Uitnodiging
Storytellingbijeenkomst

Gouda Vestingstad
Als ik Gouda
maar haal. De prins
móet de boodschap
krijgen!

Hoop dat ik op
tijd in Gouda ben
om de prins te zien.

S p a n n e n d e v e r h a l e n o ve r d e
Oude Hollandse Waterlinie

Ontdek Gouda Vestingstad
Laat je verrassen door de eigenwijze rol die Gouda ten tijde van het rampjaar 1672 speelt als achterwacht
van de Oude Hollandse Waterlinie. De polders rondom Gouda worden onder water gezet. De Fransen staan
voor de deur. De hoop van de Gouwenaren is gevestigd op Willem III. De stadspoorten gaan open voor de prins!

Programma

Wat, wanneer en waar

19.30 Inloop met koffie en thee
20.00 Opening door Milo Schoenmaker, burgemeester van Gouda
en introductie door storyteller Raymond den Boestert
van de Vertelacademie
20.15 Korte verhalen over Gouda Vestingstad door diverse sprekers
●
De eigenwijze rol van Gouda ten tijde rampjaar 1672
– Sander Enderink (Ons Toen)
●
Hoe Gouda aan haar stadsrechten kwam
– Hans Verwey (Historisch Platform Gouda)
●
Voorouders met de voeten in het water,
familiegeschiedenis 1672 naar nu
– Coretta Bakker (Streekarchief Midden-Holland)
●
Gouda Vestingstad, poort tot de Oude Hollandse
Waterlinie, kansen voor cultureel ondernemerschap
– o.a. GoudAsfalt
20.50 De Kennisquiz

●
●

Aanmelden
●

Met dank aan:

Stichting
Jac. Bezemer

Erfgoedlijn Oude Hollandse Waterlinie Bunkers, kastelen, landgoederen, boerderijen,
molens, vestingsteden en trekvaarten zijn zichtbare restanten van onze geschiedenis.
Zij creëren een omgeving met een eigen identiteit waarin het prettig wonen, werken
en recreëren is. De provincie maakt het - samen met anderen - mogelijk om het erfgoed
in Zuid-Holland te bezoeken, ervan te genieten en te leren over onze geschiedenis.
Zo blijft ons erfgoed voor de toekomst behouden.
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Tot 10 mei via Anita van der Vliet,
info@streekadvies.nl, 06-46442040 (ma, di en do).
www.struinenenvorsen.nl
www.oudehollandsewaterlnie.nl

Initiatief van:

21.00 Netwerkpauze
21.15 Willem III komt aan in Gouda!
●
Raymond neemt u op een creatieve en interactieve
manier mee naar het jaar 1672 om samen met u op
zoek te gaan naar verhalen rondom Gouda Vestingstad.
21.40 Gouda Vestingstad, het vertellen waard!
●
Wie is de winnaar van de kennisquiz
●
Welke verhalen zijn er boven water gehaald en verdienen
het om verder uitgewerkt te worden.
●
Welke culturele en recreatieve producten kunnen
aan de verhalen gekoppeld worden.
●
Een boeiend verhaal over Gouda Vestingstad
door Raymond als afsluiter.
22.00 Einde
A

Op dinsdag 22 mei
In de Steenlandzaal van de Chocoladefabriek van
Gouda, Klein Amerika

