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Woerden, april 2012
Uitnodiging:

Het bestuur nodigt u van harte uit voor

1. Molens in de regio
Een lezing door de heer Maarten Dolman
op:
In:

dinsdag 17 april 2012 van 20.00-22.00 uur
‘t Trefpunt, Iepenlaan 2, 3481 XA Harmelen

Toegang gratis

De Kroosduiker voorheen in
Harmelen, thans Zaanstad.

De Windotter in IJsselstein

Film Titanic (nu in 3D)
opnieuw in premiere:

Titanic in 1912

Z.O.Z.

Het Westelijke Weidegebied kent en kende vele molens. Door het inklinken van het
veenlandschap daalde de bodem steeds verder, waardoor het nodig was steeds
meer molens en later gemalen te plaatsen om het overtollige water af te kunnen
voeren en droge voeten te houden. Aan de hand van nieuwe en oude prenten zal
Maarten Dolman vertellen over molens die vroeger in en rond Harmelen stonden.
Ook molens in de Lopikerwaard en het Westelijk Weidegebied zal hij de revue laten
passeren. De lezing wordt afgesloten met zijn “eigen” korenmolen “De Windotter”..
Deze molen staat in IJsselstein op de zuidhoek van de vestingmuur van de oude
stad. Sinds de restauratie van 1986/1987 is de molen weer in gebruik. Er wordt meel
gemalen voor bakkers en particulieren. Vanavond zijn zakjes meel en het
molenboek, waarin ook enkele Harmelense molens zijn beschreven, te koop.
De heer Maarten Dolman is voormalig inwoner van Harmelen en thans molenaar in
IJsselstein. Hij voert het molenbedrijf van de Windotter namens de stichting 's-Heren
Korenmolen te IJsselstein.
Routebeschrijving naar ‘t Trefpunt
Vanuit Oudewater/Linschoten (en Woerden) rijdt u over de N204 (M.A.
Reinaldaweg) naar Woerden. Neem in Woerden de N198 (Utrechtsestraatweg) naar
Harmelen. In Harmelen doorrijden tot de dorpskern: ga rechtsaf over de brug over de
Leidsche Rijn. Na 80 meter, eerste weg rechts, de Kalverstraat. Na 60 meter linksaf
naar de Kloosterweg. Op het kruispunt rechtdoor. Na een bocht naar rechts ziet u na
20 m ’t Trefpunt aan de linkerzijde.
vanuit De Meern (en Montfoort)
Vanuit Montfoort rijdt u over de N228 naar de Meern. Vanuit De Meern neemt u de
N198 richting Harmelen. Volg de Utrechtsestraatweg tot in Harmelen. Sla in de
Dorpsstraat na de kerk linksaf de Kalverstraat in. Na 60 meter linksaf naar de
Kloosterweg. Op het kruispunt rechtdoor. Na een bocht naar rechts ziet u na 20 m
’t Trefpunt aan de linkerzijde.
Vanaf: donderdag 5 april 2012
In:
Annex Cinema, Rosmolenlaan 1, 3447 GL Woerden
Op 15 april 2012 zal het 100 jaar geleden zijn dat de Titanic zonk, een dag die
gepland staat voor wereldwijde herdenking. Op die datum moet ook het Titanic
Quarter in Belfast gereed zijn gekomen. Dit gebied zal worden opgeknapt en gaat
dienen als een soort monument om de relatie tussen de Titanic en Belfast, de stad
waar het schip is gebouwd, te gedenken.
Ook komt de film Titanic van regisseur James Cameron opnieuw in de bioscopen,
ditmaal in een stereoscopische (driedimensionale) uitvoering.
De film gaat bij Annex Cinema in Woerden op 5 april 2012 in première en wordt vanaf
die datum dagelijks vertoond tot een nader te bepalen datum. Tijden zijn nu nog niet
bekend. Reserveren kan vanaf begin april 2012 telefonisch op 0348 – 43 65 10.
Wij hebben met Annex Cinema in Woerden een kortingsafspraak kunnen maken.
Leden van de SHHV krijgen op vertoon van hun lidmaatschapkaart een gratis 3D-bril
(t.w.v. €1,=). Daarnaast blijft de korting van € 1,= voor 65+ of CJP ook geldig.
De leader en de tijden kunt u vinden op: http://annexcinema.nl/films/titanic-3d/.
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?

Volgende activiteiten:

Woensdag 23 en donderdag 24 mei: Romeinen in Woerden
Zaterdag 25 augustus: Zomerexcursie 2012

Monument treinramp
Harmelen hersteld:

Na de onthulling in januari ontdekten nabestaanden dat sommige gegevens over de
slachtoffers van het treinongeval in ’62 niet klopten. Andere gegevens waren niet
volledig. De officiële slachtofferlijst uit ’62 bleek geen betrouwbare bron.
Er volgde een maand van intensieve research waarin echt alle gegevens tot op detail
gecheckt werden. Nieuwe dunne platen natuursteen met de juiste teksten zijn
afgelopen week over de oude platen heen gezet. Alle betrokkenen zijn tevreden met
dit resultaat, dat met hulp van velen in korte tijd gerealiseerd is.
(bron: gemeente Woerden)

Terugkijken op
verjaardagsfeestje van
640 jaar Woerden:

Op maandag 12 maart 2012 vierde Woerden dat het 640 jaar stadsrechten had. De
Ridderzaal van het kasteel was afgehuurd, maar bleek te klein om de vele gasten te
kunnen bergen. Er was op ca. 100 personen gerekend, maar het zijn er ca. 250
geworden. Voor degenen die deze feestelijke avond gemist hebben, staan hieronder
enkele verwijzingen naar internetpagina’s waar stukjes van het programma terug te
zien zijn.
• Voorprogramma: sleutelgatfilmpjes van Woerden door Fedor Kooijman:
Bijv. http://www.youtube.com/watch?v=_44fNUDP7Qc
• Openingstune: http://www.youtube.com/watch?v=LU6DS0vT-JI
• Leader man bijt hond door Niels Albers en Maarten Rots:
http://freakinframes.tumblr.com/post/17204874729/seizoens-leader-man-bijt-hond
• Uitleg over stadsrechten door Karel Maartense:
http://www.youtube.com/watch?v=_soq2GZ2Qe8
• Filmpje over Woerden 600 jaar stad Arnold Miltenburg:
http://www.youtube.com/watch?v=Oj9GDmKCIMg en
http://www.youtube.com/watch?v=xB74R2xip6o
• Verhaal uit 1678 door Frits Bugter:
http://www.youtube.com/watch?v=LE-998bJeyw
• Woerdense ommetjes in het Groene Hart: http://www.waterliniewerelderfgoed.nl/
De ommetjes worden hier vóór 5 april 2012 gepubliceerd.
• Het gedicht van stadsdichteres Najiba Abdellaoui:
http://najibaabdellaoui.wordpress.com/ (stadsgedicht #17)
• De website Verhaal van Woerden onthuld: www.hetverhaalvanwoerden.nl

Historisch Informatiepunt
(HIP):

In diverse plaatsen in Nederland wordt gewerkt aan een Historisch Informatiepunt
(HIP). Bijvoorbeeld de bibliotheken van Waddinxveen en Amersfoort hebben al
enkele jaren zo’n ontmoetingsplek. Ook in Bodegraven is men bezig met het opzetten
van een HIP. De SHHV is daarbij betrokken.
Onlangs is het initiatief genomen om in de Bibliotheek aan de Meulmansweg in
Woerden ook een HIP te openen. De SHHV en de Regiobibliotheek Het Groene Hart
hebben hierover overeenstemming bereikt. Het Stadsmuseum heeft te kennen
gegeven het initiatief ook te ondersteunen.
Een HIP is een ontmoetings- en informatiepunt voor geïnteresseerden in plaatselijke
en regionale geschiedenis. In de bibliotheek worden boeken, tijdschriften en DVD’s in
een rek bij elkaar gezet. Er is een leestafel, een computer met toegang tot internet en
binnenkort ook WIFI. Tijdens openingstijden van de bibliotheek kunnen bezoekers
gratis gebruik maken van alle faciliteiten om op zoek te gaan naar meer informatie
over hun woonplaats of de regio. Elke woensdagmiddag zal er een deskundige
aanwezig zijn, om bezoekers wegwijs te maken. Ook scholieren die een spreekbeurt
of een verslag willen maken, kunnen hier terecht voor informatie. En de boekuitgaven
van de SHHV zullen op woensdagmiddag te koop zijn.
De SHHV heeft op zich genomen te zorgen voor de bemensing van het HIP op
woensdagmiddag door vrijwilligers. Daarom zijn wij op zoek naar leden van de SHHV
(en wellicht ook anderen?) die eens in de 2 maanden (of vaker als zij dat willen) op
woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur in de bibliotheek aanwezig willen zijn om
het HIP te bemensen en bezoekers te helpen met hun vragen. Als we 10 SHHV’ers
hebben, wordt iedere vrijwilliger eens in de twee maanden een middag ingeroosterd
Er is een coördinator vanuit het SHHV-bestuur, die zorgt voor het inwerken van de
vrijwilligers. We hopen op een spoedige reactie van velen van u, zodat we zo snel
mogelijk de bezetting op woensdagmiddag rond hebben. U kunt reageren naar de
secretaris per mail: mail@shhv.info of telefonisch 0348-41 75 77.

en

vormen samen een

HIP
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
Lex Albers, voorzitter

2

