie hieronder). De volgende ochtend wordt voor ca. 300 
basisschoolleerlingen nog een educatieve activiteit georganiseerd bij de scouting aan 
de Kromwijkerdijk. De scholen hebben zich hiervoor kunnen aanmelden bij de KUVO. 
 

 

3. Keizer Heliogabalus 
lezing door de heer Martijn Icks 

 
 

 
 

De altaarsteen in het 
Stadsmuseum Woerden 

 

 

op: woensdag 23 mei 2012 van 20.00-22.00 uur 
In:  Regiobibliotheek Woerden, Meulmansweg 27, 3441 AT Woerden 
Door ziekte van de spreker kon deze lezing eerder op 22 maart niet doorgaan, 
 

Toegang gratis 
 

In 1988 werd in Woerden een tweede-eeuwse altaarsteen gevonden die is gewijd 
aan Minerva, de Romeinse godin van de krijgskunst, en aan de Syrische zonnegod 
Sol Elagabal. De man die deze steen wijdde was waarschijnlijk afkomstig uit Emesa, 
het huidige Homs in Syrië. Daar bevond zich een grote tempel voor Elagabal, die 
werd vereerd in de vorm van een zwarte steen.  
 

Voor een uitgebreidere inleiding verwijzen wij naar de nieuwsbrief van maart jl. 
 

Dr. Martijn Icks (1981) studeerde in 2005 cum laude af op een scriptie over 
Heliogabalus en promoveerde op 9 december 2008 in Nijmegen op een proefschrift 
over die keizer Elagabal. In 2009 kreeg hij een postdoc-opdracht van de universiteit 
van Heidelberg met een onderzoek naar karaktermoord op Romeinse keizers. Sinds 
eind 2011 is hij ook aan de universiteit van Düsseldorf verbonden als docent. 
 

 

4. Kasteelarrangement 
Dag van het Kasteel en Landelijke Fietsdag 

 
 

28 mei: Dag van het Kasteel:  
Van Kasteel tot Buitenplaats, 

het monument in ontwikkeling. 

 
Kasteel Woerden (foto Edwin 

Hoogendoorn) 
 

en Landelijke Fietsdag 
 

 
Michaux "boneshaker" 

van ca. 1870 
 

 

op: maandag 28 mei 2012 van 11.00-15.00 uur 
Vertrek: vanaf het Kasteel, Kasteel 3, 3441 BZ Woerden 
 

Maandag 28 mei (Tweede Pinksterdag) is het de Dag van het Kasteel en Landelijke 
Fietsdag. De SHHV heeft in samenwerking met Kasteel Woerden en het Gilde een 
arrangement samengesteld, waarmee u een leuk dagje uit kunt beleven.  
 

U wordt op het Kasteel Woerden ontvangen met koffie en gebak. Vervolgens krijgt u 
een Gilde-rondleiding door het Kasteel van Woerden. Daarna kunt u aan de hand van 
een gratis fietsroute een tocht langs diverse monumenten in en rond Woerden 
maken. Zo kunt u terecht bij het Stadsmuseum, het gemaal Kamerik Teijlingens, De 
Broekmolen, Kaasboer Janmaat en de Woerdense Molen de Windhond.  
De fietstocht eindigt weer bij het Kasteel Woerden, waar u nog kunt genieten van een 
drankje en een kaasplankje. Er is als alternatief ook een gratis wandelroute 
beschikbaar door Woerden langs diverse monumentale panden die deels ook te 
bezichtigen zijn. Als onderdeel van het arrangement ontvangt u ook het boek over het 
kasteel van Woerden “een veilig slaapvertrek”. Mocht u dat boek al hebben, dan krijgt 
u een korting op het arrangement. 
 

Dit arrangement wordt u op de dag zelf aangeboden tegen een prijs van € 18,95 
(normaal € 20,95). In de voorverkoop (vanaf 12 mei) kost het € 16,00. 
 

U kunt uw reservering doorgeven bij het Kasteel: tel. 0348-436 000, via de website 
www.kasteelwoerden.nl onder contact, reserveren of bij de balie van het kasteel. 
 

 


