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Het is traditie dat op Oudejaarsdag alle vrijwilligers van het afgelopen jaar  uitgenodigd worden in de 

Oudheidkamer voor een “eindejaarsschouderklopje”. 

Samen met  hun partners verhalen we  onder het genot van een  oliebol en een drankje, wat er allemaal is 

gedaan en wat er in het aankomende jaar gaat gebeuren. 

 

Hierna volgt een overzicht  zoals dat op Oudejaarsdag op hoofdlijnen is  besproken door de voorzitter: 

 

“2015 stond in het teken van  het 60 jarig bestaan van Stichting Oud Woudenberg: 

Graag kijk ik met jullie terug welke festiviteiten in de maand oktober 2015 hebben plaatsgevonden:  

Vrijdag 9 oktober 2015. De eerste dag met een programma voor genodigden in de Oudheidkamer. Als 

feestelijke prelude werd de voorzitter   met zijn echtgenote  per open koets thuis opgehaald en na een 

rondrit door Woudenberg naar het Cultuurhuis gebracht. Hierbij werden zij door het voltallige bestuur 

ontvangen. 

Tegen 16.00 uur verzamelde zich een groot gezelschap, bestaande uit burgemeester   de wethouders   

oud wethouders, vertegenwoordigers van de gemeenteraad, vertegenwoordigers van  

de landgoederen, St Anna Broederschap, Waterschap Vallei en Eem, Oudheidkundige verenigingen van 

buurgemeenten, de cultuurhuispartners, Pyramide en Grebbelinie in het Vizier, Hoofd-, Gouden en 

Zilveren sponsoren van het Jubileumboek, Boekproducent ZuidamUithof,  echtgenote en kinderen van de 

boeksamensteller, bijzondere leden van Oud Woudenberg waaronder  oud-voorzitters, oud-

bestuursleden, jonge onderzoekers en  inrichters van de Oudheidkamer, de pers, het jubileumcomité  en 

tenslotte  medebestuursleden met partners voor een welkomst kopje koffie. 

Na de opening van de bijeenkomst door voorzitter  was het woord aan de ‘toevallige voorbijgangers Melis 

en Jans’, die, gezeten op een verhoogde heerd, aan de hand van een fotoboek het oude Woudenberg van 

de ‘Zelfkant’ tot aan de Voorstraat memoreerden.  Het  hilarische Wombargs optreden werd op een heel 

natuurlijke manier verwoord door Janny Goemaat en Mees de Man.  

 

Hierna volgde een intermezzo van de voorzitter Johan waarin hij uit het verleden memoreerde: 

“Graag neem ik u even mee naar 1955, in het jaar waarin Stichting Oud Woudenberg werd opgericht. Het 

initiatief kwam vanuit  het gemeentehuis. De toenmalige burgemeester, de heer J.A. Hosang  was een 

voorstander  van een museum in de ruimste zin des woords.   

Hoewel het oprichtingsinitiatief uit de gemeente kwam,  werd toen het bestuur van de stichting gevormd 

door een brede laag uit de bevolking. 

Bestuurssamenstelling Stichting Oud Woudenberg in 1955  : 

Een gemeente ambtenaar, gemeentesecretaris, rentmeester, boer, aannemer, schoolhoofd  en een 

fabrieksdirecteur. 

 

 

 



Nu 60 jaar later is het huidige bestuur samengesteld als volgt: 

Onderneemster-Annie Robbertsen, chef grafische industrie-Mees de Man , etaleur-Piet de Kruif, 

bankmedewerker-Wim de Greef, kippendokter-Jan van Egdom, historicus-Herman Schouten,  

fondsenwerver-Ody Honders , en ondergetekende  boerenzoon-Johan de Kruijff . 

Kortom stichting Oud Woudenberg wordt nu  geleid in een volledig geprivatiseerde omgeving maar wel  

warm omarmd door College , Raadsleden en ambtenaren.” 

Het hoogtepunt van de middag  is het jubileumboek samengesteld door Ody Honders. 

Ody Honders vertelt hoe hij tot het schrijven van artikelen over de geschiedenis van Woudenberg is 

gekomen naar aanleiding van het met tekst vullen van de Tafel reis door de tijd en het verzoek van de 

BDU om hierover frequent en op een feuilleton-achtige wijze te publiceren. Tenslotte mondde het erin uit 

om deze artikelen met het 60-jarig bestaan te gaan bundelen. 

Vervolgens overhandigt Ody Honders het eerste exemplaar van het Jubileumboek ‘Woudenberg, reis door 

de tijd, Geschiedenis en canon’ aan burgemeester Cnossen. 

Daarna nam de burgemeester het woord en bedankte de schrijver voor het boek en diens inzet alsmede 

de gehele Stichting Oud Woudenberg voor het organiseren van het jubileum, het presenteren aan de 

burgerlijke gemeente en de betekenis die het geheel heeft voor de Woudenbergse dorpsgemeenschap. 

Hierna was een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje tijdens welke de auteur de boeken van 

een groot aantal mensen een uniek karakter gaf door deze te signeren. 

 

Woensdag  14 oktober was de dag waarop de Historische Avond plaatsvond. Gezien de te verwachten 

grote drukte was   uitgeweken naar kerkelijk centrum De Voorhof. Binnen de maximale stoelbezetting van 

400 stuks was de zaal tot op 25 stoelen na geheel bezet. De avond stond geheel in het teken van de 

presentatie van het Jubileumboek en de start van de distributie en verkoop. Na de opening door 

voorzitter Johan de Kruijff was het wederom de beurt aan ‘Melis en Jans’ die hun act op nog 

overtuigender wijze dan daarvoor op het podium neerzetten. Na de pauze nam auteur van het 

Jubileumboek Ody Honders het publiek mee op een virtuele wandeling door het Woudenberg van 1482 

en 1696. Hierbij waren het haventje van Woudenberg en het in het landschap gesitueerde kasteel de 

Burgwal en grachten de hoogtepunten die menigeen uit het publiek tot opperste verbazing stemde. Na 

een korte presentatie van het Jubileumboek en de uitleg hoe de auteur tot het schrijven daarvan was 

gekomen startte de distributie van het boek  en konden ontvangers hun boek door de auteur laten 

signeren. Dit alles onder het genot van een hapje en een drankje. 

 

Dinsdag 20 oktober werd in de Serre van zorglocatie Groenewoude door ‘Melis en Jans’ voor een ‘volle 

bak’ een herhaling gegeven van hun act gevolgd door een fotopresentatie van oude plaatjes uit het dorp 

die door Mees werd geleid. Bij vele mensen kwamen hierbij flarden van oude herinneringen boven wat 

een goede oefening  was voor het scherpen van menig hoog bejaarde geest. 

 

Woensdag 21 oktober was de dag voor de Woudenbergse jeugd. Op deze dag werd een spelmiddag 

gehouden in sporthal De Camp voor de groepen 5 t/m 8 van de basisscholen. 

Ongeveer 50 kinderen hebben zich op uitbundige wijze vermaakt. Het aantal kinderen dat zich had 

aangemeld viel wat tegen vanwege nog andere activiteiten die door Kunst en Cultuur waren georganiseerd 

en de afwezigheid van meerdere gezinnen in verband met de herfstvakantie. 

Op diezelfde dag werd er in MFC De Schans een ontmoetingsdag van de PCOB gehouden. Hierbinnen 

verzorgde historicus Herman Schouten een vertoning van oude foto’s en film, geassisteerd door Piet de Kruif 

en Rudy de Jongh. Tenslotte werd de middag beëindigd met de presentatie van het Jubileumboek waarbij 

nog menig exemplaar over de tafel ging. 

 

Donderdag 22 oktober was gereserveerd voor het corps vrijwilligers. Een enthousiaste groep van 25 

vrijwilligers  vertrok naar de tabaksschuur in Amerongen om uitleg te krijgen over de tabaksteelt in de 

omgeving en de periode waarin deze een grote impact op het sociale en culturele leven heeft gehad. Daarna 

volgde een bezoek aan de Amerongse kerk  waar de koster een beknopte uitleg gaf over de geschiedenis en 

de inventaris, waaronder een groot aantal rouwborden.   

Bij terugkeer in Woudenberg aan het einde van de middag voegde zich nog een groot aantal vrijwilligers, 

onder andere echtgenoten, bij de groep voor een afsluitend buffet in de Oudheidkamer. 

 



Vrijdag 23 oktober. Een bijzondere dag voor de kleintjes van groep 1 t/m 4. ’s Avonds om zeven uur stond 

een grote groep kinderen bij het Cultuurhuis verzameld voor een lampionoptocht. De lampions waren al op 

de scholen uitgedeeld. Voorafgegaan door de drumband van ‘Fidelio’ vertrok een groep van 450 kinderen 

met ouders en opa’s en oma’s inbegrepen voor een tocht door een donker en daardoor spannend De 

Beaufortpark, gevolgd door het dorpscentrum en enkele buitenwijken waarbij ook ‘de Tuinen’ bij het 

Zorgcentrum Groenewoude werd aangedaan. Bij terugkomst was er voor de kinderen een pakje drinken. 

 

Woensdag 28 oktober. Om 20.00 uur was de Oudheidkamer gezellig gevuld met mensen die naar Mees de 

Man kwamen luisteren die een verhaal hield over het onderwerp ‘Tussen droom en daad’ in het kader van de 

Maand van de Geschiedenis. Opnieuw had onze meesterverteller onderwerpen gevonden om, voorzien van 

de nodige kwinkslagen, een verhelderend beeld te scheppen van wat coryfeeën in het verleden hebben 

bezield om bepaalde zaken al of niet te doen en daarmee het vredespatroon en welzijn van mensen op het 

spel te zetten. 

 

Zaterdag 31 oktober. De afsluiting van de festiviteiten. Om 10.00 uur werd het startsein gegeven voor een 

fietstocht van 28 km langs historische punten. Het vertrek was van de plaats waar zojuist ook de Historisch 

Markt was gestart met onder andere, sigaren maken, stoelen matten, kantklossen, mutsen maken, een 

imkerij en verkoop van emaille producten. Alles omlijst met gezellige accordeonmuziek. 

Tijdens de fietstocht werden 3 rustpunten ingelast waar het een en ander te bekijken viel. Een veelvoud van 

antieke zaken zoals kleding, mutsen en gereedschap bij Lia en Geurt Pater aan de Zegheweg, oude tractoren 

en hoornblazen bij Maas van de Glind en het Jachthuis van de familie De Beaufort aan de Rumelaarseweg. 

Daar werd het rondom de brandende openhaard en aangestoken kaarsjes heel gezellig onder het genot van 

een kopje thee of koffie dat in vreugde en liefde door mevrouw Loeki Eschauzier-van den Bosch werd 

geserveerd, daarbij geassisteerd door haar broer de heer Van den Bosch en mevrouw Fleur de Beaufort. 

Teruggekomen van de tocht was er gelegenheid om te genieten van de Oud Hollandse wafels die door de 

Vlegelmutsen voor het Cultuurhuis werden gebakken. 

 

Tenslotte kan Oud Woudenberg terugzien op een voor iedereen geslaagde jubileumperiode waarbij de dank 

uitgaat naar het organiserend comité onder leiding van Annie Robbertsen met assistentie van Ine de Ridder, 

Jannie Goemaat, Mees de Man en Gerrit van den Berkt. Verder aan iedereen die ook maar het minste aan 

het welslagen van dit jubileum heeft bijgedragen.” 

 

Verfilming: 

Op Oudjaarsmiddag werd gedurende één uur  verfilmde hoogtepunten   vertoond van het jubileum. 

Bent  u als  lezer geïnteresseerd  in deze  film,  dan kunt u tijdens de openingstijden van de Oudheidkamer 

vragen aan de dienstdoende gastheer gastvrouw of er ruimte is  om deze film te kunnen  bekijken. 

 

Bestuur , vrijwilligers en donateurs van Oud Woudenberg 

Er zijn in 2015 een vijftal  bestuursvergaderingen  gehouden. Het is een actief bestuur waar ieder zijn of 

haar taken, geholpen door coördinatoren en vrijwilligers, met grote zelfstandigheid en 

verantwoordelijkheid uitoefent. Het aantal bestuurders coördinatoren  en  vrijwilligers van Oud 

Woudenberg bestaat nu uit een gemotiveerde groep van 52 personen. 

De attente Piet de Kruif zorgt  namens Oud Woudenberg voor de aandacht bij bijzondere gebeurtenissen 

in voor- en tegenspoed  bij onze vrijwilligers.  

Het aantal donateurs bedraagt ruim 700 en is in dit jubileumjaar flink  groeiende.(Dit betreft overigens 

adressen en om het donateurbereik te bepalen, mag dat gerust met 3 vermenigvuldigd worden).  

Ine de Ridder heeft  het donateurbestand onder haar hoede. 

 

ANBI instelling 

Stichting Oud Woudenberg is al jaren een officiële Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 

Deze status geeft fiscale voordelen voor de schenker en voor ons. 

Om deze status te mogen behouden hebben we de plicht vanaf  1 januari 2014  onze achtergronden te 

publiceren op onze website( www.oudwoudenberg.nl ), zoals onze doelstellingen, financiële positie, onze 

activiteiten en onze  plannen. Recent hebben we deze informatie geactualiseerd. 

Ook dit verslag zal binnenkort op deze website verschijnen. 



 

Website 

Cor Nagtegaal is in 2015 gestart als onze websitebeheerder en dat is goed te merken  

Op dit moment voorziet  hij onze website  van actuele informatie en heeft de informatie toegankelijker 

gemaakt. 

Hij breidt dit in 2016 verder uit naar de wensen van het bestuur. Ook zal hij de website  

www.woudenbergopdekaart.nl in 2016  verder aanvullen. 

  

Samenwerking met Gemeente, koepelstichting en cultuurhuispartners 

Herman Schouten heeft gewisseld met Jan van Egdom  en Jan is namens onze stichting   bestuurslid van 

de Cultuurhuis Koepelstichting.    

Hanneke Weijers is onze cultuurcoördinator en zij verzorgt in deeltijd de samenwerking tussen de 

cultuurhuispartners om, waar nodig tot een gezamenlijk programma te komen.   

Zij brengt frisse ideeën en samenwerkingsvormen tot stand. 

Regelmatig vinden gezamenlijke activiteiten met alle cultuurhuispartners plaats. 

Annie Robbertsen zit namens Oud Woudenberg in de programmering van het Cultuurhuis.  

 

Open Monumenten-Cultuurdag op 12 september 2015 

De gemeenten Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude hebben in 1987 afgesproken dat deze dag 

roulerend wordt georganiseerd.  In 2015 was de gemeente  Woudenberg aan de beurt. 

Mede vanwege het uitgebreide culturele programma waren er meer  deelnemers dan ooit. 

De organisatoren hebben een korte reactie geschreven aan de deelnemers  en wel als volgt: 

“Zaterdag is het wat ons betreft mooier geworden dan wij vooraf hadden kunnen inschatten. 

De reacties van onze genodigden en gasten waren heel positief en prettig. Het landelijk thema sloot 

perfect bij ons aanbod / programma aan. De opengestelde monumenten en gebouwen met de daarbij 

uitgevoerde optredens werden enorm gewaardeerd. Ook de historische foto’s in de Dorpsstraat en de 

Voorstraat leverde veel stof tot gesprek op. 

 

 De optredens op dit plein voor het Gemeentehuis trok veel bekijks en het gebruik van dit plein is zeker 

voor herhaling vatbaar. 

 Het is voor het eerst dat we op deze wijze een samenwerking hebben gehad tussen de Gemeente, 

Cultuurplatform en Oud Woudenberg. Dat is wennen, zeker omdat OM-CD eens in de 3 jaar in ons dorp 

wordt gehouden, anderzijds is er heel veel tot stand gekomen.  

De coördinatoren : Annie Robbertsen,Hanneke Weijers, Liesbeth Davelaar en Johan de Kruijff 

 

Samenwerking Burgemeester  in voorbereiding dodenherdenking 

Onze Burgemeester maakt sinds haar benoeming in de 4 mei herdenking een rode draad,  door elk jaar 

een andere oorlogsslachtoffer centraal te stellen. 

De burgemeester betrekt op een vernieuwende manier Oud Woudenberg in de voorbereiding 

 

Ontruiming (oefeningen) 

Op de toog van “ cafe de Poort “ ligt een gelamineerde verkorte ontruimingsplan. 

Onze  vrijwel altijd aanwezige Gerrit van de Berkt is BHV-er namens Oud Woudenberg. 

 

Schoonmaak  

O.l.v. Neelie Hek en Annie Robbertsen hebben we een eigen schoonmaakploeg. 

Ook dit jaar is door hun inzet ons onderkomen door een ringetje te halen. 

 

Gastvrouwen en -heren Oudheidkamer 

Wij hebben een leuke groep van  25 vrijwilligers  die   tijdens de openingsuren in duo’s aanwezig  zijn. 

Daarnaast zetten verschillende gastvrouwen en -heren zich ook in  bij lezingen en evenementen in de 

Oudheidkamer. Vandaag is aan allen een schouderklopje op z’n plaats. 

  

 

 



 

 

Draaien van historische films. 

Tijdens de openingsuren in de Oudheidkamer op elke dinsdagmorgen en vrijdagavond een historische film 

getoond. De historische film kan ook een recent interview zijn met een levensloop van een  

“oude”Woudenberger. 

Via pers en websites worden genodigden op de hoogte gehouden welke film draait.   

 

Onderzoeksruimte en historisch onderzoek 

Automatisering In de onderzoekkamer kunnen meerderen tegelijk   aan het netwerk werken voor 

onderzoek of het bijhouden van digitale archieven en fotocollectie.   

Digishop heeft  een server/back-up systeem bij ons geïnstalleerd met de modernste software. Op afstand 

kunnen zij onze automatiseringssysteem onderhouden en problemen oplossen.   

Rudy de Jongh is systeembeheerder van Oud Woudenberg. Hij is de succesvolle  koppeling tussen de 

automatiseringsgebruikers,  het systeem en Digishop.  

Rudy zorgt er ook voor dat onderzoeksinformatie op de juiste manier is opgemaakt en  op de juiste plek  

toegankelijk  wordt opgeslagen. 

 

Archivering  

In de Onderzoeksruimte zijn ondergebracht: de bibliotheek, foto's en ansichtkaarten, kaarten en 

luchtfoto's, documenten en archiefstukken, themaverzamelingen en verzameling krantenknipsels. Van al 

deze deelcollecties wordt een catalogus gemaakt o.l.v. Wim de Greef. 

-De bibliotheek is overzichtelijk en gedocumenteerd en wordt bijgehouden  door Hans van de Munt en 

Govert Ekelmans. Hans van de Munt heeft is eind 2015 gestopt als vrijwilliger en vanaf deze plek 

bedanken wij hem voor zijn enorme inzet. 

-Fred Tempelman vult de catalogus met  de collectie krantenknipsels, daarvóór heeft hij de schilderijen 

geïnventariseerd. 

-Onderzoek “catalogiseren en publiceren van Woudenbergse begraafplaatsen”   

Theo Heine en Hans van de Munt hebben   veel voorwerk verricht door teksten en foto’s  van grafstenen 

op  de Woudenbergse begraafplaats te verzamelen.  Rudy de Jongh heeft een flinke klus aan het 

vergelijken, controleren en verbeteren  van deze informatie aan de hand van de  boekhouding  van  de 

Gemeente Woudenberg. 

-Wim Schipper heeft  de achtergronden rond  onze Woudenbergse oorlogsmonumenten onderzocht en in 

2015 een boek  uitgegeven met als titel  Oorlogs- en bevrijdingsmonumenten in Woudenberg. 

 

In 2016 is het 775 jaar geleden dat Woudenberg is ontstaan. 

 Drs. Pieter Koekkoek, kerkhistoricus en predikant van de Protestantse Gemeente De Voorhof,  heeft de 

afgelopen jaren  de oorsprong en geschiedenis  van Woudenberg onderzocht. 

Dat heeft geresulteerd in de wetenschap dat Woudenberg in het aankomend jaar 775 jaar bestaat. 

Medio 2016 wordt in onze wetenschappelijke uitgave de Klapperman de uitkomsten van zijn onderzoek 

naar ons verleden uitgebracht. 

Ons bestuur zal  op verschillende manieren in 2016 ruim aandacht besteden aan het 775 jarig bestaan van 

ons dorp. 

 

Fotocollectie: 

In voorgaande jaren zijn  ca  10.000 foto’s over Woudenberg gescand en grotendeels betekst. 

Dit scannen en beteksten houdt niet op, want nog steeds krijgen we oude foto’s en moeten nog vele 

foto’s betekst worden. Deze aanvullingen foto’s en oude  ansichtkaarten worden  nu gedigitaliseerd door 

Gerrit Moesbergen. Vrijwel elke maandagmiddag waren Wim van de Wiel, Jan Cozijnsen, Henk Methorst 

en Theo Heine in de Onderzoeksruimte om achtergronden van foto’s te beschrijven. 

Helaas hebben wij in 2015, door het overlijden van Jan Cozijnsen  afscheid van Jan moeten nemen.  

Bertus Mulder gaat met foto’s waarvan meer informatie nodig is, het dorp in om oude plaatsgenoten te 

vragen of zij meer kunnen vertellen.  Hans Wildschut  archiveert daarna de foto’s . 

Dirk de Kruif is toegetreden tot het  vrijwilligerscorps en  werkt eveneens aan   foto beteksten. 

Rudy de Jongh zorgt ervoor dat de betekste foto’s digitaal terug te vinden zijn. 



 

Genealogie  

Onze genealoog Wim de Greef heeft meerdere boeken geschreven met genealogische beschrijvingen. 

Vanuit die wetenschap publiceert hij regelmatig in ons blad Oud Woudenberg. 

 

Nieuwe aanwinsten 

Wekelijks worden uit meerdere  hoeken  historische Woudenbergse materialen en/of foto’s  aangeboden. 

Sinds 3 jaar melden we dat in ons blad. 

Daarmee houden we onze donateurs op de hoogte wat er zoal aangeboden is en anderzijds kunnen de 

huidige/toekomstige archiefbeheerders terugkijken wie wat heeft geschonken. 

 

Onderzoek  schijnvliegveld 1940-45 (gewijzigd in “de geheimen rond kamp Amersfoort” ) 

Voor het onderzoek naar oorlogsgebeurtenissen in den Treek Henschoten is een intensieve samenwerking 

toto stand gekomen met stichting Kamp Amersfoort en de Historische kring Leusden.   

Aan de hand van deze interviews, dagboeken en foto’s is  een inventarisatie gemaakt van te publiceren 

onderwerpen.  Er is veel meer gebeurd dan tot nu toe bekend was.   Het is echter noodzakelijk dat deze 

nieuwe, veelal herinneringsinformatie gecheckt en uitgebreid wordt met informatie uit het Eemland 

archief, Utrechts Archief, archief NIOD  en archief NIMH.  

Nadat voldoende informatie  verzameld wordt dit in een voor breed publiek leesbaar boek beschreven.  

Gert Stein van Kamp Amersfoort , ondergetekende en enkele vrijwilligers zijn samen met de 

terreinbeheerder van de Leusderhei  op zoek naar de geruimde massagraven van honderden 

oorlogsslachtoffers rond kamp Amersfoort. Wij hopen daar op termijn een (permanente) toegankelijke 

herdenkingsplek  te vinden voor nabestaanden. 

We verwachten dat de archiefonderzoeken nu binnen een jaar afgerond zullen zijn. 

Verder wordt in 2016 wordt ook onderzoek gedaan naar WOII vliegtuigcrashes in Woudenberg 

  

Gefilmde interviews met Woudenbergers 

Ondergetekende Johan de Kruijff houdt samen met Bertus Mulder vele interviews  met prominente 

Woudenbergers, die de seniorenleeftijd hebben bereikt. Meestal werd dit op video beeld opgenomen. Op 

historische avonden worden enkele van deze interviews getoond, gevolgd door herhalingen tijdens de 

dinsdag en vrijdag in de Oudheidkamer.  In 2015 zijn geen Woudenbergers geïnterviewd, maar dit zal in 

2016 zeker een vervolg krijgen. 

In 2014 heeft ondergetekende met een camera op zijn autodak gedurende 10 uur al rijdend 

Woudenbergse straatbeelden vastgelegd, om over 5 jaar aan publiek te tonen. 

 

Kelderdepot 

De rolarchieven  in ons kelderdepot zijn voorzien werden van planken,daardoor  beschikken wij over ruim 

300 meter stellingruimte. Daar liggen in dozen onze kleine historische objecten en verder schilderijen, 

bodemvondsten, textiel en tijdschriften.  

De grotere objecten zijn in een loods elders opgeslagen  

In 2016 wordt  een start gemaakt om elk object of document van een uniek nummer te voorzien,   

waardoor ons archief voor ons en onze opvolgers toegankelijker wordt. 

 

Collectie bodemvondsten Woudenberg 

Marco Feenstra analyseert en catalogiseert in  onze de kelder opgeslagen collectie bodemvondsten. 

 

Brandkast archief 

Ons brandkastarchief betreft een grote verzameling historische documenten en akten, voornamelijk 

afkomstig van schenkingen uit Woudenbergse familienalatenschappen. 

Ondergetekende heeft in 2015 deze documenten geïnventariseerd. 

Dit archief is  nu voor onderzoekers doorzoekbaar en terugvindbaar op thema’s. 

Gerrit Moesbergen zal in 2016 deze documenten scannen, waardoor de toegankelijkheid nog verder 

wordt vergroot. 

 

 



Jaarlijks historische uitstapje op 16 september 2015 

Om exact half negen vertrok de bus, bestuurd door onze vaste chauffeur Bertus Brouwer, richting Dordrecht. 

Na een voorspoedige rit kwamen we aan bij de Ark van Noach van Johan Huibers waar een giraffe op de 

voorplecht de bezoekers welkom heet. Na een kopje koffie/thee met gebak te hebben genuttigd kon een 

ieder op zijn eigen wijze en tempo het inwendige van de Ark bezichtigen  

Tussen de middag werd op de Ark in lunchroom ‘Vrouwe Noach’ een uitstekende lunch genuttigd. 

Na de lunch vetrokken we naar de Grote Kerk, dit betrof zowel een stukje kerkgeschiedenis, het interieur van de 

kerk zelf als de Reformatie die vanaf 1517 was begonnen. 

Even na vijf uur werd de reis terug naar Woudenberg aanvaard voor een heerlijk 3-gangen diner bij 

Partycentrum Schimmel.   

 

Historische avonden in 14 april 2015  en 14 oktober 2015  

De door Oud Woudenberg verzorgde historische avonden in Eben-Haëzer staan flink in de belangstelling 

en trekken volle zalen. 

Op 14 april 2015 hadden wij ruim 200 bezoekers voor het gefilmde  indrukwekkende verhaal  over het 

leven van de heer Wout van Dijk waarin hij vertelt hoe hij de Tweede Wereldoorlog op Voskuilen heeft 

beleefd. Voor sommige mensen bekend, voor velen nieuw. Op Voskuilen, het niemandsland voorbij de 

Grebbelinie, heeft zich in de  oorlogsjaren toch het één en ander afgespeeld wat de moeite van het 

aanhoren waard is. 

Na de pauze werd een indrukwekkende film van ooggetuigen uit Kamp Amersfoort gedraaid. Het is de 

plek waarover ook de Woudenbergse verzetsstrijder Gerrit Kleinveld vanuit zijn persoonlijke ervaringen 

tijdens zijn eigen gevangenschap heeft verteld. De één trad daar op de schietbaan of door fusillade elders 

een gewisse dood tegemoet, voor de ander was Kamp Amersfoort de doorgangspoort naar een ander 

kamp, waar de vooruitzichten evenmin veel overlevingskansen boden. Slechts weinigen konden het 

navertellen. 

Ten slotte vond de start van de promotie van het jubileumboek plaats.   

De historische avond van 14 oktober 2015 stond geheel in het teken van het 60 jarig bestaan van Oud 

Woudenberg (zie hierboven ) 

 

Donateurswerving 

Ody Honders heeft met zijn boekpromotie goede contacten met het Woudenbergse bedrijfsleven tot 

stand gebracht. In 2016 wil het bestuur graag deze contacten aantrekken en permanent maken. 

 

Haantjesdag 

Zoals elk jaar doen we mee aan de Haantjesdag. In een stand brengen vrijwilligers bij toerbeurt  onze 

activiteiten onder de aandacht en lukte het opnieuw meerdere donateurs te werven.   

  

Publicaties 

Blad Oud Woudenberg 

In 2015 is onder redactie van  Wim de Greef het blad Oud Woudenberg, vol interessante 

wetenswaardigheden 4 keer uitgebracht. De spreigroep onder leiding van Jan van Egdom, heeft zoals 

altijd er voor gezorgd dat alle donateurs   tijdig een exemplaar in de bus  hebben kregen.  

Dit bespaart ons flinke bezorgkosten.  

 

Presentatie bij Albert Hein Woudenberg 

Piet de Kruif heeft bij en op verzoek van onze grootgrutter AH op de kopse kant van de stellingen aan de 

Dorpsstaart mooie dorpsgezichten aangebracht met verwijzingen naar onze Oudheidkamer. 

 In 2015 zijn deze presentaties uit gebreid. 

 

Verkoop van Oud Woudenberg boeken en historische films 

Steeds meer is er vraag naar boeken en kopieën van historische films. In 2015 zijn we gestart met een 

permanente boekenstand bij de ingang van de Oudheidkamer 

Onze nieuwe vrijwilliger Conny Geijtenbeek  is  hiervan  de beheerder   

 

 



 

 

 

Project Canon van Woudenberg   In  de Woudenberger heeft Ody Honders namens Oud Woudenberg 

vanaf 2013   een vaste 2-wekelijks rubriek  over  historische thema’s. Vanaf september 2014 is het een 

wekelijks thema geworden en in de loop van 2016 zijn alle thema’s gepubliceerd.   

Omdat in  het najaar 2015  Stichting Oud Woudenberg 60 jaar bestaat, heeft  Ody Honders  deze 

gepubliceerde  thema’s uitgebracht in een boek met 50 canons. Hij is succesvol op zoek  geweest naar 

sponsoring door middel van crowdfunding. Wij zijn alle gulle gevers bijzonder dankbaar. 

 

Foto toen en nu 

In dezelfde wekelijkse rubriek van de Woudenberger vergelijkt  Ody Honders op een ludieke manier 

nieuwe   foto’s van nu met oude foto’s van toen en schrijft daar belevenissen bij.   

 

In de Oudheidkamer zijn in 2015 de volgende vaste thema’s  ingericht: 

-thema Woudenbergse schoolklas uit 1900  

-thema Woudenbergse heerd (woonkamer)  

-thema Woudenbergse cafe de Poort   

-thema Kerk  in Woudenberg   

-thema Woudenbergse reis door de tijd   

-thema “Woudenberg op de kaart.nl”   

-thema Tabak  

-thema Gemeentehuis 

-thema  Woudenbergse Ridderhofsteden en landgoederen 

-thema Pyramide van Austerlitz (op Woudenbergs grondgebied) 

 -thema Woudenbergse (Vallei) klederdracht 

   

Thema schoolklas  in 2015   

Elke 6 weken is het feest in de Oudheidkamer. Dan bezoeken de groep 5  kinderen van een van de 

basisscholen uit Woudenberg onze Oudheidkamer en kunnen zij een aantal oude gebruiken ervaren.  

Dit gebeurt onder leiding van Ria Veldhuis, Nel van Dorp en Annie Robbertsen 

De vrijdagavond daaropvolgend mogen ze terugkomen met hun familie om te laten zien wat ze gedaan 

hebben en zien ze de daarbij gemaakte foto’s. Het is dan een drukte van belang, erg leuk.  

 

Thema de heerd werd uitgebreid 

De bedstee in de heerd is weer terug  en er werd een historisch Woudenbergs aanrecht   met oude 

keukenattributen aangebracht. De schoolklassen kunnen nu kennis maken met oude keukengebruiken. 

Dirk Stuivenberg, onze bouwer heeft het belangrijkste gedeelte opgebouwd, maar hij heeft het door zijn 

ziekte niet kunnen afmaken. Het werk werd overgenomen door de familie Robbertsen en  Dirk heeft het 

vlak voor zijn overlijden nog kunnen zien hoe zijn werk afgerond  werd. Dirk  genoot er duidelijk van. 

Wij zijn Dirk heel dankbaar voor wat hij voor ons  met zijn onstuitbare energie heeft gedaan. 

 

Thema Pyramide van Austerlitz 

Voorzitter Johan de Kruijff neemt als adviseur deel in de gidsenvergaderingen van de Pyramide van 

Austerlitz.  Oud Woudenberg wil waar mogelijk de gidsengroep en het LEU ondersteunen   in de 

ontwikkeling van dit imposante monument uit de Franse tijd.  

 

Thema Valleiklederdracht 

Jannij Goemaat, Gré Groeneveld en Annie Robbertsen zijn bij mevrouw Robbertsen (89 jaar) in de leer 

gegaan om onze  kanten mutsen te kunnen wassen en te stijven. Daarbij horen ze ook de achtergronden 

van de klederdracht. 

 

 

 

 



Wisselexposities 2015 

De volgende wisselexposities zijn in de Oudheidkamer getoond  

-vitrine met documenten  en oudheden over 60 jaar stichting Oud Woudenberg 

-vitrine met blikken trommels  

-vitrine met Oranje keuken emaille 

 

Verwachte wisselexposities in 2016  

-het ontstaan van Woudenberg in 1241: 

in het voorjaar van 2016 vindt u  in de Oudheidkamer een expositie over het ontstaan van Woudenberg 

-Thema: de invloed van de familie Hooft  op Woudenbergse ontwikkelingen 

Nadat we vorig jaar de familie Beaufort   centraal hebben gesteld , willen we dit  najaar tonen welke 

invloed de familie Hooft sedert 1832 heeft gehad op de ontwikkeling van Woudenberg   

-werkplaats met oude gereedschappen 

In de Oudheidkamer wordt een heuse werkplaatsje  ingericht om scholieren kennis te laten maken met 

historische gereedschappen   

 

Namens het bestuur bedank ik  alle vrijwilligers met  hun partners voor hun belangeloze  inzet, die het 

mogelijk maakte om de hierboven genoemde activiteiten  te realiseren. 

 

Graag wens ik allen een mooi 2016 toe  

 

Johan de Kruijff 

Voorzitter stichting Oud Woudenberg 


