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Zomerexcursie geslaagd:

Belforte bij de Basiliek in
Tongeren

We kunnen terugkijken op een geslaagde zomerexcursie naar Tongeren (België).
Goed weer, een gezellige groep, een uitstekende gids, lekker gegeten en een
voorspoedige busreis, zowel heen als terug. Tongeren is een compact stadje uit de
Romeinse tijd. Grote delen van de stadsmuur uit die tijd zijn nog zichtbaar. Het was
leuk om daar bij de terugreis nog even langs te kunnen rijden. De lezing op
21 augustus, ter voorbereiding op de excursie, was ook verhelderend. De combinatie
van expertise in de Keltische talen en archeologisch onderzoek, bracht onvermoede
inzichten aan het licht. Waren de Friezen misschien Kelten in de Romeinse tijd? Lag
Atuatuca, de hoofdstad van de Eburonen wel waar nu Tongeren ligt of hoort het
beeld van Ambiorix, hun koning misschien 80 km meer naar het westen te staan.
Kortom, geschiedenis beleven in optima forma.

1.

OpenMonumentendag 2012
Thema: Groen van Toen

op:
zaterdag 8 september 2012, vanaf 10.00 uur tot 16.00 uur
In:
Overal in Nederland
Toegang gratis

Oude stadhuis, Montfoort

De Valk Montfoort

Z.O.Z.

Wij noemen u hier kort de plaatsen en bijzondere activiteiten in onze regio.
1. Woerden, Kop en Hagen, Rietveld 36..
Dit monumentale pand, waar de
eigenaar van de Woerdense
steenfabrieken vroeger gewoond
heeft, is recent verkocht. De
SHHV heeft kunnen regelen, dat
maximaal 20 SHHV-leden op
8 september om 10.00 uur een
rondleiding door deze woning krijgen. Allleen de eerste 20 aanmeldingen krijgen
toegang. Parkeren kan eventueel bij het Tuincentrum de Bosrand. Tevoren
aanmelden bij de secretaris van de SHHV.
2. Woerden, Brediuspark. Bij het Brediushonk vindt een groot aantal Woerdense
activiteiten plaats. De SHHV staat hier en zorgt voor een bijzondere activiteit.
3. Woerden, Arsenaal. Dit gebouw is die dag te bezichtigen. Aanmelden bij de ingang
aan de Groenendaal. De SHHV heeft hier ook een stand.
4. Woerden, Gemaal de Broekmolen Kromwijkerpad
5. Woerden, overig: kerken, begraafplaatsen, Molen de Windhond, Kasteel en het
Klooster aan de Wilhelminaweg.
6. Kamerik,: Gemaal Kamerik Teylingens. Het gemaal is toegankelijk en zal die dag
ook diverse malen draaien. Ook hier heeft de SHHV een stand.
7. Harmelen: Bavokerk aan de Ambachtsherelaan 2, Hervormde Kerk aan het
Kerkplein 1, Breudijkermolen aan de Wildveldseweg 15, Educatiecentrum De Kievit
(bereikbaar via een pad achter Haanwijk 3a; appels en peren plukken).
8. Bodegraven. Fort Wierickerschans Zuidzijde 132, Molen de Arkhof Overtocht 45.
9. Nieuwerbrug. Weijpoortse Poldermolen Weijpoort 25.
10. Oudewater. Diverse kerken, Heksenwaag, Touwmuseum en Stadhuis.
11. Montfoort. Boerderij Bouwlust Heeswijk 110, Boerderij Nooitgedacht Willeskop 29,
Het Oude Stadhuis Hoogstraat 36, Kasteel Montfoort Kasteelplein 1, Molen De
Valk Molenstraat 25, NH Kerk Korte Kerkstraat 5, RK Kerk Hoogstraat 82.
12. Linschoten. Bij de Tol Nieuwe Zandweg 14, Bij Mette Dorpstraat 41, Gemaal
Weidepad 1, Huis te Linschoten Noord Linschoterdijk 21, Koffiehuis Het Wapen
van Linschoten Dorpstraat 34, NH Kerk Kerkplein 7, Schans/Linie van Linschoten
M A Reinaldaweg 44.
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?

2.

De Kromme Kamp te Waarder, een Waterburcht?

Een wandeling en aansluitend een lezing door Peter de Boer
op:
In:

woensdag 26 september 2012 van 19.30-22.00 uur
Het Wapen van Waarder, Dorp 26, 3466 NG Waarder

Toegang gratis
De Kromme Kamp is een min of meer cirkelvormig stuk grond in Waarder. Verkennend
veld- en bureauonderzoek uit 2001-2004 leverde weinig op, maar de plek is wel
aangemerkt als van hoge archeologisch waarde. Er zou op die plaats in ieder geval
een motte hebben gelegen. Inderdaad blijkt nieuw onderzoek in 2011 door senior
Uit het Actueel Hoogtebestand archeoloog P.C. de Boer belangrijke vondsten te hebben opgeleverd. Er heeft geen
Nederland, een kaart van de
motte gelegen, maar een groot kasteelcomplex omgeven door een stelsel van vier
vindplaats in Waarder
grachten. De vorm van het terrein laat ook deze structuur, een burcht omgeven door
een uitgebreid grachtenstelsel, zien. De aanleg van dit kasteelcomplex stamt uit de
dertiende eeuw, ongeveer uit dezelfde periode als het vroege Eelde. Dit nieuwe
onderzoek is in het projectbesluit van de gemeente niet meegenomen en als er geen
actie wordt ondernomen, dreigt dit terrein te verdwijnen onder nieuwbouw.
We verzamelen om 19.30 uur bij Het Wapen van Waarder en wandelen dan eerst naar
de dichtbij gelegen archeologische vindplaats, waar een korte uitleg plaatsvindt. Bij
terugkeer in het Wapen van Waarder, krijgt u een presentatie door de heer Peter de
Waterburcht Eelde
Boer, die het recente onderzoek heeft verricht.
Het Houten zwaard:

Wij werden geattendeerd op een project van Cinecrowd dat bezig is om een film voor
het onderwijs over de Romeinen te maken. Jongeren worden vaak overspoeld door
Hollywood versies van de geschiedenis. Cinecrowd wil graag dit vertekende beeld
nuanceren en tevens met dit project een bredere basis creëren voor het produceren
van interessante, vaak onbekende verhalen uit de (Nederlandse) geschiedenis.
Tot dusver heeft men met een minimaal budget, maar met enthousiaste medewerking
van filmcrew, re-enactors en musea al een groot deel van de opnamen kunnen
realiseren. De resultaten zien er spectaculair uit. Maar om de kwaliteit en authenticiteit
die men voor ogen heeft te kunnen garanderen, is toch extra financiële steun nodig.
Een belangrijk onderdeel van de film is een gladiatorengevecht in een Romeins
amfitheater. Hiervoor zal men een gereconstrueerde arena moeten afhuren.
CineCrowd is een non-profit stichting waar filmmakers hun ideeën voor films kunnen
presenteren & pitchen. Particulieren, maar ook bedrijven, kunnen zonder risico een
bijdrage leveren om zo de realisatie van een film mogelijk te maken. Deze methode
van financiering wordt ook wel 'crowd funding' genoemd. De SHHV wil dit project
graag onder uw aandacht brengen. Meer weten of financiële steun verlenen? Ga naar:
http://www.cinecrowd.nl/details.php?projectUid=0ccec61a70c8926f777c91a0382a3b29ad78dfd9

Het Wonder van Woerden:

Bent u recent bij de Spakenburgse vishandel in de Kruisstraat in Woerden geweest?
Daar kunt u het Wonder van Woerden aanschouwen. In de laatste Heemtijdinghen
heeft u het verhaal van Bram Huisman kunnen lezen. Als u over een smartphone
beschikt, kunt u bij de vishandel het mooie glas-in-loodraam van de Petruskerk in kleur
bewonderen. En misschien heeft de vishandel wel snoek in de aanbieding. Dat zou
een nieuw Woerdens gerecht moeten worden. Lees het verhaal in Heemtijdinghen er
nog maar eens op na.

Boerderij van het Jaar 2012:

Onlangs heeft de Boerderijen Stichting Utrecht de prijs Boerderij van het jaar 2012
toegekend aan de hoeven gesitueerd aan de Haardijk 5 en 7 te Linschoten die beide
deel uitmaken van de Historische Buitenplaats "Landgoed Linschoten". De boerderijen
kennen een bewogen geschiedenis en zijn nog volop in bedrijf. De keuze is mede
bepaald door het landelijke thema Historische Buitenplaatsen.

Haardijk 5 en Haardijk 7
te Linschoten

Op vrijdag 21 september zal gedeputeerde mevrouw Mariétte Pennarts-Pouw, met
enig feestgedruis, in de voorgevels van de hofsteden een gedenksteen inmetselen.

Nieuw boek over Harmelen:

Van de hand van Jan Kwantes is een nieuw boek verschenen over de geschiedenis
van de Hervormde kerk van Harmelen en de hervormde gemeente aldaar.
Het eerste exemplaar van het boek zal op zaterdag 15 september om 15.00 uur
worden aangeboden aan mevr. Titia Cnossen-Looijenga. Zij was tot voor kort
wethouder in de gemeente Woerden en is thans burgemeester in Woudenberg.
Belangstellenden zijn van harte welkom om bij de presentatie aanwezig te zijn. Deze
vindt plaats in het ‘t Trefpunt, Iepenlaan 2, 3481 XA Harmelen.
Hervormde kerk van Harmelen Het boek kost € 15,- en is na de presentatie aldaar verkrijgbaar, maar ook via de
na de brand van 23 juni 1900 boekentafel van de SHHV, de schrijver en boekhandel de Hoeksteen in Woerden.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
Lex Albers, voorzitter
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