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Wat is er te doen in het najaar van 2018? 
 
 

2x per maand  
Gratis rondleidingen Gestel & Gestel 
 

Meer horen over de kunstwerken in de tentoonstelling Gestel & Gestel, schilders en drukkers?  Elke eerste 
zondag en derde donderdag van de maand kunt u om 14.00 uur een gratis rondleiding van 30 à 45 
minuten volgen. De gidsen vertellen onder meer over de relatie tussen Leo en zijn ooms. Hoe heeft hun 
band Leo Gestel als kunstenaar beïnvloed? U ontdekt ook bijzondere details in de werken. 
 

Gratis voor alle bezoekers (alleen reguliere entreekosten) 
Aanmelden wordt aanbevolen: contact@stadsmuseumwoerden.nl of 0348-431008. 

 
Zaterdag 13 oktober  
Flitslezingen in het kader van de Nationale Archeologiedagen 

 

Tussen 13.30 - 16.30 uur kunt u elk half uur in de sfeervolle omgeving van de Vroedschapszaal luisteren 
naar een korte lezing over de Bataafse Opstand (69 na Chr.), door Lex Albers van de Stichts-Hollandse 
Historische Vereniging. De flitslezingen duren ca. een kwartier, na afloop is er tijd om vragen te stellen.  
 

Entree is gratis tijdens de Archeologiedagen, verzoek om museumkaart te scannen. U hoeft niet te 
reserveren.  
 

Hele maand oktober  
Tijdelijk uit het depot: Schilderij Het beleg van Woerden  
 

Speciaal voor de Maand van de Geschiedenis komt het schilderij Het Beleg van Woerden uit het depot; het 
enige schilderij dat de belegering van de stad door de Spanjaarden in 1575/76 in beeld brengt. Het is de 
hele maand oktober te zien in de hal van het museum.  
Een uniek stuk, geschilderd rond 1600, maar nu helaas in slechte staat. Daarom wordt de hele maand een 
crowdfundingsactie georganiseerd om de benodigde gelden voor restauratie bijeen te sprokkelen. 
 
 

Zondag 7, 21 en 28 oktober   
Verhaal op Zaal: Het beleg van Woerden 
 

Tussen 13.00 - 16.00 uur kunt u elk kwartier luisteren naar een kort  ‘Verhaal op Zaal’  bij het schilderij Het 
Beleg van Woerden. 
 

Gratis voor alle bezoekers (alleen reguliere entreekosten) 
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Zondag 14 oktober  
Demonstratie Meesterdrukker 
 

Tussen 14.00 - 16.00 uur geeft meesterdrukker Gert Jan Forrer een drukdemonstratie in het museum. Hij 
gebruikt een antieke drukpers uit de collectie van het Nederlands Steendrukmuseum en vertelt u alles over 
de lithografie.  
 

Gratis voor alle bezoekers (alleen reguliere entreekosten), u hoeft niet te reserveren. 
 

Woensdagavond 17 oktober en zondagmiddag 21 oktober 
Stadswandeling ‘Woerden in verzet’ 

 
Wandeling langs plekken die verbonden zijn met veelbewogen momenten van opstand uit het verleden. 
Op woensdagavond 17 oktober 19.00 - 21.30 uur en zondagmiddag 21 oktober 14.00 - 15.30 uur.  
Start in het Stadsmuseum, met uitleg bij het schilderij Het Beleg van Woerden. Daarna neemt een gids van 
het Gilde de groep mee en vertelt op locatie over benauwde momenten uit de Woerdense geschiedenis. 
Woerden heeft het niet altijd makkelijk gehad… 

In samenwerking met het Gilde en de SHHV. 
Verzamelen bij Stadsmuseum Woerden. Afsluiting met koffie/thee bij het Stadshotel. 
Kosten € 5,-, inclusief koffie/thee (onder voorbehoud) 
Reserveren is nodig, nadere instructies daarover volgen op www.stadsmuseumwoerden.nl 
 

Vrijdag 26 oktober – Kinderactiviteit in de herfstvakantie (7-12 jaar)   
Ogen en oren open, handen uit de mouwen! 

 

Hoe werkt die oude drukpers die in de hal van het museum staat en wat werd er eigenlijk mee gedrukt? Je 
speurt naar voorbeelden van drukwerk in de tentoonstelling Gestel & Gestel, schilders en drukkers en hoort 
hoe belangrijk dit is geweest als middel van verzet. Daarna is het tijd om zelf aan de slag te gaan! 
 
Er zijn twee rondes: van 13.30 - 14.45 uur en 15.00 - 16.15 uur, maximaal 15 p. per ronde. 
Kosten: € 2,50 per persoon, naast reguliere museumentree (gratis voor kinderen) 
Reserveren kan via contact@stadsmuseumwoerden.nl, of bij de balie van het museum 
 

Zondag 25 november  
Hiep hiep hoera voor Leo Gestel! 
 

We vieren de verjaardag van Leo Gestel die op 22 november 137 jaar geworden zou zijn.  
 
Nader bericht volgt op www.stadsmuseumwoerden.nl 
 
 


