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1. Woord vooraf 

Ruim een maand geleden ontving u een Klapperman over bodem- 
kundig onderzoek waarin we meer te weten zijn gekomen over de 
eerste fase van de Woudenbergse geschiedenis. 
Nu ligt voor u het eerste nummer van 'Oud Woudenberg' van de 
jaargang 2007. 
Voor de stichting Oud Woudenberg een bijzonder jaar; na jaren- 
lange huisvestingsonzekerheid nu een eigen 'home'. Hoe het staat 
met de aanpassingsactiviteiten om van het voormalige oefenge- 
bouw van Fidelio een fraaie oudheidkamer te maken, leest u in 
een verslag geschreven door Johan de Kruijff. 
De officiële opening van de Oudheidkamer is gepland op 20 april 
a.s. De dag daarna is er open huis voor donateurs. 
Maar we beginnen met een artikel van de hand van Wim de Greef 
over de familie Van de Lagemaat. 
De redactie wenst u veel leesplezier. 

verbouwing oudheidkamer 

'Oud Woudenberg' 2007 nr. 1



2. Oud-Woudenbergse Families (7): 
van de Lagemaat 

In een adresboek uit 1923 staan alle 61 3 Woudenbergse gezinnen. 
De volgende achternamen komen het meest voor: 
De Bree (9x), Van Dijk (IOx), Van Egdom (14x), Van Ginkel (13x), 
(Van) Kolfschoten (1 5x), Koudijs ( I  l x), Van de Lagemaat (1 Ox), ter 
Ma(a)ten (8x), Meerbeek (8x), Meerveld (8x), Moesbergen (8x), 
Schimmel (IOx), Veld(t)huizen (12x), Wagensveld (7x), Van de 
Wetering (8x), Van der Wiel (9x), (Van) Wol(f)swinkel (12x). Deze 
keer graag uw aandacht voor naamdragers van de Lagemaat. 

1923: Het Adresboek ' 
In het adresboek uit 1923 staan tien gezinnen van de Lagemaat. 
(NB Het huisnr. is een plaatselijk doorlopend nummer.) 

naam 
Lagemaat, A. v.d. 
Lagemaat, C. v.d. 

Lagemaat, G. v.d. 
Lagemaat," J. "v. d: 

1 Adresboek der Gemeenten Bunschoten, Hoogland, Nijkerk, Leusden, Wouden- 
berg, Scherpenzeel, Renswoude, Hoevelaken en Stoutenburg, bewerkt naar de 
officieele gegevens welwillend verstrekt door de betreffende secretarieën, M- 
kerij S.W. Melchior, Amersfoort, 1923. 
2 Bedoeld wordt: Doodestok, in de volksmond: Dooiestok. 



Dirk van de Lagemaat en zijn vrouw Willemijntje Lagerweij met hun 
dochter Teuntje ca. 1945. Boerderij "Erf op Voskuyl", Voskuiletweg 65. 3 

Dit is D. van de Lagemaat die in de adreslijst van 1924 staat vermeld 
als landbouwer, wonend in huis nr. 440, gelegen op  osk kuil en.^ 
Dirk was een kleinzoon van Gem't van de Lagemaat en Jannetje van 
/Vieuwenhuizen5 (zie de stamboom hierna). 

3 Zie uitgebreid: H.M. van Woudenberg, Voskuilen een buurtschap onder Wou- 
denberg en Leusden (Genealogieën), Scherpenzeel, 2006, pp. 262-266. 
4 Foto: collectie St. Oud Woudenberg, nr. 30571. 

G. Meijer en J. Meijer-de Vries, De genealogie van de familie "Van de Lage- 
maat" van ca. 1585-1990 (2 delen), Ede, 1991, deel 2, p.291 en p.311. 



Willem van de Lagemaat (rechts) en jachtopziener Andries Hendrikse 
ca 1910.~ Dries met hond en jachtgeweer. Wim met een geschoten 
haas en een polstok. Dit is W. van de Lagemaat die in de adreslijst 
van 1924 staat vermeld als arbeider, wonend in huis nr.313h, gelegen 
aan de Scherpenzeelseweg (de huidige Stationsweg). 
Willem was een achterkleinzoon van Gijsbert van de Lagemaat en 
Beatfix Hendriks van   ie uwen huizen' (zie de stamboom hierna). 

6 Foto: collectie St. Oud Woudenberg, dia nr. 0583. 
7 G. Meijer e.a., genealogie Van de Lagemaat, deel 1, m.n. pp.150, 157, 159, 163 
en 168a (met foto). 
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1824: Volkstelling 

Naam 
(van de ) La 

1805: Lidmaten kerk 
Van de Gereformeerde (vanaf 1816: Hervormde) Gemeente Woudenberg. 

Tilmen Gijsbertse 
van de ~agemaat 

Mees Gijsbertse 
van de Lagemaat 

woonachtig onder Leusden 
obiit [=is gestorven] 181 0 

[vertrokken] met attest. naar 
HV. [=huisvrouw] Doorn 17 dec. 1806 
G. v.d. ~ a ~ e m a a t  
Dirkje van Engelen 
HV. T. v.d. Lagemaat 
Metje van Doorn 
wed. [=weduwe] 
G. v.d. Lagemaat 
Metje van Geijtenbeek vertrokken 
HV. G. van de Lagemaat . . .. .... .. . . . ...... 

J.J. Timmer, Het bevolkingsregister van 1824, in: De Klapperman, 1986. 
W. de Greef, Lidmaten geref. gem. Woudenberg 1683,1690-1 8 16, Wouden- 

berg 2001 (Historische Toegangen van de Gelderse Vallei [HTGV], deel 20). 
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1783: Huisgezinnen l0 

Dit zijn Bart Gijsbertse van de Lagemaat, geboren 1723 en zijn 
broer Gijsbert, geboren 1724, zonen van Gijsbert Barten (1697- 
1 765). 
Gijsbert Barten staat vermeld in de Huisgezinnenlijst van 1748 (zie 
hierna).I3 

10 Het Utrechts Archief, r.a.woudenberg, Huisgezinnen 1783, inv.nr. 2347. 
" 1 morgen is ruim 0,8 hectare 
'* WB" staat in de originele bron. De betekenis daarvan wordt daar toegelicht: 
"bij eenigen opgegeven posten van morgentalen [=aantal morgens gebruikt 
land] 'NB' gezet om reden dat ons voorkwam die personen meerder land ge- 
bruikten '! 
De opsteller van de Huisgezinnenlijst 1783 twijfelde hier dus aan de juistheid 
van de opgave. Bij twaalf aangeslagenen was dit het geval, t.w. bij boeren met 
relatief veel land. Des te minder morgens land, des te minder belasting behoefde 
te worden betaald. 
l3 G. Meijer e.a., genealogie Van de Lagemaat, deel 1, m.n. p.35. 



1748: Huisgezinnen l4 

. . . .  . . .  .... ....... .................... 
naam ........................... ..................................... ; 
burgerlijke staat en vrou 
grootte - v.h. - gezin -- . - - - -- 

leeftijden : 2 zonen en 1 dochter boven de 10 jr en 
1 zoon en 1 dochter onder de 10 jr 

beroep -- -- .-- boer - -- - - - - -- - --- 
land in gebruik ,29 morgen 

- . -. -. - - .- -- - -- - - - e- - - -- - - - - - - - - - . - - - 
waarvan eigendom 29 morgen 
naam i t Dirk Barten - - -  - 

burgerlijke staat : en vrou - - -  - 
grootte v.h. gezin - - 

leeftijden rs onder de 10 jr en I 
. .--. 

2 knegts en 1 meijd 
beroep boer 
land in gebruik .. - 2 5  moLge" --- * -  - 

Dit zijn Gijsbert Barten van de Lagemaat, geboren 1687 en zijn broer 
Dirk, geboren l71 2. 
Zij zijn zonen van Bart   hijsen'^ (zie de stamboom hierna). 

c. 

14 W. de Greef, Huisgezinnen gerecht Woudenberg 1748, Woudenberg 1988 
(HTGV 8). 
15 G. Meijer e.a., genealogie Van de Lagemaat, deel 1,  m.n. p.32. 



1693: Haarstedengeld l6 

(97) Th@ Gijsbertz huurt Groot Landaas, waarvan Juffrouw Foeijt 
eigenaresse is. De zoon van Thijs heeft opgegeven dat er twee 
haardsteden zijn. 

Deze zoon is waarschijnlijk de nog thuiswonende Bart. 

1675: Huisgezinnen l7 

(1 05) Gysbert Thysz met sijn vrouw ende twee kinderen onmun- 
dich, bouwman op Ringelpoel. 

(149) Thys Gysbertsz op Landaes 2 meerder ende 6 minderjarige 
kinderen. 

Gysbert Thysz is een zoon van Thys Gysbertsz. 

1653: Slaperdijkgeld '' 
Inzameling voor aanleg van de Slaperdijk: Th@ Gijsbertsz. 
Hij staat vermeld onder het kopje: 'Brinck-en Broeckant ende t ge- 
volch van dien'. (betekent: Thijs Gijsbertsz woont in het gebied "de 
Brinkkant, het Broek en omgevingJ> 

Thijs Gijsbertsz huurde Groot Landaas van de familie Poeyt (in 
1693 geschreven als Foeijt) te Amersfoort. 

16 W.H.M. Nieuwenhuis, Haardstedengeld gerecht Woudenberg 1693, transcrip- 
tie met aantekeningen, Woudenberg 1990, (HTGV 12). 
l' W.H.M. Nieuwenhuis, Huisgezinnen Woudenberg en Geerestein 1675, trans- 
criptie met aantekeningen, Woudenberg 1990, (HTGV 11). 
l8 A.F.M. Reichgelt, Slaperdijkgeld Woudenberg, Leusden C.S., Renswoude 
1653, transcriptie met aantekeningen, Woudenberg 2000, (HTGV 19). 
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Stamboom Van de Lagemaat (1600 - 1850) 

THIJS GIJSBERTSEN*' 
(geb. ca. 1620-ovl. na 1693), boer op Groot Landaas (l653,l675,l693) 

I 
o.a. zoon: 
BART THIJSEN 
(ca.1665-1719) 
boer op de Lagemaat vanaf 1694 (nieuw gebouwd) 

I 

o.a. zonen: 
I I 

GIJSBERT JAN DIRK 
(1697-1 765) (1 705-1 792) (1 71 2-1 777) 
boer op de Lagemaat boer op Gr. Sandenburg boer op KI. Nieuwenhuizen 

(te Nederlangbroek) later op het Ie Broek 

zijn nageslacht heet zijn nageslacht heet zijn nageslacht heet 
(van de) Lagemaat Legema(a)t(e) (van de) Lagemaat 

I 
GMSBERT tr. Beatrix Hendrikc van Nieuwenhuizen 
(1 724-1 798) 
tot 1756 boer op de Lagemaat 
daarna op Groot Nieuwenhuizen 

I 
TIJMEN tr. Dirkje van Engelen (Engeler) 
(1 757-1 81 9) 
boer op Davelaar, aan de Brinkanteweg 

I L 

GERRIT tr. Jannetje van Nieuwenhuizen 
(1 795-1 864) 
boer op Klein Nieuwenhuizen, eigenaar vanaf 1826, 
hernoemde deze boerderij in De Heijgraef, toen 80 ha. groot. 

I 
Hieruit talrijk nageslacht, onder andere in Woudenberg. 

19 W.H.M. Nieuwenhuis, Genealogie Van de Lagemaat, manuscript uit 2000, niet 
gepubliceerd, in bezit van de schrijver van dit artikel; 
C. Wolswinkel: Van de Lagemaat, in: Stamreeksen Wolswinkel-de Lange, Wouden- 
berg, 1996; G. Meijer e.a., Genealogie Van de Lagemaat, Ede, 1991. 
20 Zijn ouders zijn mogelijk: Gijsbert Hermsen tr. S'zeel 1614 Weimgen Jansen, 
j.d. van Landaes. Gijsbert zou een broer kunnen zijn van de stamvaders van de in 
eerdere artikelen besproken families Van Egdom, Van Ginkel en Van Kolfschoten. 



Soort naam, schrijfwijze, afkomst en beteken is 

Evenals De Bree, Van Dijk, Van Egdom, Van Ginkel, Van Kolf- 
schoten en Koudijs in de vorige afleveringen, is ook Van de Lage- 
maat een herkomstnaam. 

De Lagemaat is een boerderij onder Woudenberg die in 1694 ge- 
bouwd is op land dat oorspronkelijk bij een deel van Rumelaar 
hoorde. Bart Thijssen, van de naburige boerderij Groot Landaas, 
was daarvan eigenaar. Daarvoor was het eigendom van Anthony 
Dirksz'van Overeem. Bart was getrouwd met een dochter van An- 
thony, nl. ~ohanna.~' 
Uit het talrijke nageslacht van Bart Thijssen en Johanna van Over- 
eem ontstaan de families (van de) Lagemaat, Legemaat en Lege- 
ma(a)te .22 

In 1912 zijn het inmiddels al meer dan 200 jaar oude huis en 
schuur van boerderij De Lagemaat afgebroken. Twee nieuwe ge- 
bouwen verrezen in datzelfde jaar. Later is de rest vernieuwd, be- 
halve de wagenloods, die waarschijnlijk uit l694 stamt. In l 971 
zijn de kozijnen van de voorgevel van het huis vernieuwd en ver- 
anderd, waardoor de voorkant een ander aanzien heeft gekregen. 
Thans ligt de boerderij er zo bij aan Strubbelenburg 9, Wouden- 
berg. 23 Zij wordt bewoond door het gezin van de huidige eige- 
naars M. Wolswinkel en zijn vrouw P. van de Vlierd. 

De grootte van de hofstede was in 1725 ca 15 ha, in 1756 ca 17 
ha en in 1882 ruim 13 ha.24 

" W.H.M. Nieuwenhuis, Geschiedenis van Rumelaar onder Woudenberg en 
M a m ,  Woudenberg, 1996, p. 19 en p.22. 
22 G. Meier e.a., genealogie Van de Lagemaat, deel 1, p. 3 1. 
23 C. Wolswinkel, Geschiedenis van de boerderij "De Lagemaat" te Wouden- 
berg, in: G .  Meijer e.a., genealogie Van de Lagemaat, deel 1, pp.18-19. 

ldem, p.1 l, p.13 en p.15. 



Boerderij De Lagemaat in 1926, toen eigendom van het echtpaar Lubbert 
Wolswinkel en Manetje van Egdom (rechts van het midden). Links van hen 
hun zoon Comelis en rechts MaaNe Wolswinkel, zuster van Lubbert. Geheel 
links staan Hamen van den Berg (knecht) en, leunend tegen een perenboom, 
Miska Ohan, vluchting uit Hongarije. (Foto collectie wtlen C. ~ o l s w i n k e o ~ ~  

De bètekenis van een boerderijnaam kan te maken hebben met (al 
of niet een combinatie van): de oorspronkelijke ligging en vorm van 
het gebied en de wijze van ontginning. Ook kan een vroegere ei- 
genaar zijn naam aan het goed hebben gegeven. 
In het geval van De Lagemaat, is de betekenis afgeleid van de lig- 
ging van de landerijen, nl. een lage maat. Een 'maat' was een in 
Nederland algemeen voorkomende benaming voor een stuk gras- 
land, dat niet beweid werd, maar als hooiland werd benut. 
De betekenis van de naam Lagemaat is dus: 
een laag gelegen stuk hooiland. 

Fotobijschrift ontleend aan: W.H.M. Nieuwenhuis, Geschiedenis van Rume- 
laar onder Woudenberg en Mam,  Woudenberg, 1996, p. 22. 



1947: Spreiding over 
Nederland: 
van de Lagemaat 

Op het kaartje hiernaast 
ziet u het aantal naam- 
dragers Van de Lage- 
maat per provincie in 
Nederland in 1 947.26 

Er leefden toen in ons 
land 380 mensen met 
deze familienaam. 

Hiervan woonden de 
meesten in de provin- 
cies Utrecht (1 79) en 
Gelderland (1 03 per- 

, - sonen). 

26 P.J. Meertens redactie, Nederlands Repertorium van Familienamen (NRF). 
Het NRF is gebaseerd op de volkstelling van 1947. 



naamdragers b 

per provincie , 
in t 94T 

1947: Spreiding over 
Nederland: 
Legemaat 

Op het kaartje hiernaast 
ziet u het aantal naam- 
dragers Legemaat per 
provincie in Nederland in 
1 947.27 

Er leefden toen in ons 
land 138 mensen met 
deze familienaam. 

Deze woonden bijna 
allemaal in de provincie 
Utrecht, nl. 129 perso- 
nen. 

2000: Telefoongids KPN 28 

In 2Q00 kwam de naam van de Lagemaat in het telefoonboek on- 
der Woudenberg 33 keer voor en de naam Legemaat 8 keer. 
Ter vergelijking: 
in het Adresboek uit 1923 kwam de naam Van de Lagemaat 10 
keer voor en de naam Legemaat O keer. 

Wim de Greef A m  e-mail: 

27 P.J. Meertens redactie, Nederlands Repertorium van Familienamen m). 
Het NRF is gebaseerd op de volkstelling van 1947. 

Telefoongids KPN-Telecom, nr. l0  (regio) Soest, Amersfoort, 199912000, 
witte gedeelte, p.559 e.v., 's-Gravenhage, z.j. 



3. Ons nieuwe huis, de Oudheidkamer aan de 
Schoolstraat 

Korte huisvestingshistorie 
Oud Woudenberg is vanaf de start van de activiteiten een aantal 
jaren gehuisvest geweest in het gemeentehuis van Woudenberg. 
Door ruimtebehoefte van het gemeentelijke apparaat is de stich- 
ting vanaf 1987 "tijdelijk ondergebracht in een voormalig woonhuis 
aan de Schans. In september 2005 zou dit pand gesloopt worden 
in verband met de geplande nieuwbouw daar en verhuisde Oud 
Woudenberg naar het voormalige politiebureau; de meeste oud- 
heidkundige voorwerpen werden elders opgeslagen. 
De gemeente kon ons in september 2005 nog geen harde toezeg- 
ging doen welk gebouw er voor ons ter beschikking zou komen, 
maar tijdens de jubileumavond werd er al wel over een 'harmoni- 
euze ontwikkeling' gesproken. Op 14 februari 2006 kreeg Oud 
Woudenberg het goede nieuws dat we vanaf begin 2007 zouden 
kunnen beschikken over het gebouw waarin Fidelio tot eind 2006 
was gehuisvest, 'De Harmonie' aan de Schoolstraat. 
Na 50 jaar een definitief thuis! 

Aan de slag 
Om zaken goed te kunnen aanpakken werd er een huisvestings- 
commissie in het leven geroepen. Onder de naam commissie 
Oudheidkamer Oud Woudenberg (COOW) gingen de commissie- 
leden Johan de Kruijff (voorzitter), Lia Pater-De Lange en Ody 
Honders voortvarend aan de slag. 

Aan de hand van een inventarisatie van mogelijkheden die het 
nieuwe pand biedt en de doelstelling om een fraaie Oudheidkamer 
in te richten werd er een actieplan opgesteld. 
Daarbij is begeleiding gevraagd van het Erfgoedhuis in Utrecht. 
Parallel daaraan hebben wij Wolfswinkel Bouwadvies gevraagd 
om te adviseren over de bouwkundige mogelijkheden en beper- 
kingen van het gebouw. 
Uiteraard was medewerking van en door de Gemeente Wouden- 
berg onmisbaar en in september 2006 zegde het College het 
prachtige bedrag toe van € 45.000 voor de aanpassing van het 
gebouw aan onze wensen. Ook stelde men meubilair beschikbaar 



met een geschatte waarde van ca £ 10.000. Dat alles was goed 
voor 75% van het benodigde inrichtingsbudget. 
De COOW heeft daarnaast een gerichte sponsorcampagne opge- 
zet voor het ontbrekende bedrag. Dat is grotendeels toegezegd, 
deels in natura. 
Bij al de plannen heeft de COOW zich uiteraard ook gericht op de 
uitkomst van de enquête die in oktober 2006 onder de donateurs is 
gehouden over hun ideeën hoe de Oudheidkamer in te richten. 
Op basis van deze uitkomsten worden in de toekomst de perma- 
nente en wisselexposities ingericht. 

Advies Erfgoed huis 
Mevrouw Hiske Land van het Erfgoedhuis is specialist in het op- 
zetten van musea. Zij stelde ons voor om eerst een beslissing te 
nemen over welke functie we willen vervullen. Wil je een museum 
zijn voor een breed publiek of richt je de ruimte in voor je dona- 
teurs en andere belangstellenden? Wat vinden je bezoekers inte- 
ressant? Wat wil je de bezoekers vertellen? Welke vorm past 
daarbij? Welke materialen/voorwerpen laat je daarbij zien? Het 
bestuur heeft er voor gekozen om van de Oudheidkamer geen 
museum te maken. Het inrichtingsplan is uitgewerkt op basis van 
de keuze voor de tweede mogelijkheid. 

Het pand 
Het @bouw is een aanbouw uit beginl98laan de voormalige 
oude school. 



Menig 'oude' Woudenberger heeft herinneringen aan dit oude ge- 
bouw. Het heeft een voorgevel wat onder Monumentenzorg valt en 
is in gebruik bij de lokale tafeltennisvereniging. 
Het voor ons bestemde aanbouw uit de tachtiger jaren heeft min- 
der historie en is tot eind 2006 in gebruik geweest bij het harmo- 
niegezelschap Fidelio. Speciaal voor deze vereniging zijn geluids- 
werende maatregelen aangebracht. 

Bij de verdere invulling van het inrichtingsplan diende uiteraard re- 
kening gehouden worden met de mogelijkheden en de uitstraling 
van die 'nieuwere vleugel'. Die heeft in elk geval geen 'nostalgi- 
sche' uitstraling en de binnenruimte bestaat uit enkele kleinere ne- 
venruimten en een hele grote, hoge zaal. Er zou een verdieping in 
aangebracht kunnen worden om daarmee de tentoonstellings- 
ruimte te kunnen vergroten, maar daarvoor was geen budget, he- 
laas. 
De commissie richtte zich vooral op de vraag hoe die grote ruimte 
zodanig in te richten dat daarin de verschillende oudheidkundige 
voorwerpen op de beste manier tot hun recht kunnen komen. 
Hoewel het pand eigentijds is en historische verenigingen vaak 
gehuisvest zijn in een historisch pand, Is besloten aan de buiten- 
kant niets te wijzigen. 
Alleen een goede verfbeurt is noodzakelijk . 

De sfeer van de binnenkant zal wel zo veel mogelijk worden in de 
lijn van een Oudheidkamer worden gebracht. Ondermeer de kleur- 
stelling zal daarbij een belangrijk bepalend element worden. 
De Oudheidkamer wordt met flexibele wanden en wegneembare 
achtergronden ingedeeld en krijgt een vlinderopstelling. Dat wil 
zeggen: men komt binnen op een centraal punt en ziet dan een 
aantal opstellingen in waaiervorm. 
De huidige bar wordt omgebouwd tot een met een nostalgische 
uitstraling in de lijn van de bar in het Bondscafé van de familie 
Van de Wetering dat vroeger aan de Poort stond. 
De Oudheidkamer wordt daarna ingevuld met (semi-)permanente 
en tijdelijke presentaties. 
Kwetsbare of kostbare objecten worden in vitrines tentoongesteld. 



Voortgang in de verbouwing en inrichting 
Op 30 november 2006 is de sleutel aan het bestuur van de Stich- 
ting Oud Woudenberg overgedragen. De week daarop hebben we, 
na een oproep, ruim 30 verbouwingsvrijwilligers bijeen gekre- 
gen.onder de regie van Lia Pater, Ody Honders en Johan Kruijff 
zijn die aan de slag gegaan. 

Tot op het moment van dit verslag is het volgende gerealiseerd: 
-Het gelijmde tapijt verwijderd (kostte heel veel inspanning). 
-De bestaande bar is veranderd in een die lijkt op die uit het voor- 
malige Bondscafe van de familie v.d. Wetering. 
-Het schilderwerk nadert z'n voltooiing. 
-In de vloer is een ringleiding voor elektra voor de vitrines aange- 
bracht. 
-De achtergrondpanelen zijn gemaakt, geplamuurd, gegrond en 
deels afgelakt. 
-De daklijst aan de binnenkant is geschilderd. 
-Elektrische installaties zijn deels verwijderd of aangepast 

De laatste week van februari willen we het geheel af hebben, maar 
dat vergt nog veel werk. Daarna moet er verhuisd en ingericht 
worden; ook daarbij zijn vrijwilligers hard nodig. 



Nu al willen we vast aandacht besteden aan enkele personen en 
bedrijven die ons bijstaan. 
We noemen: - 
Wolfswinkel Bouwadvies B.V. die ons adviseerde over de bouw- 
kundige mogelijkheden van het nieuwe onderkomen, adviezen die 
goed aansluiten bij die welke het Erfgoedhuis ons gaf. 
J. Morren verzorgt de bouwkundige aanpassingen. 
H. Doornkamp neemt de elektrotechniek en de beveiliging voor 
zijn rekening. 
Woninginrichter Dalhuijzen verzorgt het leggen van de vloerbe- 
dekking; gekozen is voor marmoleum. 
De heer D. Boersma van het gelijknamige schildersbedrijf heeft 
een schilderplan opgesteld, waarbij kleuren die een wat nostalgi- 
sche sfeer oproepen worden toegepast. 
De heer Hofland adviseert ons over de water- en warmtevoorzie- 
ningen. 

In het volgende verslag zullen we onze ervaringen rondom de 
oudheidkundige inrichting verhalen en onze sponsoren in het zon- 
netje zetten. 
Nu al willen we onze bijzonder grote waardering uitspreken voor al 
het werk wat door een groep vrijwilligers is verzet. Zonder hun in- 
zet zou het niet mogelijk zijn om een kale ruimte te veranderen in 
een prachtige Oudheidskamer! 
Begin maart willen we de Oudheidkamer gereed hebben. In de 
weken daarna vinden de nodige verfijningen plaats en rond 21 
april 2007 hopen we de Oudheidkamer officieel en feestelijk ope- 
nen. 

Johan de Kruijff, voorzitter COOW 



Enkele vrijwilligers in actie: 



4. Van de bestuurstafel 

Nieuwe Oudheidkamer 

Zoals u elders hebt kunnen lezen zijn we binnenkort de trotse 'ei- 
genaren' van een nieuw onderkomen. Het bestuur is het drietal 
Johan de Kruijff, Lia Pater en Ody Honders zeer erkentelijk voor 
de enorme inzet om dit te verwezenlijken, samen met een fijn stel 
vrijwilligers. Veel dank mensen! 

Opening 
De officiële openingshandeling zal verricht worden door wnd. bur- 
gemeester J.G.P.van Bergen, in aanwezigheid van een aantal ge- 
nodigden op vrijdagavond 20 april a.s. 
Zaterdag 21 april is er Open Dag voor onze donateurs. Vervol- 
gens zullen wij extra open zijn voor alle belangstellenden. 

Piet de Kruif, voorzitter 




