
 

 

Oud Woudenberg overzicht activiteiten 2017 en verwachtingen 2018     
opgemaakt  door voorzitter  Johan de Kruijff  als naslagwerk voor onze donateurs, onze vrijwilligers en 
andere belangstellenden 
datum: 30 december 2017 
 
Het is traditie dat op Oudejaarsdag alle vrijwilligers van het afgelopen jaar  uitgenodigd worden in de 
Oudheidkamer. 
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: 
 
Het jaar 2017 stond  in tegenstelling tot  2016 in het teken van ”terug naar onze structurele activiteiten”, 
hoewel : nog steeds omvangrijk 
 
Bestuur en vrijwilligers   van Oud Woudenberg 
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 60 personen. 
Er zijn in 2017 zes bestuursvergaderingen  gehouden 
Piet de Kruif  en nu ook Jan van Egdom zorgen  namens Oud Woudenberg voor de aandacht bij bijzondere 
gebeurtenissen in voor- en tegenspoed  bij onze vrijwilligers.  
 
Bestuurswissels: 
Ine de Ridder is  vanaf 1 januari 2017  Ody Honders opgevolgd  als secretaris  en dat doet zij met verve. 
Piet de Kruif  is per 14 december 2014 gestopt als bestuurslid. Ody Honders heeft  in die 
bestuursvergadering gememoreerd wat Piet vanaf  1 december 1997 voor Oud Woudenberg heeft 
betekend. Voorzitter Johan de Kruijff bood vervolgens Piet een oorkonde aan met de vermelding:  
erebestuurslidmaatschap van stichting Oud Woudenberg 
 
Zilveren speld (wegens grote verdienste voor Woudenberg)  voor Piet de Kruif 
Op 13 december 2017 heeft burgemeester de zilveren speld uitgereikt aan Piet de Kruif, voor zijn niet 
aflatende inzet voor de Woudenbergse gemeenschap, waarvan een belangrijk deel voor Oud Woudenberg 
is geweest. Wij feliciteren Piet met deze uitreiking. 
 
In herinnering: 
Op 2 februari 2017  hebben we door overlijden afscheid moeten  nemen van onze vrijwilliger Cor 
Robbertsen. Hij stond altijd voor ons klaar en heeft vele kilometers afgelegd onder het gezegde “doen we” 
Een maand later op 2 maart 2017 hebben we eveneens door overlijden afscheid genomen van Theo Heine. 
Hij is heel lang aan ons verbonden geweest als vrijwilliger en heeft verschillende activiteiten onder zijn 
hoede gehad. 
Wij zijn Cor en Theo dankbaar voor wat zij voor ons hebben betekend. 
  
Nieuwe vrijwilligers in 2017: 
Ab Wassink- donateursadminstratie 
Gerrit Minnen - bezorging blad  
Wil van Bemmel- objectenarchief 
Allen van harte welkom 
 
 



 

 

 
 
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 en vinden we het onze  plicht 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. 
 
Websites: 
 
Oud Woudenberg 
Onze websitebeheerder Cor Nagtegaal houdt  onze websites  zo actueel mogelijk. 
 neem een kijkje op www.oudwoudenberg.nl en u vindt o.a. beknopte historische informatie  over 
Woudenberg alsmede de alle teksten van het blad Oud Woudenberg, uitgegeven tussen 1982 en 2014. 
De agenda van stichting Oude Woudenberg met laatste nieuwtjes. 
 
Woudenberg op de kaart 
Ook de website  www.woudenbergopdekaart.nl is heel interessant : aan de hand van Google Earth ontdekt 
u de historische plekken en gebeurtenissen in Woudenberg 
 
Canon van Woudenberg     
Ody Honders en Cor Nagtegaal hebben in  samenwerking met Landschap Erfgoed Utrecht de canon van 
Woudenberg samengesteld en  op de historische avond van 20 april 2017 werd de aftrap gegeven  
 Deze canon is digitaal toegankelijk onder www.entoen.nu/nl/utrecht/regio-eemland/woudenberg  
Deze canon geeft een overzicht van de 34 belangrijkste gebeurtenissen uit de geschiedenis van 
Woudenberg. Deze canon is een digitale weerspiegeling uit de in 2015 uitgegeven jubileumboek 
Woudenberg, reis door de tijd, geschiedenis en canon 
 
Samenwerking met Gemeente,  stichting Cultuurhuis en cultuurhuispartners 
Jan van Egdom is namens onze stichting   bestuurslid van de Stichting Cultuurhuis   en wisselt de benodigde 
informatie uit tussen de besturen. Per 1 januari 2018 stopt Jan en  geeft hij zijn functie door aan Dick 
Veldhuizen 
De immer  actieve Ina Muller 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. 
 
Cultuurhuis 5 jaar 
 Op 3 maart 2017 bestond het Cultuurhuis 5 jaar  en tussen 3 maart en 10 maart werd dit lustrum 
uitgebreid gevierd. Ook Oud Woudenberg heeft volop hieraan meegewerkt  
Stichting Cultuurhuis  heeft in 2017 de afgelopen 5 jaar  geëvalueerd om  waar nodig veranderplannen te 
maken. Daarvoor is een  denktank gevormd, aangevuld met vertegenwoordigers van de Gemeente en de 
cultuurhuispartners. Wethouder P. de Kruif gaf in het najaar van 2016 de aftrap.  
Vele veranderplannen zijn al uitgevoerd en een aantal zijn meegenomen naar het volgend jaar 
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Open Monumentendag 
De gemeenten Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude hebben in 1987 afgesproken dat Open 
Monumentendag  dag roulerend in deze 3 gemeentes worden  georganiseerd  
De gemeente Scherpenzeel is in 2017 aan de beurt, echter Oud Scherpenzeel bestaat een jaar later 50 jaar.  
Graag willen zij dan in 2018 ook Open Monumentendag mee organiseren. 
Daarop hebben zij via de wethouders ruiling verzocht , waardoor Woudenberg een jaar eerder , dus in 2017 
Open Monumentendag hebben verzorgd. Het thema is Boeren, Burgers en Buitenlui op 3 verschillende 
locaties. De coördinatoren zijn namens de Gemeente Liesbeth Davelaar en Sian de Kruif en namens oud 
Woudenberg  Annie Robbertsen, Ine de Ridder  en Johan de Kruijff 
Voor de bezoekers werden de 3 verschillende locaties waar de thema’s zich voltrokken op aangename wijze 
verbonden door een prachtige nostalgische paardentram. De rit was gratis 
Wethouder Pieter de Kruif vertelde dat deze dag vooral was bedoeld om te beleven hoe het dagelijks  leven 
er in de vorige eeuw uit zag. Het was een meer dan geslaagde dag. 
  
Samenwerking Burgemeester  in voorbereiding dodenherdenking 
Onze Burgemeester stelt tijdens de  4 mei herdenking   elk jaar een  van de  Woudenbergse 
oorlogsslachtoffer centraal. De burgemeester betrekt  ook  Oud Woudenberg in de voorbereiding. 
In 2017 is de gefusilleerde gemeenteambtenaar  Nico Bergstein  speciaal herdacht. 
 
Ontruiming cultuurhuis bij calamiteiten 
Op de toog van “ cafe de Poort “ ligt een gelamineerde verkort ontruimingsplan. 
Onze  vrijwel altijd aanwezige Gerrit van de Berkt is BHV-er namens Oud Woudenberg. 
 
Schoonmaak  
O.l.v. Neelie Hek   hebben we een eigen schoonmaakploeg en daardoor is ons onderkomen door een 
ringetje te halen. 
 
Gastvrouwen en -heren Oudheidkamer 
Wij hebben een leuke groep van  24 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.   
 
Draaien van historische films. 
Tijdens de openingsuren wordt 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.   
Op afstand Digishop ons automatiseringssysteem onderhouden en problemen oplossen.   
Rudy de Jongh is systeembeheerder van Oud Woudenberg en de koppeling tussen de automatiserings-
gebruikers,  het systeem en Digishop. Hij zorgt er ook voor dat onderzoeksinformatie op de juiste manier is 
opgemaakt en  op de juiste plek  toegankelijk  wordt opgeslagen. 
 
 
 
 
 



 

 

 
Archivering  
In de Onderzoeksruimte is ondergebracht: de bibliotheek, de collectie foto's, ansichtkaarten, kaarten en 
luchtfoto’s alsmede unieke  documenten, themaverzamelingen en verzameling krantenknipsels.  
Van al deze deelcollecties worden digitale catalogi gemaakt. 
-De bibliotheek is overzichtelijk, gedocumenteerd en bijgehouden  door   Govert Ekelmans  
-Fred Tempelman vult de catalogus met  de collectie krantenknipsels  
-Onderzoek “catalogiseren en publiceren van Woudenbergse begraafplaatsen”  wordt bijgehouden door 
Rudy de Jongh 
  
Fotocollectie: 
In voorgaande jaren zijn  ca  10.000 foto’s over Woudenberg gescand en grotendeels betekst. 
 Nog steeds krijgen we oude foto’s en moeten nog vele foto’s betekst worden. Deze foto’s en oude  
ansichtkaarten worden gedigitaliseerd door Gerrit Moesbergen. Vrijwel elke maandagmiddag zijn Wim van 
de Wiel,  Henk Methorst en  René Veldhuizen in de Onderzoeksruimte aanwezig om achtergronden van 
foto’s te beschrijven. 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 werkt eveneens aan   foto beteksten met name gericht op onze transporteurs. Rudy de Jongh 
zorgt voor vastlegging van de betekste foto’s. 
 
Genealogie  
Onze genealoog Wim de Greef heeft meerdere boeken geschreven met genealogische beschrijvingen. 
Vanuit die wetenschap publiceert hij regelmatig in ons blad Oud Woudenberg. 
 
Schenkingen van historische objecten en foto’s  
Wekelijks worden uit meerdere  hoeken  historische Woudenbergse materialen en/of foto’s  aangeboden. 
Dit vermelden we  in ons kwartaalblad. 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. 
Bijzonder is dit jaar de schenking van een maquette Knipscheer-orgel Dorpskerk gemaakt  door A.G. van 
Leeuwen(1915-2007) 
 De eigenaar was oud- burgemeester van Woudenberg, mr. J.G.H. Krajenbrink en J.J. Timmer heeft 
bemiddeld dat deze maquette geschonken werd aan Oud Woudenberg  
  
Thema “de geheimen rond kamp Amersfoort” uit WO II 
Voor het onderzoek naar oorlogsgebeurtenissen in den Treek Henschoten is een intensieve samenwerking 
tot stand gekomen tussen Oud Woudenberg, stichting Kamp Amersfoort en de Historische kring Leusden.  
Kamp Amersfoort ligt op grond van landgoed denTreek-Henschoten  
De archiefonderzoeken zijn  in 2017 afgerond en dat resulteert in het maken van 2 boeken: 
 
*Het eerste boek “Afgemarcheerd”  is vrijwel gereed en beschrijft de enorme operatie  omtrent 
ontwapening in mei 1945 van vele duizenden Duitsers  in onze omgeving en vertelt ook veel wat met   
Woudenberg te maken had. De  verhalen van ooggetuigen zijn aangevuld  en bevestigd  met Canadese 
dagboeken. Ook konden wij beschikken over mooie foto’s uit die tijd. Begin 2018 kunnen Woudenbergers 
op het boek inschrijven. 
 
*Het   tweede  boek  heet Geheimen rond Kamp Amersfoort  en beschrijft wat op landgoed den 
Treek/Henschoten in de periode 1939-1946 is gebeurd en het boek zal mogelijk één jaar later uitkomen.  
 
 



 

 

 
*Onderzoekers  van Kamp Amersfoort en ondergetekende zijn  samen met de terreinbeheerder van de 
Leusderhei  op zoek naar de geruimde massagraven van honderden oorlogsslachtoffers rond kamp 
Amersfoort. In het najaar hebben we een eerste  herdenking georganiseerd en heeft een nabestaande op 
de executieplek van zijn oom een gedicht voorgedragen. Een camera team van de VPRO heeft opnamen 
gemaakt. Wij hopen  op termijn  (permanente) toegankelijke herdenkingsplekken  te creëren   voor 
nabestaanden. 
 
*Verder wordt in 2017 en 2018  onderzoek gedaan naar WOII vliegtuigcrashes in Woudenberg. 
 
*Johan de Kruijff heeft op 11 mei 2017  een rondleiding gehouden in den Treek langs nog zichtbare sporen 
van de 2 Wereldoorlog  voor de vrijwilligers van Oud Woudenberg. 
In 2018 zullen meerdere dezelfde rondleidingen gehouden worden voor donateurs van Oud Woudenberg. 
  
Kelderdepot 
Met de rolarchieven  in ons kelderdepot beschikken wij over ruim 300 meter stellingruimte.   Vele dozen 
bevatten onze kleine historische objecten en verder schilderijen, bodemvondsten, textiel en tijdschriften. 
De grotere objecten zijn in een loods elders opgeslagen  
In 2017 en 2018 wordt  het archiefwerk door o.a.  Wil van Bemmel voortgezet en  elk object of document 
wordt van een uniek nummer te voorzien,   waardoor ons archief voor ons en onze opvolgers toegankelijker 
wordt. 
 
Collectie bodemvondsten Woudenberg 
Marco Feenstra analyseert en catalogiseert de in  onze de kelder opgeslagen collectie bodemvondsten. 
 
Collectie fietsen en bromfiets 
Dirk de Kruif heeft zich ontfermt over de kleine collectie fietsen. 
In Woudenberg bestond fietsenfabriek Durabo en Oud Woudenberg heeft  3 geschonken Durabofietsen in 
de collectie. Dirk heeft deze fietsen schoongemaakt en waar nodig hersteld.  
Ook is er een mooie oude transportfiets. Tenslotte stond er een Scherpenzeelse  Eris fiets met hulpmotor. 
Deze fiets  is met instemming van het bestuur overgedragen aan Wim van de Berg,  voorzitter van Oud 
Scherpenzeel. 
 
Brandkast archief 
Ons brandkastarchief betreft een grote verzameling historische documenten en akten, voornamelijk 
afkomstig van schenkingen uit Woudenbergse familienalatenschappen.  
Dit archief is  nu voor onderzoekers (digitaal) doorzoekbaar en terugvindbaar op thema’s. 
Gerrit Moesbergen heeft al   deze documenten gescand, waardoor de toegankelijkheid nog verder is 
vergroot. U kunt voor uw onderzoek elke maandagmiddag een afspraak maken. 
 
Jaarlijks historische uitstapje op 20 september 2017 
Om  half negen vertrok de bus, bestuurd door onze vaste chauffeur Bertus Brouwer  naar Grave bij 
Nijmegen. Daar kregen wij in de ochtend  door  gidsen een rondleiding door  het historische stadje, 
waaronder een  bezoek aan de mooie Sint Elisabethkerk 
Tussen de middag werd van een uitgebreide lunch genoten in restaurant “de Maaspoort”   
Na de lunch wandelden we naar het Arsenaal, gevolgd door een bezoek aan het fraaie Graafs Museum  Na 
thuiskomst werd een driegangen diner genuttigd bij restaurant Schimmel.   
Daar werd  Ody Honders bedankt voor de vele georganiseerde  historische uitstapjes. 
Door het teruglopende aantal deelnemers zal het bestuur zich bezinnen op de vraag hoe de jaarlijkse uitjes 
er in de toekomst moeten gaan uitzien. 



 

 

 
 
Historische avonden in 20 april 2017  en 26 oktober 2017 
*Op de historische avond van 20 april 2017 werd de  canon van Woudenberg gelanceerd door Cor 
Nagtegaal en Ody Honders voor ruim 150 bezoekers.  Cor Nagtegaal gaf op een rustige en begrijpelijke 
manier een  mooie presentatie hoe de canon werkt  (zie ook hierna bij websites). Na de pauze gaf Jan 
Morren(jurylid van de Boerderijenstichting) een uitgebreide lezing over hoe  in de provincie Utrecht de 
boerderij van het jaar wordt genomineerd en uiteindelijk wordt gekozen. Vele Woudenbergse boerderijen 
passeerden de revue. 
 
*Op de historische avond van 26 oktober 2017 werd   een lezing gegeven over Ridderhofstad Geerestein en 
haar bewoners. Met name de familie Hooft stond daarin centraal. 
Als eregasten waren aanwezig de huidige eigenaar jonkheer drs. PC. Hooft en zijn gezin. 
Na een welkom door de voorzitter nam  de zoon jonkheer drs. Arnout Hooft het woord  en gaf een korte 
samenvatting over zijn familiegeschiedenis. Daarna kreeg Herman Schouten het woord met een uitgebreide 
lezing voorzien van vele foto’s. 
De lezing was de aanloop naar een mooie expositie in de Oudheidkamer dat officieel werd geopend op 13 
december 2017 
Na de pauze   werd de Jubileumfilm Roomboterfabriek de Vooruitgang uit 1957 getoond 
Carola Wittenberg (kleindochter van Cor en Annie Robbertsen) heeft   deze  oude film voorzien van tekst , 
geluid en muziek.  Tekst en geluid zijn tijdens meerdere bijeenkomsten van voormalige 
melkfabriekwerknemers samengesteld. Voor velen van de  ca 160 bezoekers was het een feest van 
herkenning 
 
Publicaties 
Blad Oud Woudenberg 
In 2017 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.  
 
Veldnamen- en boerderijenonderzoek 
Dick Veldhuizen inventariseert de veldnamen in het Woudenbergse buitengebied. Dit zijn de namen van 
de verschillende percelen die bij een boerderij horen.  
Ten tweede doet Dick onderzoek naar de agrarische ontwikkelingen in Woudenberg vanaf circa 1900.  
Dit vanuit zijn kennis als veehouder, oud-voorzitter van de Coöperatieve Land- en Tuinbouwvereniging 
Rijnvallei en bestuursfuncties bij het waterschap Heiligenberbeek en haar rechtsopvolgers 'Vallei en Eem' 
en 'Vallei en Veluwe'.  Het is de bedoeling dat  de resultaten van het tweede onderzoek in een  
uitgave van De Klapperman   eind 2018 gepubliceerd worden. 
 
Jansje en Melis 
Jannie Goemaat en Mees de Man geven vele voordrachten als Melis en Jansje. 
In klederdracht gehuld en ruim in gebruik van het Wombargse dialect vertellen zij vele verhalen over 
Woudenbergse gebeurtenissen. Zij passen het verhaal aan afhankelijk wie de genodigden zijn. 
 Er is bij Oud Woudenberg een mooie DVD te koop waarin zij in dialect een rondje Woudenberg maken.  
 
Mees de Man en maand van de Geschiedenis 
Jaarlijks wordt  landelijk een thema behandeld in de oktobermaand als maand van de Geschiedenis. 
Al jaren  is Mees de Man onze Meesterverteller en gaat op ludieke wijze in op dit thema  
Zo ook op   11 oktober gebruikte hij weer mooie woordspelingen  op het woord “geluk”  



 

 

 
 
Verkoop van Oud Woudenberg boeken en historische films 
Steeds meer is er vraag naar boeken en kopieën van historische films. Oud Woudenberg is daaarom gestart 
met een permanente boekenstand bij de ingang van de Oudheidkamer 
 Conny Geijtenbeek  is de boeken en film beheerder  en zij is in 2017 op meerdere festiviteiten met een 
boekenstand aanwezig geweest  
 
Gefilmde interviews met Woudenbergers in de Woudenberger  met als thema  “Levensverhalen”  
Ondergetekende Johan de Kruijff neemt samen met Bertus Mulder vele interviews op  met prominente 
Woudenbergers die de seniorenleeftijd hebben bereikt. Meestal werd dit op video beeld opgenomen. 
Dit  beeld en geluid wordt  digitaal  gearchiveerd voor het nageslacht. 
Op historische avonden worden enkele van deze interviews getoond, gevolgd door herhalingen tijdens de 
dinsdag en vrijdag in de Oudheidkamer.  In 2017 zijn weer enkele ooggetuigen geïnterviewd. 
Ody Honders deze gefilmde  verhalen op schrift gesteld en worden wekelijks als vervolgverhalen verteld in 
de Woudenberger 
 
Vier uren gaans 
In dezelfde wekelijkse rubriek van de Woudenberger beschrijft Ody Honders wandelingen van ongeveer 20 
kilometer vanaf de rand van Woudenberg Elke week wordt een deel van deze wandeling uitgediept. 
Een tocht langs nog bestaande en verdwenen historische objecten. Ten dele over wegen en paden uit de 
moderne tijd en ten dele over paden die vroeger tot hoofdweg hebben gediend , maar nu in onbruik zijn 
geraakt en deels zijn vergeten. 
 
De Oudheidkamer: 
Onder leiding van Annie Robbertsen is de Oudheidkamer gedurende 5 dagdelen per week geopend voor 
publiek. Gedurende de openingstijden is altijd een dubbeltal gastvrouw/heer aanwezig om de gasten te 
ontvangen en te begeleiden.  Neelie Hek verzorgt de kwartaalplanning voor een vaste groep van 26 
gastvrouwen en heren   
In de Oudheidkamer zijn in 2017  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 
   
Toelichting thema schoolklas  in 2017  
Evenals voorgaande jaren ook  in 2017 en   2018 : 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.  
 



 

 

 
 
Toelichting 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,  ondersteunen in de ontwikkeling van dit imposante 
monument uit de Franse tijd. 
 
Wisselexposities 2017 
De volgende wisselexposities zijn in de Oudheidkamer getoond:  
-werkplaats met oude gereedschappen 
-vitrine met oranje keuken emaille 
-uitgebreide expositie ingericht met doopjurken met bijbehorende geboortekaartjes en familiefoto’s 
Deze doopjurken expositie was boven verwachting heel succesvol. Vele bezoekers met mooie reacties. 
- de expositie: invloed van de familie Hooft van Ridderhofstad Geerestein op Woudenbergse 
ontwikkelingen. De expositie werd officieel geopend op 13 december, in aanwezigheid van  de familie 
Hooft en het voltallige college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Woudenberg. 
 
Verwachte wisselexposities in 2018 
-tot en met 15 april 2018 vervolg thema invloed van de familie Hooft van Ridderhofstad Geerestein op  
Woudenbergse ontwikkelingen 
-Het Vermaerde Bijenboek uit 1779 uit ons archief : Het bestuur heeft Lammert van Beek gevraagd dit boek 
in onze leestaal te vertalen en zo mogelijk een voordracht te houden  
-De expositie kleermakersfamilie Honders in Woudenberg 
 
Namens het voltallige  bestuur bedank ik  alle vrijwilligers met  hun partners voor hun belangeloze  inzet, 
die mogelijk maakten om de hierboven genoemde activiteiten  te realiseren en wens ik allen een mooi 
2018 toe  
 
Johan de Kruijff 
Voorzitter stichting Oud Woudenberg  


