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Het bestuur nodigt u van harte uit voor

1.
op:
in:

HET MEISJE MET HET RODE HAAR
Een film van Ben Verbong uit 1981
woensdag 7 mei 2008 om 20.00 uur
De Dam, Wilhelminaweg 79, 3441 XB Woerden

Toegangsprijs:.

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

De rechtenstudente Hannie Schaft komt terecht in een verzetsgroep waar ze
aanvankelijk koerierswerk verricht. Later besluit ze zich harder op te stellen. Bij één
van deze aanslagen wordt Hugo, haar minnaar, dodelijk getroffen. De Gestapo vindt
haar pasfoto, die Hugo bij zich droeg. Vanaf dat moment wordt er jacht op haar
gemaakt, op: das Mädchen mit dem roten Haar.
Theun de Vries (1907 – 2005) schreef zijn roman ‘Het meisje met het rode haar’ in
1956. Het is zijn meest bekende en gelezen boek geworden. Hoewel het een roman
is, is het werkelijkheidgehalte van dit boek bijzonder hoog. De titelrol wordt gespeeld
door Renee Soutendijk, die we eerder gezien hebben als Hedwig in de film “Van de
koele meren des doods.’ Overigens komt het personage van Hannie van der Schaft
ook voor in de film ‘De aanslag’ die gebaseerd is op de roman van Harrie Mulisch.
Het is uiteraard geen vrolijke film, maar wel een film die past in de eerste week van
mei. De film duurt 100 minuten.

2. HUGO JANSZ VAN WOERDEN

Een lezing door de heer Michel Pan met muzikale omlijsting
op:

Dinsdag 13 mei 2008 van 20.00 – 22.00 uur.

in:
tijdelijke VSB-Theaterzaal, Defensie-eiland (achter het kasteel) Woerden
Toegang gratis
e

e

Hugo Jansz van Woerden leefde in de 15 /16 eeuw. Aanvankelijk gaf hij
manuscripten uit, maar hij was een van de eerste Hollanders die op grotere schaal
boeken drukte en uitgaf. Hoewel hij in Woerden vrijwel onbekend is, valt er toch veel
over deze historische figuur te vertellen. Michel Pan, die afstudeerde op Hugo Jansz
van Woerden, zal de historische betekenis van Hugo Jansz als overgangsfiguur
e
duiden. De lezing wordt omlijst door een tweetal solisten, die liederen uit de 15 eeuw
ten gehore zullen brengen, waaronder een lied dat door Hugo Jansz werd uitgegeven.
Het VSB-fonds subsidieert deze voorstelling. Wij zijn hen hiervoor zeer erkentelijk.

3. HET LAND VAN WOERDEN

Een lezing door de heer Adriaan Haartsen
op:
in:

Maandag 26 mei 2008 van 20.00 – 22.00 uur.
Het Wapen van Harmelen, Dorpsstraat 14 3481 EK Harmelen

Toegang en koffie/thee gratis
Deze lezing komt tot stand in samenwerking tussen De Stichting Dorpsplatform
Harmelen, Stichting De Groene Buffer en de SHHV-projectgroep Harmelen.
Vijverbos Harmelen
Z.O.Z.

De spreker is schrijver van het enkele jaren geleden verschenen boek met dezelfde
titel, waarin de grote cultuurhistorische waarde van het gebied wordt beschreven. De
spreker zal met name ingaan op de actuele bedreigingen van het landschap.
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

VSB-jubileumweken:

Defensie-eiland

In de periode 9 mei t/m 25 mei viert het VSB-fonds Woerden zijn 15-jarig jubileum.
Daarvoor wordt een zeer uitgebreid cultureel programma gepresenteerd op het
defensie-eiland in de tijdelijke VSB-theaterzaal. Onze lezing over Hugo Jansz van
Woerden, die hierboven is vermeld, wordt in dat kader gepresenteerd. Verder
vertonen wij nog drie films van ca 30 minuten:
- vrijdag 23 mei 17.30 uur: 1972, Woerden 600 jaar stad
- zaterdag 24 mei 17.30 uur: Woerden en de Tweede Wereldoorlog
- zondag 25 mei 13.00 uur: Woerden van Castellum tot Stad (geschiedenis
van Woerden van de Romeinen tot de stadsrechten).
Verder zullen wij gedurende deze drie dagen met onze SHHV-boekenkraam op het
Defensie-eiland staan. Houdt de lokale pers in de gaten voor verdere informatie
over tal van culturele activiteiten in deze periode.

Excursie naar Landgoed Op zaterdag 31 mei organiseren wij een middagexcursie naar het Landgoed
Linschoten. Om 14.00 uur verzamelen we bij de parkeerplaats bij het
Linschoten:
Linschoterbos (route: vanuit Woerden over de N204 richting Linschoten, bij Noord
Linschoterdijk rechtsaf en daar parkeren). Het is dan nog ca. 15 minuten wandelen
naar het landgoed. Wij zullen door 2 gidsen over het landgoed geleid worden.
Halverwege de rondleiding is er gelegenheid voor een drankje in het Koetshuis:
Deelnamekosten € 4,50 per persoon (incl. koffie/thee). Maximaal aantal
deelnemers: 50 personen. Het is daarom nodig dat u zich vóór 23 mei telefonisch of
per e-mail aanmeldt bij ons secretariaat: mail@shhv.info of 0348-414126.
Oprijlaan Huis Linschoten Inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding.
20.00 uur Film in De Dam te Woerden.
20.00 uur Lezing.
18.00 uur Maaltijd en film in De Dam te Woerden
dagexcursie naar België (aanmeldingsformulier bij de
volgende nieuwsbrief)

Volgende bijeenkomsten:

Woensdag 11 juni:
Dinsdag 24 juni:
Maandag 9 juli:
Zaterdag 30 augustus:

Neanderthalers in Europa:

Deze tentoonstelling is te zien van 15 maart t/m 28 september in het Limburgs
Museum, Keulsepoort 5, 5911 BX te Venlo. Openingstijden: dinsdag tot en met
e
zondag 11-17 uur (en maandag 2 pinsterdag ook geopend). Toegangsprijs: € 6,00,
senioren (55+) € 5,00; Museumjaarkaart gratis.
Een groep van 23 Neanderthalers heeft bezit genomen van het Limburgs Museum
in Venlo. Het zijn poppen, maar ze zijn bedrieglijk echt. Mannen, vrouwen en
kinderen die hun ijstijdleven van 100.000 jaar geleden voortzetten. Ze zitten rond
het vuur te eten, maken werktuigen, gaan op jacht, lachen, huilen of spelen. Er
lopen ook dieren rond: een oerrund, een prehistorisch paard, een holenbeer,
muskusossen en hyena’s. Ze zien er al net zo overtuigend natuurgetrouw uit.
Neanderthalers in Europa is de eerste grote tentoonstelling over de fascinerende
cultuur van de prehistorische achterneef van de moderne mens. De Neanderthalers
trekken veel bekijks. Duizenden mensen bezochten in korte tijd de tentoonstelling.
En dan is er nog ‘De Dag van de Neanderthaler’. Die vindt plaats op zaterdag
24 mei aanstaande. Gedurende de hele dag zijn er extra activiteiten, geschikt voor
jong en oud. Iedereen die bijvoorbeeld denkt een vuistbijl te hebben, kan die door
een deskundige laten bekijken. Aanmelden vooraf is noodzakelijk en kan via
info@limburgsmuseum.nl. De mooiste en meest interessante vuistbijlen worden
vanaf die dag in een kleine expositie getoond. Tijdens De Dag van de
Neanderthaler zal tevens een vuursteensmid laten zien hoe vuistbijlen werden
gemaakt. Dit vergt veel ervaring, een goede vuistbijl maken is zo eenvoudig nog
niet. En het is ook gevaarlijk, vuursteen is zo scherp als glas! In de middag zal er
voor geïnteresseerden een congres worden gehouden. Specialisten spreken over
Neanderthalers in Limburg.
Neanderthalers in Europa is de eerste grote overzichtstentoonstelling over de
vroegste Europese prehistorische cultuur in de regio. Het onderzoek naar de
Neanderthalers is de twee voorbije decennia wereldwijd in een enorme
stroomversnelling geraakt. Het leverde een nieuw en sterk gewijzigd beeld op van
de eerste mensen in onze regio. De tentoonstelling presenteert de resultaten van dit
onderzoek op een publieksgerichte manier.
Verdere informatie: http://www.neanderthalersineuropa.nl/

Met vriendelijke groet
Lex Albers, voorzitter
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