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Woerden, maart 2011
Zoals u in de kop van deze nieuwsbrief kunt zien, wijzigt het postadres en het telefoonnummer van ons
secretariaat met ingang van 2011. Het e-mailadres (en het adres van de website) blijven ongewijzigd. Op
sommige, in december verspreide ledenkaartjes staat een foutief telefoonnummer van het nieuwe secretariaat.
Het juiste nummer staat in de kop van deze nieuwsbrief.

Uitnodiging:

Het bestuur nodigt u van harte uit voor

1. Asterix en de Olympische spelen
Een film uit 2008 van Frédéric Forestier en Thomas Langmann
op:
In:

maandag 7 maart 2011 van 20.00-22.30 uur
Annex, Rosmolenlaan 1, 3447 GL Woerden

Toegangsprijs:.

voor leden op vertoon van hun lidmaatschapskaart € 5.00.
Niet-leden: € 6.00.

De film is losjes gebaseerd op de gelijknamige Asterix-strip van René Goscinny en
Albert Uderzo. Het is de derde Asterix-film met acteurs.
Asterix en Obelix willen hun vriend Hartstochtelix helpen de hand te winnen van de
Griekse prinses Irina. Daarvoor besluiten ze zich te laten afvaardigen naar de
Olympische Spelen in het oude Griekenland. Hun tegenstander daar is Brutus, de
zoon (?) van Julius Caesar. Omdat er streng toezicht is op gebruik van stimulerende
middelen kunnen de Galliërs hun toverdrank niet gebruiken. Brutus speelt vals en dat
maakt de strijd moeilijk. Ondertussen tracht Brutus ook nog zijn vader te vermoorden.
In de hoofdrol Gerard Depardieu als Obelix en Clovis Conrnillac als Asterix. Maar ook
Alain Delon en hedendaagse sporters maken hun opwachting (deels als zichzelf). De
strips (en ook de films) vertellen een eigen verhaal, maar ze zijn gebaseerd op
historisch betrouwbare bronnen. Er worden telkens verbindingen gelegd met
hedendaagse gebeurtenissen en personen. Juist die dubbele laag maakt de film ook
voor volwassenen om te genieten. Het verhaal is niet sterk, maar de grappen maken
(ook in de Nederlandse vertaling) veel goed. In deze nagesynchroniseerde film hoort
u onder andere de stemmen van Jack Wouterse, Stanley Menzo en vele anderen.
Het was met zijn budget van 78 miljoen euro de duurste Europese film ooit gemaakt.
Voorafgaand aan de film zal Karel Maartense deze kort introduceren en u op enkele
zaken attent maken. De film duurt ca. 120 minuten.
Asterix (Clovis Cornillac)

2. Jaarvergadering SHHV
op:
In:

Donderdag 17 maart 2011 van 19.30-20.00 uur
De Dam, Wilhelminaweg 79, 3441 XB Woerden

Toegang alleen voor leden
In een afzonderlijke bijlage zijn de agenda van de jaarvergadering, de begroting
2011, het jaarverslag over 2010 en de jaarrekening 2010 bijgevoegd. Het verslag van
de vorige jaarvergadering (25 maart 2010) wordt binnenkort per e-mail verspreid
onder leden waarvan het e-mailadres bij ons bekend is. Anderen kunnen een
exemplaar meenemen bij de jaarvergadering of dit telefonisch bij het secretariaat
opvragen. Aansluitend aan deze vergadering volgt een lezing (zie hieronder).

Z.O.Z.

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

3. De Conste van Geometria
Een lezing door Karel Maartense
op:
Donderdag 17 maart 2011 van 20.15-22.00 uur
In:
De Dam, Wilhelminaweg 79, 3441 XB Woerden
Toegang gratis

e

archief Hoenkoop, 15 eeuw
Tentoonstelling:

Half maart wordt een bijzondere tentoonstelling geopend in het Stadsmuseum
Woerden: Vijf eeuwen cartografie in het Land van Woerden. Hieronder vindt u meer
informatie over de tentoonstelling.
De schrijver en samensteller van het boek, SHHV-bestuurslid Karel Maartense, zal u
op deze avond meer achtergronden bij de kaarten tonen. U zult daardoor nog meer
zien op deze eeuwenoude kaarten, waarvan vele nog niet eerder in Woerden te
bekijken waren.
De Conste van Geometria. Vijf eeuwen cartografie in het Land van Woerden
Van 12 maart t/m 12 juni 2011 in het Stadsmuseum Woerden, Kerkplein 6, 3441 BG
Woerden. Geopend van 13.00-17.00 uur op dinsdag t/m zondag (woe. en zat. vanaf
10.00 uur).

Woerden, anoniem, ca 1575
(eigen bezit Stadsmuseum)
Stichting Stadsherstel:

Havenstraat 40

De tentoonstelling zal meer dan 50 zeldzame kaarten bevatten van Woerden en
omgeving uit de periode 1500 tot 2000. De kaarten geven een schat aan historische
informatie, bijvoorbeeld over infrastructuur, waterhuishouding, maatschappelijke
ontwikkelingen en historische gebeurtenissen. Doordat het eeuwenlang de gewoonte
was kaarten rijkelijk te decoreren, zijn veel stukken ware kunstwerken. Bij deze
tentoonstelling verschijnt ook een boek, geschreven en samengesteld door Karel
Maartense. Dit boek zal ook bij onze boekentafel verkrijgbaar zijn.
In 2008 heeft de gemeente Woerden een startkapitaal van € 500.000 beschikbaar
gesteld om de Stichting Stadsherstel in de gelegenheid te stellen panden te kopen, te
restaureren en weer te verkopen. Onlangs is het eerste pand aangekocht:
e
Havenstraat 40. Het dateert uit de 19 eeuw en bestond aanvankelijk aan
3 eenkamerwoningen en een werkplaats op het achtererf. De stichting gaat de
voorgevel in originele staat terugbrengen en onderzoekt of er vier starterwoningen in
kunnen worden gerealiseerd. Met de verkoop kan dan weer een nieuw pand worden
aangekocht dat vervolgens ook kan worden opgeknapt.

Volgende activiteiten:

Zaterdag 12 maart: Cursus Romeinen in Volksuniversiteit (zie vorige nieuwsbrief)
Woensdag 17 maart: Lezing Genealogie ’s morgens bibliotheek Oudewater, ’s
avonds bibliotheek Harmelen (zie de lokale krant voor de exacte tijd).
Woensdag 6 april: Lezing over de Oude Rijn, Trefpunt Harmelen
Woensdag 20 april: Lezing geschiedenis van het onderwijs, De Dam Woerden

Vierdaagse excursie:

De Geschiedkundige Vereniging Oudewater organiseert een 4-daagse historische
reis naar Normandië van dinsdag 26 april t/m 29 april as. Daarbij worden belangrijke
plaatsen bezocht die te maken hebben gehad met de landing van de geallieerden in
juni 1944. Een zeer interessante, prachtige, geheel verzorgde reis met deskundige
leiding voor 425 euro p.p.
Er kunnen nog enkele belangstellenden mee. Bij interesse worden u het programma
en verdere bescheiden vrijblijvend, gaarne toegezonden. Contactpersoon: Jaap van
der Laan tel.0348-56 25 16, e-mail: jaapvanderlaan@wxs.nl

Nieuwe
kandidaatbestuursleden:

Mw. C.F. (Tineke) Mees-Snepvangers (Kamerik). Wat was er eerst, de belangstelling
voor boeken of voor geschiedenis? De interesse in boeken en in geschiedenis zijn
niet verminderd, maar mede door de woonomgeving alleen maar vergroot. Nieuwe
dingen ontdekken, maar ook het doorgeven is voor mij belangrijk; het zitting nemen in
het bestuur is dan een logische keuze.
Dhr. G.C. (Gerard) den Engelsman (Harmelen) is al ruim 20 jaar actief lid van de
SHHV, ondermeer als bestuurslid van de projectgroep Harmelen bij de organisatie
van lokale activiteiten. Als bouwkundige bij het Vastgoedbedrijf van ING hield hij zich
Tineke Mees
in het begin van zijn loopbaan o.a. met monumenten bezig. In deze periode is zijn
warme belangstelling voor cultuurhistorische zaken ontstaan. Inmiddels is hij
gepensioneerd. Hij was tot 2010 actief als voorzitter van de monumentencommissies
in Harmelen, later Woerden en in Montfoort Verder is hij vanaf de oprichting van de
Stichting Open Monumentendag Woerden penningmeester, als vrijwilliger actief bij de
Boerderijen Stichting Utrecht en als juryvoorzitter voor de jaarlijkse aanwijzing van
Gerard den Engelsman “Boerderij van het jaar” in de Provincie Utrecht.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
Lex Albers, voorzitter
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