NIEUWSBRIEF
September 2014
STICHTS-HOLLANDSE HISTORISCHE VERENIGING
opgericht in 1957

gevestigd te Woerden

werkgebied:

de (voormalige) gemeenten: Bodegraven, Driebruggen, Harmelen, Kamerik, Linschoten, Montfoort,
Oudewater, Snelrewaard, Willeskop, Woerden, Zegveld

secretariaat:

Bekenlaan 20, 3448 XC Woerden / tel: 0348 - 41 75 77 / email: mail@shhv.info / internet: www.shhv.info

bank:

IBAN: NL05 INGB 0000 330797 t.n.v. Stichts-Hollandse Historische Vereniging te Woerden

KvK-nummer:

40.46.44.34

Met genoegen nodigt het bestuur u uit voor de volgende activiteiten:

Lezing Jaagpad Leiden-Utrecht

Woensdag 24 september 2014 van 20:00 – 22:00 uur
In De Dam, Wilhelminaweg 79, 3441 XB Woerden (toegang gratis)
Een lezing door Dr. A.J.J. (Arjan) van ’t Riet

Dit jaar precies 350 jaar geleden, in 1664, werd een nieuw jaagpad langs de Oude Rijn in gebruik genomen. De
aanleg was een initiatief van de steden Leiden, Woerden en Utrecht. Het pad verloor zijn functie, maar nog
steeds zijn gedeelten zichtbaar en in gebruik als wandel- of fietspad. In de lezing zal de aanleg van het pad, het
onderhoud en het dagelijks gebruik worden belicht. Dr. A.J.J. (Arjan) van ’t Riet is in 1958 geboren in
Aarlanderveen en woont daar nog steeds. Hij is werkzaam als adjunct-streekarchivaris bij Streekarchief
Rijnlands Midden. Hij heeft geschiedenis gestudeerd en publiceert regelmatig over de geschiedenis van de
regio. In 2005 promoveerde hij op een onderzoek naar de turfwinning in de Rijnlandse ambachten ten noorden
van de Rijn in de periode 1680-1800.

Bustocht langs Kempische Gotiek

Zaterdag 4 oktober 2014
Vertrek: Moreelsepark, Utrecht
Tijd: 9.00 uur vertrek / 21.00 uur terug in Utrecht
Organisatie: Martin de Bruijn (Firapeel), Marcel Korpel en Hans Rijns.
Belangstelling voor de Kempische Gotiek, een onderdeel van de Brabantse Gotiek?
Dan is dit je kans! Op zaterdag 4 oktober gaan we met een bus langs een aantal
voorbeelden van deze laatmiddeleeuwse bouwstijl, onder andere gekenmerkt door
baksteenbouw met peervormige spitsen op de torens van de kerken.
Ze liggen zo gunstig bij elkaar dat zij in één dag te bezoeken zijn. We gaan langs de kerken
in Boxtel, Oirschot, Middelbeers, Hilvarenbeek, Poppel, Baarle-Hertog, Hoogstraten en
eindigen in Breda.
Prijs: lid Firapeel € 30,00 / niet-lid € 35,00 (inbegrepen koffie met gebak in Oirschot en een
drankje in Hoogstraten)
Opgeven: info@firapeel.nl o.v.v. Kempische Gotiek
De kerktoren van Hilvarenbeek (foto: http://www.breda-en-alles-daaromheen.nl/hilvarenbeek-in-beeld-1.htm).
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Ter herinnnering
Prinsenmaand
In september 2014 organiseert de Stichting Groene Hart de Prinsenmaand, een festival met o.m. concerten,
Shakespeare-voorstellingen, exposities en festivals rond het thema Waterlinie en Gouden Eeuw. Daarbij vormen
musea en kerken uit die tijd het (schilderachtige) decor.
Het vindt plaats in de vestingsteden van de Oude Hollandse Waterlinie. Muziek, theater, exposities en educatief
vermaak: alles staat in het teken van Prins Willem III, die ook nog enige tijd Stadhouder van Holland is
geweest. Zie verder: www.Prinsenmaand.nl

Overige activiteiten:
Jaarmarkt Harmelen
De 37e Septembermarkt is dit jaar op zaterdag 6 september 2014. De markt in
Harmelen die in de kranten omschreven wordt als de gezelligste markt in de regio, wordt
jaarlijks bezocht door gemiddeld 15.000 bezoekers.
Zie verder: http://septembermarkt.nl/
Carillonfestijn op het Kerkplein
Op zaterdag 13 september 2014 is er het Carillonfestival ter viering
van het 50 jarig jubileum van het carillon in de Petrustoren. Het
Carillonfestijn wordt georganiseerd op de Open Monumentendag in
Woerden. Open Monumentendag 2014 vindt plaats in het weekend van
13/14 september in heel Nederland. Het thema van Open Monumentendag
2014 is ‘Op reis’.
Zie verder: http://carillonwoerden.nl/carillonfestijn.html en
http://www.openmonumentendag.nl/zoek/?srchLocation=Woerden
Souvenir De La Guerre 1914-1918
Gedenkenis aan den oorlog / Kamp van Zeist en de Belgische vluchtelingen
Tentoonstelling Erfgoedpartners Zeist, van 13 september t/m 12 oktober
2014
De tentoonstelling in de Culturele Vleugel van Slot Zeist is gewijd aan de Belgische
vluchtelingen in Zeist en omgeving tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Zaterdag 4 oktober2014 : Romeinse belevingsdag in Woerden
Sporen van de Romeinse geschiedenis in Woerden.
Vanaf ca. 09:00 uur: Romeinen in de stad, Romeinse reiswagen met
paardjes in de stad, rondvaarten Romeinse schepen, kraampjes met
Romeinse gerechten, wandelingen, toneelstukjes,
Vooraankondiging
Hennepexcursie op zaterdag 18 october 2014 Benschop / Oudewater
Deze activiteit wordt gezamenlijk georganiseerd door de SHHV en de Geschiedkundige Vereniging Oudewater.
(uitgestelde excursie van 21 juni 2014; zie Nieuwsbrief van Juni 2014 / opnieuw inschrijven)
Zie ook: http://shhv.info/activiteiten/hennep-excursie-naar-benschop-en-oudewater/

Vooraankondiging
Lezing Evelyn de Roodt over 1e WO op maandag 27 oktober 2014

Vooraankondiging
Haitsma-lezing op woensdag 19 november 2014 in de Lutherse Kerk te Woerden
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