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Woerden, maart 2007
Uitnodigingen:

Het bestuur nodigt u van harte uit voor

1. SPARTACUS
Een film van Stanley Kubrick uit 1960 (gerestaureerd in 1991)
op:

woensdag 7 maart 2007 vanaf 19.45 uur (met pauze)

in:

Annex Cinema, Fredrik Hendriklaan 18 te Woerden
(staatsliedenkwartier)

Toegangsprijs: voor leden op vertoon van hun lidmaatschapskaart 2007:
€ 4,00. Niet-leden betalen € 5,00. Let op afwijkende begintijd!!
De film verhaalt over Spartacus, een Romeinse slaaf, die tot gladiator werd
getraind door Lentulus Batiatus. Spartacus vluchtte uit de gladiatorenschool, en
verzamelde in het jaar 73 na Chr. een leger van 70.000 slaven waarmee hij
tegen de Romeinen ten strijde trok richting Gallië. Uiteindelijk werd hij bij Sicilië
door het Romeinse leger verslagen en gekruisigd, maar zijn pasgeboren zoon
zou als vrij kind opgroeien.
‘Spartacus’ staat tegenwoordig nog steeds bekend als één van de weinige
epossen uit de jaren vijftig en zestig die niet sterk verouderd zijn. Vergeleken
met films zoals ‘Quo Vadis’ of ‘Demetrius and the Gladiators’, doet ‘Spartacus’
verrassend eigentijds aan. De voornaamste reden daarvan, is dat ‘Spartacus’
geen uitgesproken religieus thema behandelt.
Kirk Douglas

De film is de versie uit 1960, die in 1991 is gerestaureerd (“gepimpt”). Bekende
acteurs die meespelen zijn: Kirk Douglas, Peter Ustinov en Jean Simmons.

2. HET KASTEEL VAN WOERDEN
een lezing door de heer Nico Plomp, oud-voorzitter van de SHHV
op:

donderdag 15 maart 2007 van 19.30 tot 22.00 uur

in:

de Zaal der Kunsten (bovenste etage) in het Kasteel te Woerden

Bébouw BV, het bouwbedrijf dat de laatste verbouwing van het Woerdense
kasteel op fraaie wijze heeft voltooid, heeft ons een sponsorbijdrage
beschikbaar gesteld, waarmee wij in staat zijn om u deze avond aan te bieden.
Omdat in de zaal maximaal 80 personen mogen worden toegelaten, zal de
deur worden gesloten als dat aantal bereikt is. Wij beginnen om 19.30 uur met
koffie en gebak. Om 20.00 uur begint de lezing door Nico Plomp. Omstreeks
21.00 is er een pauze, waarin u nog een drankje krijgt aangeboden. De lezing
eindigt omstreeks 22.00 uur. Indien u dat wilt, kunt u vervolgens beneden in het
Kasteel voor eigen rekening nog iets gaan drinken.
Het kasteel in 1672

Z.O.Z.

Het huidige kasteel van Woerden dateert uit 1410, maar er hebben daarvoor
ook nog kastelen in Woerden gestaan. Het huidige kasteel heeft een bewogen
geschiedenis op de grens tussen Holland en Utrecht (het Sticht). De heer Nico
Plomp, een autoriteit op het gebied van de geschiedenis van het Kasteel, zal u
aan de hand van een aantal beelden door de geschiedenis en bijzondere
kenmerken van ons Kasteel heen leiden.

Wilt u de nieuwsbrief ook per e-mail ontvangen, geef dan uw emailadres aan ons door.
Denkt u er ook aan om uw nieuwe emailadres aan ons door te geven als dit gewijzigd is?.

3. Algemene Ledenvergadering
op:

donderdag 22 maart 2007 van 19.30 tot 20.00 uur

in:

Kerkgebouw De Rank, Verlengde Hoogstraat 26, 3417 EK Montfoort

De agenda en jaarstukken treffen de leden als afzonderlijke bijlage bij deze
nieuwsbrief aan. De verslagen van de vorige ledenvergaderingen (20 maart 2006
en 18 oktober 2006) zullen ter inzage worden gelegd voorafgaand aan de
vergadering.
Routebeschrijving naar De Rank
vanuit Woerden (en Oudewater)
Ga vanuit Woerden richting Linschoten/Montfoort over de N204 (M.A.
e
Reinaldaweg). Bij de 2 rotonde over de Hollandse IJssel (bij Tuincentrum
Overvecht) linksaf naar Montfoort/De Meern. (Vanaf hier is de route hetzelfde als
over de N228 komend vanuit Oudewater) U rijdt nu op Willeskop/Provinciale weg
e
N228. Bij de 3 stoplichten (op de hoek staat Peugeotgarage van Jaarsveld) naar
e
links (Heeswijkerpoort). Bij 1 kruising rechtsaf (Achterbaan). Op het einde bij Tsplitsing rechtsaf (Verlengde Hoogstraat). Na de bocht naar links is er
parkeergelegenheid. Kerkgebouw De Rank bevindt zich aan uw rechterhand.
vanuit Harmelen
Ga over de Blindeweg/Mastwijkerdijk richting Montfoort. Ter hoogte van de Hofdijk
naar links. Op T-splitsing (IJsselplein) naar links over de brug. Direct over de brug
naar rechts (Onder de boompjes). Bij bocht naar links (let op) bij T-splitsing links de
Hoogstraat in en deze volgen. Rechtdoor de Verlengde Hoogstraat in (ter plaatse
van kruising bij Albert Heijn). Aan het eind bocht naar links nemen en parkeren.
Kerkgebouw De Rank bevindt zich aan uw rechterhand.
Ook is in omliggende straten voldoende parkeergelegenheid.
Aansluitend aan de ledenvergadering wordt u uitgenodigd voor de lezing:

4. Montfoort, een kleine stad met veel geschiedenis
Een lezing door de heer Frank van Rooijen, archivaris
op:

donderdag 22 maart 2007 van 20.00 tot 22.00 uur

in:

Kerkgebouw De Rank, Verlengde Hoogstraat 26, 3417 EK Montfoort

Het stadje Montfoort kent een rijke geschiedenis. Burggraaf Zweder I verleende
Montfoort in 1329 stadsrechten. Deze kasteelheer en zijn opvolgers drukten lange
tijd een belangrijk stempel op de gebeurtenissen in Montfoort. Montfoort ontleende
enige stedelijke allures aan het kasteel, de verdedigingswerken, het stadhuis en in
gevestigde instellingen als de commanderij, het weeshuis, het mannen- en
vrouwenhuis. Ook in de recentere eeuwen onderscheidde Montfoort zich (graag)
van het omringende platteland.
Met zevenmijlslaarzen trekt Frank van Rooijen door de boeiende geschiedenis van
deze kleine stad. Frank van Rooijen is werkzaam bij Streekarchief Rijnstreek en als
archivaris in het bijzonder werkzaam voor de gemeente Montfoort.
Volgende bijeenkomsten:

Woensdag 7 maart,
Woensdag 25 april,
Woensdag 16 mei,
Donderdag 24 mei,

Contributie:

Met vriendelijke groet,
Lex Albers, voorzitter SHHV

20.00 uur Film Excalibur in Cinema Annex te Woerden.
20.00 uur Lezing geschiedenis van Harmelen in
’t Trefpunt, Harmelen.
20.00 uur Film De Naam van de Roos in Cinema Annex
te Woerden.
20.00 uur Lezing geschiedenis van Kamerik in
Schulenburg, Kamerik

Met de nieuwsbrief januari 2007 is een factuur voor de contributie meegezonden.
Wij verzoeken, indien u nog niet betaald heeft, bij het overmaken uw lidnummer
(dat vindt u terug op uw lidmaatschapskaartje) te vermelden. Voor leden is de
contributie € 20,00, partnerleden betalen € 8,00. Op de achterzijde van de factuur
van januari 2007 ziet u de definitie van het begrip partnerlid. Giften zijn altijd
welkom. Zij stellen ons in staat nog meer activiteiten te organiseren.

