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Beste leden van de SHHV,

Het afgelopen jaar hebben we maandelijks een film vertoond in het kader van ons jubileumjaar. Deze nieuwe
activiteit blijkt aan te slaan. Daarom hebben we besloten onze filmcyclus voort te zetten. We hebben er voor
gekozen om dit jaar de reeks films die maandelijks getoond worden te rangschikken rond een thema. Dat thema is:
de vrouw als historische figuur. Voor een deel zal dat gaan over vrouwen die zich een plaats in de geschiedenis
hebben verworven, voor een ander deel over vrouwen, wier verhaal kenmerkend is voor een bepaalde periode. De
dame uit de film uit januari 2008, Hedwig uit ‘Van de koele meren des doods’, viel onder die laatste categorie.
De eerst volgende film gaat over een vrouw die een intrigerende rol gespeeld heeft in de wereldgeschiedenis:
Cleopatra.
Uitnodigingen:

Het bestuur nodigt u van harte uit voor

1. CLEOPATRA
Een film van Joseph L. Mankiewicz uit 1963
op:

woensdag 6 februari 2008 om 19.45 uur (afwijkende aanvangstijd!!)

in:

De Dam, Wilhelminaweg 79 te Woerden (3441 XB)

Toegangsprijs:.

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

Cleopatra VII Philopator (januari 69 v.Chr. – 12 augustus 30 v.Chr.) was koningin van
het oude Egypte, het laatste lid van de Ptolemaeïsche dynastie en dus de laatste
Hellenistische heerseres van Egypte. Ze is verreweg de bekendste van de vele
gelijknamige Egyptische vorstinnen en wordt gewoonlijk kortweg als Cleopatra
aangeduid. Haar familie was oorspronkelijk van Grieks-Macedonische afkomst.
Deze film, met Elizabeth Taylor, Richard Burton en Rex Harrison, vertelt het verhaal
van koningin Cleopatra VII van Egypte die haar macht wil stabiliseren door gebruik te
maken van de spanningen in het Romeinse Rijk. Caesar bezoekt haar in Egypte,
heeft een relatie met haar, en keert terug naar Rome. Ze baart zijn kind en bezoekt
Rome om haar plaats aan Caesars zijde te claimen. Hij wordt vermoord voor dit
gebeurt. Vervolgens keert ze terug naar Egypte, Marcus Antonius volgt haar en wordt
verliefd op haar. Gezien de lengte van de film (3 uur) zullen wij iets eerder beginnen
en slechts een zeer korte pauze houden.

2. De geschiedenis van de steenindustrie in Montfoort
Een lezing door de heer Rob Vermeulen

op:

Donderdag 19 februari 2008 van 20.00 - 22.00 uur.

in:

Kerkgebouw De Rank, Verlengde Hoogstraat 26, Montfoort (3417 EK)

Toegang gratis
De lezing is uitgesplitst in twee delen. Het eerste deel beslaat de ontwikkeling van de
baksteenindustrie tijdens de industriële revolutie, afgesloten met een kort filmpje van
een steenfabriek aan de Hollandse IJssel in 1937. Het tweede deel beslaat de
geschiedenis van de 7 Montfoortse steenfabrieken
Rob Vermeulen (1945) is bestuurslid Stichting Historie Grofkeramiek. Hij houdt zich
intensief bezig met de toepassing, historie, productie en onderzoek van baksteen en
grof bouwkeramiek. Verzamelaar van bakstenen met merkindrukken. Daarnaast is hij
De Hoop, Montfoort ca. 1960 een zeer actief amateurhistoricus en auteur op het gebied van de historie van de
baksteenproductie.
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

Routebeschrijving naar De Rank
vanuit Woerden (en Oudewater)
e
Ga vanuit Woerden richting Linschoten/Montfoort over de N204 (M.A. 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
e
nu op Willeskop/Provinciale weg N228. Bij de 3 stoplichten (op de hoek staat Peugeotgarage
e
van Jaarsveld) naar links (Heeswijkerpoort). Bij 1 kruising rechtsaf (Achterbaan). Op het
einde bij T-splitsing 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.

3. Excursie naar sterrenwacht de Sonnenborgh in Utrecht
op:

Symbool van het jubileumjaar

Zaterdag 23 februari 2008 van 13.00 – 16.30 uur.

Zoals al begin januari gememoreerd in de nieuwsbrief, herdenken we dit jaar dat het
400 jaar geleden is dat de telescoop werd uitgevonden door Johannes Lipperhey in
Middelburg in Nederland (1608). Dat doen we door een excursie te organiseren
naar de Sterrenwacht in Utrecht. We verzamelen om 13.00 uur in de stationshal
in Woerden (dan kunnen we samen met korting reizen). Vertrek trein 13.25 uur. In
Utrecht met bus 2 naar de Sonnenborgh. Het programma begint om 14.00 uur met
een inleiding door ons lid Georg Frieman over de geschiedenis van de sterrenkunde, de sterrenwacht en het bolwerk Sonnenborgh. Daarna volgt een rondleiding
in twee groepen door het gebouw. Kosten zijn: uw treinkaartje en de toegang tot het
museum ad € 3,50. De vereniging betaalt de inleiders en de buskaart.

Nachttelescoop voor sterren en Deelnemers kunnen zich tot 18 februari telefonisch of per e-mail aanmelden bij ons
secretariaat. Deelname: maximaal 40 deelnemers op volgorde van inschrijving.
nevels

20.00 uur Film in De Dam te Woerden.
19.30 uur Jaarvergadering in De Dam te Woerden
Aansluitend vanaf ca. 20.00 uur lezing over Cartografie.

Volgende bijeenkomsten:

Woensdag 5 maart:
Donderdag 20 maart:

Literatuurtip:

Tijdens de boeiende en goed bezochte lezing over de ontwikkeling van het Groene
Hart sinds de laatste ijstijd, memoreerde de spreker, Jacques de Raad, een
interessant boek over de geschiedenis van de turf in ons land. Voor de
geïnteresseerden: Meeten, boren en besien, turfwinning in de buitenrijnse
ambachten van het Hoogheemraadschap van Rijnland 1680-1800 van A.J.J. (Arjan)
van ’t Riet, Uitgeverij Verloren Hilversum, 409 pagina’s, ISBN 90-6550-883-X. Dit is
de handelsuitgave van het proefschrift waarop A. van ’t Riet, streekarchivaris
Rijnlands Midden, op 21 september 2005 promoveerde. Het boek is voor € 36,00
verkrijgbaar bij het Streekarchief in Alphen en bij de reguliere boekhandel. Deze
editie bevat een zeer uitgebreid register op persoonsnamen, zeer interessant voor
genealogen die belangstelling hebben voor het werkgebied van het streekarchief.

Boekentafel
in
de Op 22 februari ’s avonds van 18.30 tot 20.30 uur en 23 februari van 10.00 tot
13.00 uur is onze boekentafel te bezoeken in de Woerdense bibliotheek,
Woerdense bibliotheek:
Meulmansweg 27, 3441 AT WOERDEN.
Hier kunnen leden hun jubileum-DVD over de geschiedenis van Woerden afhalen,
anderen kunnen de DVD voor € 15,00 hier kopen. Ook de kadastrale atlas Woerden
is nog te koop voor € 34,95. Deze is overigens ook bij boekhandel Karssen en De
Hoeksteen verkrijgbaar voor dezelfde prijs. En wij hebben ook andere interessante
uitgaven over de geschiedenis van onze regio. U kunt dus ook uw vrienden,
buurman of buurvrouw attenderen op deze gelegenheid om op voordelige wijze
meer te weten te komen over de geschiedenis van onze leefomgeving.
Met vriendelijke groet
Lex Albers, voorzitter
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