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Uitnodigingen:

Het bestuur nodigt u van harte uit voor

1. MODERN TIMES
Een film van Charlie Chaplin uit 1936
op:

dinsdag 4 december 2007 om 20.00 uur

in:

De Dam, Wilhelminaweg 79 te Woerden (3441 XB)

Toegangsprijs:.

voor leden op vertoon van hun lidmaatschapskaart 2007: € 4,00.
Niet-leden: € 5,00.

Gemaakt in 1936, is dit Chaplins aanklacht tegen de onmenselijke omstandigheden
waarin de Amerikaanse arbeiders leefden tijdens de depressie. Industrialisering had
ervoor gezorgd dat – volgens Chaplin - mensen steeds meer door machines
vervangen werden, en voor zover ze nog nodig waren, zelf steeds meer in de rol van
machines gedrukt werden. We zien tijdens de eerste scènes van de film Chaplin zelf
als de eeuwige zwerver, aan een lopende band, steeds opnieuw schroeven
aandraaien. Een eindeloze, nutteloze bezigheid.
Van daaruit ontwikkelt zich een soortement plot, waarin de zwerver aan een
zenuwinzinking bezwijkt, de gevangenis ingegooid wordt nadat hij wordt aanzien voor
een communistische vakbondsleider, en tenslotte kennismaakt met de arme dochter
van een werkeloze havenarbeider (Paulette Goddard, op dat moment Chaplins
echtgenote). Samen zullen ze proberen een toekomst op te bouwen, los van de
depressie en de zielloze, harteloze industriële samenleving.
Na afloop nodigen wij u uit om ter gelegenheid van de feestmaand december terug te
kijken op ons jubileumjaar onder het genot van een hapje en een drankje.

2. Linschoten aan de Linschoten

Een lezing door de heer dr.ir. W.J. Raven
op:
Donderdag 13 december 2007 van 20.00 - 22.00 uur.
in:
Kerkcentrum ’t Kruispunt, Nieuwe Zandweg 16, Linschoten (3461 AH)
Toegang gratis

het wapen van Linschoten

De imposante rivier die eertijds van Montfoort via Linschoten naar Woerden stroomde
liet in het landschap onmiskenbare sporen na. De inwoners van dit gebied hebben
soms roerige tijden meegemaakt, waarin het minder vredig toeging dan men zou
wensen. Maar gedurende veel langere tijden kon men hier 'tevreden leven’ met geen
ander ’rumoer’ dan het ‘gekakel van de kippen en het ruischen der populieren', want
zoals een voorbijganger in de 18de eeuw schreef: ‘De landeryen van deeze
heerlykheid bestaan meest en voornamelyk in weydeland, henniplanden (ja, ja),
boomgaarden, koornakkers en eenige griendlanden, en doet alle inwoners daarvan
een goed bestaan hebben …’. Hoe dan ook, de geschiedenis heeft ons een prachtig
dorp in een schitterend groen gebied nagelaten waarin het ook nu nog goed toeven is.
De spreker was ruim 20 jaar bestuurslid van de SHHV en ongeveer dubbel zo lang
inwoner van Linschoten, lang genoeg dus om zich met plezier zo ver te verdiepen in
de geschiedenis van dit fraaie dorp dat er een interessant verhaal over is te vertellen.
Routebeschrijving met de auto, vanaf de A12 (Utrecht of Den Haag/Rotterdam)
Rij op de provinciale weg (M.A.Reinaldaweg) N204 tot de rotonde ten zuidwesten van
Linschoten en ga daar het dorp in (Laan van Rapijnen) en sla na 30 m. links af. Dit is
de Nieuwe Zandweg. Ga na 200 m. met de bocht mee naar links en u staat bij '
t
Kruispunt. Een parkeerplaats vinden is daar nooit moeilijk.

Z.O.Z.

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

Nieuwe
DVD
over Tijdens de jubileummiddag op vrijdag 7 september jl. in het Kasteel van Woerden
Woerden is beschikbaar:
werd de film “Woerden van Castellum tot Stad” gepresenteerd.
Inmiddels heeft het bestuur besloten om de DVD ter gelegenheid van ons jubileum
gratis beschikbaar te stellen aan onze leden. Op vertoon van uw groene
lidmaatschapskaart kunt u een exemplaar van de DVD afhalen.
Ook toezending is mogelijk. Doe 4 postzegels van € 0,44 in een envelop. Voeg een
briefje toe met uw naam, adres, woonplaats en uw lidnummer (dat vindt u op uw
lidmaatschapskaart) en stuur dat naar SHHV-Boekenafdeling, Nijverheidsbuurt 8,
3474 LB ZEGVELD.
Niet-leden kunnen de DVD bestellen door € 16,75 per exemplaar (€ 15,00 + € 1,75
aan verzendkosten) over te maken op giro 330797 t.n.v. penningmeester SHHV
Woerden. Vermeld ook uw volledige adresgegevens op de overschrijving.
De film kan de komende tijd worden afgehaald bij de Woerdense Bibliotheek
(zaterdag 1 december van 10.00 – 13.00 uur), ons archief (zie hieronder), of onze
boekentafel ( tijdens de activiteiten op 4 en 13 december, zie hierboven). Voor
andere afhaalmomenten: zie onze website www.shhv.info.
Open dag SHHV-archief:

Op zaterdag 8 december van 9.00 tot 13.00 uur zijn de beheerders van het
SHHV-archief (Peter van der Horst en Frans van Bork) aanwezig in het archief in
Zegveld. (Bezoekadres: Nijverheidsbuurt 8, 3474 LB).
Onder het genot van een kopje koffie of thee kan men
o De bestelde kadastrale atlas Woerden 1832 afhalen,
o Een kadastrale atlas Woerden of Harmelen 1832 kopen,
o Door de inkijkexemplaren van ons boekenassortiment bladeren en natuurlijk
ook boeken kopen,
o Snuffelen door de mappen met oude Heemtijdinghen en een interessant
exemplaar kopen uit de voorraad.
o De DVD Woerden van Castellum tot Stad afhalen of kopen.

Volgende bijeenkomsten:

Woensdag 9 januari:

20.00 uur Film in De Dam te Woerden.

De volgende nieuwsbrief en Heemtijdinghen verschijnen direct na Nieuwjaar.
Ook in 2008 zullen wij doorgaan met films, lezingen, excursies en het uitgeven van
boeken. En wellicht staat er zelfs nog wat nieuws op het programma. Blijf kijken!
Werkgroep Film:

Herhaalde oproep: Het afgelopen jaar hebben wij maandelijks een
geschiedenisfilm vertoond. Eerst in bioscoop Annex, maar na de sluiting van Annex
in de Dam in Woerden. Het blijkt dat er voldoende belangstelling bestaat om deze
activiteit voort te zetten. Daarom zijn wij voor het nieuwe jaar op zoek naar enkele
vrijwilligers, die het leuk vinden om maandelijks een film voor onze leden te
vertonen. Apparatuur, budget en een deskundige adviseur zijn beschikbaar. Als u
iets voor de leden van onze vereniging wilt doen en u voelt wel wat voor deze
activiteit, neem dan contact op met ons secretariaat (telefonisch of per e-mail).

Contributie 2008:

Het nieuwe contributiejaar is weer in aantocht. Voor leden geldt een contributie van
€ 20,00 per jaar. Van partnerleden wordt een contributie van € 8,00 per jaar
gevraagd. Introducé(e)’s bij lezingen betalen € 2,00 per keer. De contributie (en
een vrijwillige hogere bijdrage) voor 2008 kan overgemaakt worden op
postbanknummer 330797 t.n.v. penningmeester SHHV te Woerden. U kunt uw
bijdrage al in december overmaken. In januari 2008 worden de facturen verzonden
aan leden die dan nog niet betaald hebben. Als de contributie eind maart 2008 niet
is ontvangen, wordt de verzending van nieuwsbrieven en
Heemtijdinghen
opgeschort. Een eventuele opzegging dient uiterlijk 3 december 2007 schriftelijk of
per e-mail bij het bestuur binnen te zijn. Het bestuur zal deze opzegging bevestigen.

Tentoonstelling:

Onder de titel Shadows of Man - Stories from a distant past wordt in het
Hunebedcentrum (Bronnegerstraat 12, 9531 TG Borger, Drente) een tentoonstelling georganiseerd over het leven van de Trechterbekercultuur (de
hunebedbouwers). Er is gebruik gemaakt van vondsten uit Zweedse musea,
waardoor nieuwe inzichten kunnen worden getoond. De tentoonstelling duurt nog tot
13 januari 2008. Voor meer informatie zie website http://www.hunebedcentrum.nl.

Met vriendelijke groet
Lex Albers, voorzitter
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