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l/CORWOORD 

Het blijkt in de praktijk een hele klus om in de vaak 
schaarse vrije uurtjes, welke er overblijven naast 
allerlei andere aangegane verplichtingen of zich aan
gemeten andere hobby's, nog veel speurwerk te doen 
voor Dud Woudenberg. Hen moet voor dit uren-verslindend
hobby-werk eigenlijk geen andere taak meer in de maat
schappij bekleden« Het andere woorden? er ligt een prach
tige taak weggelegd voor V.U.T.-ers of gepensioneerden 
dan wel voor hen die om andere redenen uit het arbeids 
proces zijn geraakt en belangstelling hebben voor de 
geschied schrijving o 

Wij schrijven dit omdat er een flinke vertraging is 
ontstaan in onze eerste aflevering van de 'Bijdragen 
tot de geschiedenis van woudenberg'. 
De start is toch moeilijker dan we aanvankelijk hebben 
voorzien. We willen verantwoorde historische artikelen 
schrijven en dit vergt heel wat uurtjes vrije tijd van de 
werkgroepIeden« 
Het is ons wat tegengevallen maar we gaan stug door. 
We zullen onze schouders blijven zetten onder de ons 
vrijwillig aangevatte taak. Dus nog even geduld] 

U kunt de taak van de werkgroepleden enorm verlichten 
door ons materiaal toe te spelen. 
Heent u dat er bepaalde leuke of minder leuke dingen 
uit de (recente) geschiedenis van Woudenberg moeten 
blijven bewaard, schrijft u het dan voor ons op of kom 
het ons vertellen. Elke dag wordt er geschiedenis à 
geschreven en helaas is er te weinig bewaard gebleven. 
Zonder de medewerking van onze donateurs is het niet 
eenvoudig de stichting een goede zet te geven. 

Qnder onze donateurs zijn V.U.T.-ers en gepensioneerden, 
die heel wat meer van de geschiedenis van Woudenberg 
weten dan de'geïmporteerde'leden van de werkgroep. 
We denken hierbij ook speciaal aan de geschiedschrijving 
over de mobilisatie, evacuatie, oorlogsjaren en 
bevrijding. De respons op onze oproep is nog maar gering 
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en dan te bedenken dat de generatie die deze moeilijke 
tijd daadwerkelijk heeft meegemaakt, nu zo langzamerhand 
behoort tot de 65—plussers! 
Na deze hernieuwde oproep verwachten wij zeker meer 
reakties. Stelt u ons niet teleur! 

Namens de werkgroep, 
G.D. Marringa, voorzitter 

JTOTENTOONSTELLING RIDDERHOFSTAD GEERESTEIN 

Het bestuur van de Stichting Oud Woudenberg hoopt op 
21, 22 en 23 april aanstaande een fototentoonstelling 
in het onlangs geheel gerestaureerde Koetshuis van 
Huize Geerestein te organiseren. 
Het is ds bedoeling om door middel van foto's, kaarten, 
tekeningen enzovoorts, een overzicht van het verleden 
van Geerestein te laten zien» 
Vooral de oudere 'Wombargers' onder ons kunnen zich nog 
goed herinneren welke grote invloed de bewoners van 
Geerestein op de Woudenbergse bevolking uitoefenden« 
Ook in het verre verleden, al vobr 1400, bestond Geere
stein. Het was een Stichts leen en behoorde aan een 
geslacht met diezelfde naam. 

Na diverse malen van eigenaar te zijn verwisseld werd in 
1834 Hendrik Daniël Hooft Heer van Geerestein en Wou
denberg. 

«ewel Geerestein centraal zal staan op de tentoonstel-
ngy zal deze worden aangevuld met de nieuwe aanwinsten 

van de stichting. 
Velen zullen zich afvragen, wat voor aktiviteiten her
bergt thans Huize Geerestein? Sinds enige tijd zwaait 
het architectenbureau Inbo hier de scepter die zich dan 
ook de trotse eigenaar mag noemen. Verheugend voor de 
Woudenbergse bevolking en niet minder voor onze stichting. 
Inbo — eerbied hebbende voor het verleden van Geerestein -
heeft door restauraties en onderhoud niet alleen gezorgd 
voor een bijzonder fraai eigen onderkomen, maar ook voor 
conservering van het enige adelijke huis dat Woudenberg 
nog rijk is. 
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Gelijkertijd met de fototentoonstelling van de Stichting 
Oud:Woudenberg in het Koetshuis, organiseert Inbo een 
tentoonstelling over haar aktiviteiten 'Het heden van 
Geerestein' op de benedenverdieping van Huize Geere-
stein. ; 
Burgemeester 0. de Pree hoopt beide tentoonstellingen 
te openen op donderdagavond 21 april aanstaande om 
19.00 uur. 
Voor de Woudenbergers een bijzondere gelegenheid om 
tijdens de tentoonstelling een blik te werpen binnen de 
al oude muren van Geerestein. 
De donateurs van onze stichting worden hierbij gj 
hartelijk uitgenodigd. 

Namens de tentoonstellings
commissie s 
K.C. 'van Lunteren 

Openingstijdens 

Donderdagavond 21 april van 19.00 - 22.00 uur 
Vrijdagavond 22 april van 19.00 - 22.00 uur 

Zaterdag 23 april 
's morgens van 10.00 - 12.00 uur 
's middags van 14.00 - 17.QC uur 

(Vrijdagmiddag 22 april is gereserveerd voor de 
hoogste klassen van de lagere scholen) 
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DONATEURSAVOND Ol/ER DAN VAN SCHAFFELAAR 

Op 30 november uan het vorig jaar was de heer 
D.W. van Maren, voorzitter van Oud-Scherpenzeel, uit
genodigd om een causerie te houden, getiteld: 
'Komt Dan van Schaffelaar uit Woudenberg?' . 
Spreker meende dat onze schoolse vaderlandse geschie
denis eenzijdig op Holland is gericht, terwijl een 500 
jaar geleden Brabant en Gelderland belangrijker waren. 

Kan van Schaffelaar stierf in de Stichtse burgeroorlog 
die woedde in 1481-1483. De heer Van Haren wilde zo min 
mogelijk met jaartallen werken in zijn vaderlandse 
geschiedenis, maar stelde het jaartal 1482 centraal« 
In dat jaar sprong onze held van de Barneveldse toren. 
De heer Van Maren ging de geschiedenis na van de aan 
die daad voorafgaande 120 jaar,, waarin Karel de 
Stoute van zijn Bourgondische rijk, dat een lappendeken 
van kleine staatjes was, een eenheidsstaat met overal 
dezelfde wetten wilde maken» Men wilde echter de eigen 
privileges behouden. 

Karel, die tevergeefs had getracht zich tot koning te 
laten kronen, sneuvelde bij Nancy en zijn dochter huwde 
uiteindelijk met de zoon van de Duitse keizere 
In die tijd begon de Utrechtse burgeroorlog. 
Op het kasteel Rozendaal bij Arnhem lagen toentertijd 
een aantal-ruiters, die onder Dan van Schaffelaar • :: 

richting Amersfoort trokken, maar in Barneveld'tegen
stand troffen. 

|n en om Barneveld waren veel kastelen, maar Dan en zijn 
mannen verkozen hun toevlucht in de toren van Barneveld 
te zoeken. Een smalle stenen wenteltrap was gemakkelijker 
verdedigbaar. 
De strijd duurde maar twee dagen. De belegeraars hadden het 
voordeel van hun kanonnen. TIen bood overgave aan, maar 
de vijand eiste Dan op. 
De heer Van Maren vermoedde dat Dan zich elders had 
misdragen, maar als positieve daad heeft hij zichzelf 
opgeofferd, wat wel een spectakelstuk was. 
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De heer Van Maren stelde hu de vraag; Wie en van
waar was Dan van Schaffelaar? 
In Woudenberg zijn twee " schouten gsweest van dit geslachte 
Vrijwel 30-40$ kans is er dat 3an uit Woudenberg kwam. 
De eerste schout heette Arend van Schaffelaar, daarna 
kwam Gijp. .. 
Er is bovendien een brief uit 1466, waarin sprake is 
van Margriet van Schaffelaar, die twee broers hads 
Willem en Gijp* 
Pimgelaar, gelegen tussen de Wetering en Rumelaar, 
was bezit van de Van Schaffelaars, waarvan er toen 
velen waren» Ook de naam Dodestok (nu nog een boerderij 
op Rumelaar) wordt in stukken over Prangelaar genoemde» 

Na de pauze liet de heer Van Maren een groot aantal 
dia's zien van schilderijen en andere afbeeldingen uit 
de tijd van Dan van Schaffelaar. 
Hoe men gekleed was, leefde en woonde kwam hieruit 
naar voren, maar de heer Van Maren besloot .zijn ceuserie 
met te stellen dat niet' de ridders en vorsten, maar de 
gewone man belangrijk is geweest en vandaar als laatste 
dia een afbeelding van de boer, die voort ploegde. 

Nasehriftg 

In het boekwerk, dat wij van de heer Ad. Veenendaal 
te Amersfoort ontvingen, getiteld 'Schepenzegels in het 
Amersfoortsche Gemeente-Archief' en beschreven door de 
heer A.F. van Beurden, Hypotheekbewaarder b.d. en oud-
raadslid (uitgegeven in 1933), staat op bladzijde 36 s 

1430 SA (is Stadsarchief) 280 s Arent van Scaffelaer, 
Schout wegens Gaasbeek.Drie adelaars 2-1 ^ß 

en op bladzijde 51 s 

1431 No. 280 Arent van Scaffelaer, Scout 
drie uitgespreide adelaars 2-1 

Er staat dus niet bij vermeld waar Arent schout was. 
Bij meerdere andere namen in dit boekwerk staat het er 
wel bij als ze schout te Woudenberg waren. Bijvoorbeeld 
1403 Willem Andriesone of 1492 Claes van Garderen of 
1501 Henric van Coten, enzovoorts, 

G. Moesbergen 
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WERKGROEP ARCHEOLOGIE 

Veel van de rijke historie van Woudenberg is verdwenen» 
De bodem bewaart vaak nog herinneringen aan de historie, 
Zo nu en dan lezen we in de regionale media dat er 
vondsten van betekenis zijn gedaan in de provincie 
Utrecht,, 

Wij zijn er van overtuigd dat ook in de grond van onze 
gemeente stille getuigen liggen uit-de' historie. 
Dat is voor de Stichting Oud Woudenberg aanleiding 
fceuecst zich eens wat meer te verdiepen in het bodem
onderzoek op die plaatsen waar de grond zal worden 
geroerd als gevolg van uitbreiding van gebouwen, bij 
het graven van funderingen, aanleg van wegen en 
rioleringen en het bouwrijpmaken van bestemmings
plannen. 

Twee bestuursleden van de stichting zullen het voor
touw nemen om te komen tot een Werkgroep Archeologie, 
namelijk de heer G.J". Detten en de heer W. van' der Wiel, 
beiden geboren en getogen Woudenbergers» 
Uiteraard heeft deze Werkgroep bij klussen van enige 
omvang ondersteuning nodig bij graafwerk en dergelijke. 
Wie geïnteresseerd is in het bodemonderzoek kan zich 
bij de gsnoemde bestuursleden melden. 

In dit verband denken we ook aan de jeugdige inwoners 
uit onze gemeente! 

De uerkgroepleden zijn onder de volgende telefoon
nummers te bereiken; 
P.D. Detten (03498)-3S58 
W» van der Wiel (03498)-1'935. 

G.D. Ptarringa 
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FOTO-ARCHIEF EN KRANTENKNIPSELS 

Het bestuur van de stichting, heeft zich de laatste 
tijd laten voorlichten over de registratie van haar 
bezittingen« Een der aandachtspunten was daarbij'om 
een begin te maken met het registreren van foto's en 
krantenartikelen, met andere woorden het aanleggen 
van een toegankelijk foto-archief en krantenknipsel-
archief „ 

Voor de historie van belang zijnde artikelen in de 
plaatselijke kranten worden uitgeknipt, opgeplakt en ^ 
op datum bewaard. 
Periodiek kan er een index op worden gemaakt, zodat 
het knipselarchief -gemakkelijk toegankelijk blijft. 
Een aantal jaargangen van De Woudenberger ligt te 
wachten om te worden bewerkte 

De stichting is ook in het bezit van honderden foto's 
van de laatste jaren, geschonken door de B.D.U. te 
Barneveld, onder meer uitgeefster van De Woudenberger,, 
Het zou jammer zijn wanneer daar niets mee gebeurt. 
Ook deze foto's moeten worden geregistreerd. 

Het opzetten van het foto- en krantenknipselarchief 
en ook het bijhouden daarvan is geen klein karwei en 
de bestuursleden zien geen mogelijkheden deze taak zelf 
aan te pakken en af te ronden. 
Het bestuurslid K.C. van Lunteren zal deze taak coör
dineren en hij zal enkele donateurs benaderen of ze 
bereid zijn medewerking te verlenen aan de vorming van _ 
een Werkgroep Krantenknipsel- en fotoarchief. % 

Nu we het toch over krantenknipsels hebben nog even 
het volgende. Als u in het bezit bent van stapels oude 
kranten uit de regio met nieuws over Woudenberg en ze 
zijn van oudere datum dan moet u die nooit weggeven 
als oud-papier» De stichting wil deze kranten graag 
ontvangen en de van belang zijnde historische artikelen 
er uit knippen en bewaren. 
Hebt u zelf ook knipsels over Woudenberg uit vroegere 
jaren bewaard, dan willen wij die graag ontvangen. 
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Als u ze liever niet wilt afstaan dan maken we er 
graag een fotocopie van. 
U kunt zich in verbinding stellen met de heer 
K.C. van Lunterenj telefoon (C3498)-4119. 

G.D. Marringa • •• 

RUINENBURGER- EN GEERESTEINSE SCHUT 

Dat Woudenberg een rijke historie heeft is geen 
onbekend nieuws. We behoeven daarvoor slechts te ver
wijzen -naar het helaas uitverkochte boek van Dr R.F.P. 
de Beaufort en Louis H. Dansen 'Over geschiedenis en 
volksleven van Woudenberg' (1969). 
In de Woudenbergse Gids, uitgave van Deco Print, i's 
de inhoud van dit boekwerk volledig overgenomen« 
Op deze manier kan men hoewel niet in boekvorm — 
toch de tekst met foto's in handen krijgen. 

Het is interessant overblijfselen uit de historie zo 
nu en dan eens aan een onderzoek te onderwerpen. 
Zo togen twee redaktieleden van dit blad op een mooie 
zaterdagmiddag in oktober van het vorig jaar op de 
fiets voor een inspektietocht naar twee historische 
'schutten' (sluisjes). 

^fceresteinse schut 

Het eerste doel was het Geeresteinse schut in de 
bocht waar de weg Ekris uitmondt op de Geeresteinselaan. 
Restanten van deze oude sluis liggen in de Lunterse Beek. 
De laarzen bewezen goede diensten. Wat al werd vermoeds 
de gedenksteen'werd niet meer aangetroffen. 
Er wordt beweerd dat deze steen ergens in onze gemeente 
in stukken en brokken is opgeslagen. Een nader onder
zoek is nodig. Het Geeresteinse schut in de Lunterse 
Beek was voor de aanleg van het l/alleikanaal -
omstreeks 1935 - een belangrijk onderdeel van de water-
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beheersing van Woudenberg en Geerestein. 
Het schut is erg verwaarloosd en het zou prachtig 
zijn wanneer met een restauratie ook het vroegere 
bruggetje in ere kon worden hersteld, 

Uan de heer G.3. den Daas, Ekris 86, alhier, die van 
onze inspektietocht had gehoord, kregen we naderhand 
een mooien foto van het Geeresteinse schut in oude 
toestand met bruggetje, waarvan we een reproduktie 
hebben gemaakt. Onze hartelijke dank« 

Op de noordkant van dit schut bevindt zich een 
steen met opschrift. Na enige moeite konden we met ^ ^ 
de vingers aftastende het opschrift ontcijferen alss ^m 
'2,216 f] + N.Po'. Dus een zogenaamde peilsteen. 
Niet erg enthousiast over een spoedig herstel van 
dit schut in oude glorie zijn we weer op de fiets 
gesprongen om het volgende schut aan een inspektie 
te onderwerpen, 

Bruinenburger schut 

Van de heer C» de- Kruif, Ekris 74s alhier, eigenaar 
van de boerderij Bruinenburg, genoemd naar het vroegere 
kasteel op die plaats, kregen we toestemming om over 
het karrepad door de landerijen te lopen en via de 
spoorlijn Amersfoort-Kesteren kwamen we uit bij het 
Bruinenburger schut, 
We konden onze ogen bijna niet geloven dat deze sluis 
zich in zo'n prima staat van onderhoud bevindt. 
Slechts een tweetal stenen waren losgeraakt en de brug 
verkeert in een uitstekende staat van onderhoud. 
De sluis regelt de waterstand van het l/alleikanaal me^^ 
de Lunterse Beek en is nog volledig in funktie, ^ ^ 
Aan de noordkant van deze sluis bevindt zich een 
gedenksteen, Met wat moeite en met behulp van enkele 
jongelui, die aan het spelen waren in een oude bunker 
daterende uit de oorlogsjaren 1940-1945, konden we de 
volgende tekst onderscheiden. 

MARIA ANGENIS HUGUEIMIN GEB= HERLIN 
HEEFT DEN EERSTE STEEN GELEGT OP DEN 10 SEP= 1786 
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Het is de moeite waard eens te onderzoeken waar deze voor 
tiloudenbergse begrippen onbekende naam vandaan komt. 
Inmiddels is ons gebleken dat sluis en bruggetje I 
eigendom zijn van de provincie Utrecht. 

Tijdens deze inspektietocht hebben we genoten van het 
prachtige natuurgebied waarin beide schutten zijn 
gelegen» Vooral rondom het Bruinenburger schut heerst 
een volstrekte rust welko niet wordt verstoord door 
voorbij razende auto's zoals Hat wel het geval is bij 
het Geeresteinse schut aan de rand van het landgoed 
^k Boom, 

In de losbladige uitgave 'Bijdragen tot de geschiedenis 
van Woudenberg' hopen we te zijner tijd nog eens op beide 
schutten terug te komen. ;'.;' 

CD» Flarringa 
D.D. Timmer 

SCHANSERGRACHT 

In de week van 29 november tot 3 december 1982 heeft 
de historische gracht rond de Schans een grote schoon
maakbeurt ondergaan. Op sommige plaatsen is meer dan 
een meter slib weggehaald. 
Vroeger zou men dit gedaan hebben met schop en 
kruiwagen. 

«genwoordig gebruikt men daarvoor hydraulische 
chines die met hun enorme bakken grote hoeveelheden 

tegelijk opgraven. De kruiwagens zijn vervangen door 
speciale daarvoor.-gebouwde afvoerwagens. 

Teneinde het gevaar voor instorten te voorkomen is de 
zijkant van de gracht, grenzende aan het terrein van de 
Schans, bestaande uit een harde zandlaag, zoveel 
mogelijk in takt gelaten. IM a de uitbaggering is de 
gracht van een nieuwe beschoeiing voorzien zowel aan 
de wegkant als aan de kant van het terrein, zodat de 
Schansergracht weer in oude glorie is hersteld en 
zeker weer tientallen jaren als een onmisbaar deel 
ons dorp zal sieren. 

G.Do Narrinça 
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DE WOUDENBERGSE TORENKLOKKEN 

Het initiatief van de Stichting Oud" Woudenberg om bij 
bijzondere gelegenheden naast de grote, ook de kleine 
luidklok weer in gebruik te nemen heeft gehoor gevon
den bij het gemeentebestuur en de kerkvoogdij van de 
Hervormde Gemeente, 

De kleine luidklok werd vroeger dagelijks om twaalf 
uur gehoord. De mensen die op het land aan het werk 
waren of zij die elders buitenshuis vertoefden, tuisten 
^P tenstijd was, 
De"klok had ook tot taak de bevolking te alarmeren 
wanneer-er brand uas, 
's Zondags, vdor het begin van de kerkdienst, werd de 
kleine klok getrokken twee minuten voordat de grote 
klok ophield te luiden. Dan beierden ze om en om; een 
zware en een lichte slag, waarna de kleine nog twee 
minuten alleen doorluidde. 
Dit oude gebruik is op oudejaarsavond 1982 in ere 
hersteld. 

Nadat de grote luidklok electrisch werd aangedreven, 
is het gebruik van de kleine klok in de vergetelheid 
geraakt. De laatste wordt namelijk neg op de oude manier 
rnet het klokketouw bediend. 

De kleine klok heeft een doorsnede van 67-g-. centimeter 
en een gewicht van 194 kilogram. 
Hij is klein ten opzichte van zijn grote broer die een 

iorsnede heeft van 131 centimeter en een gewicht van 
50 kilogram. 

De grete klok dateert uit 1512 % de kleine is waarschijn
lijk uit de veertiende eeuw. 
Beide klokken hangen in de 15e eeuwse toren. 
Een historische waarde waar iedere Woudenberger trots 
op mag zijn. 

We hopen in een volgende uitgave van 'Bijdragen tot de 
geschiedenis van Woudenberg' uitvoeriger terug te 
komen'op dit onderwerp. „„';•••. 

K.C. van Lunteren 
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25 DAAR OUD WOUDENBERG 

Ten tijde van het 25—jarig bestaan van de stichting 
op 15 december 1980, werd er omstreeks die tijd in 
het Verenigingsgebouw een grote tentoonstelling 
gehouden» 
Omdat ons Mededelingenblad toen het levenslicht nog 
niet had aanschouwd komt het ons uit een oogpunt van 
historische waarde gewenst voor in de komende afle
veringen hieraan nog wat aandacht te besteden. 

In 1979 werd er besloten tot de instelling van een Éfc 
tantoonstellingscommissie bestaande uit de bestuurs
leden K.C. van Lunteren, G.D. i^arringa en Th. van 
Straalen. Op 11 december 1980 vond de opening plaats, 
van deze met veel zorg voorbereide jubileum—» 
tentoonstelling, door:burgemeester H.H. Zwart. 

In dit nummer van het Mededelingenblad besteden we 
aandacht aan de openingswoorden van de voorzitter van 
de Stichting Oud Woudenberg, de heer C„3„ van Ekris. 
Na de genodigden welkom te hebben geheten deelde 
spreker mede9 dat het bestuur niet heeft gekozen voor 
een receptie, doch de aldus bespaarde kosten heeft 
willen reserveren om een gedeelte van de kosten van de 
tentoonstelling te botalen. 
Hij bedankte de tentoonstellingscommissie en de vele 
andere vrijwilligers, die hebben meegewerkt aan de 
totstandkoming daarvan, waarbij de tabaksteelt in onze 
gemeente in de 18e en 19e eeuw centraal stond. 
Ook "een woord van dank werd gebracht aan al degenen ^ 
die materiaal voor deze tentoonstelling hadden inge-W 
bracht, inclusief de schrijvers van de boekwerkjes: 
'Uit Woudenberg's Verleden' door de heer A». wan Gent 
en 'Inlandse Tabak' door de heer G.D. Rarringa. 
Daarnaast verscheen er van de hand van de heer G.-D. 
Marringa het boekwerkje '25 jaar Stichting Oud Wouden
berg'. 

Ook bracht hij dank aan de Gemeenteraad van Woudenberg, 
Gedeputeerde Staten van Utrecht en het bestuur van het 
Anjerfonds voor het beschikbaar stellen van een 
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subsidie, waardoor het mogelijk- is: geworden deze grote -
tentoonstelling te organiseren'op 11, 12 en 13 december 
1980. 

G.D„ Marringa 

Naschrift: ••••••' ' -

In het eerstvolgende mededelingenblad hopen wij de jubileum-
toespraak van burgemeester H.H. Zwart op te nemen. 

F1UTATIES DONATEURSBESTA ND 

Sinds het uitkomen van het Mededelingenblad nr 2/1982 
vonden er de volgende wijzigingen plaats in het 
donateursbestando 

Als nieuwe donateurs mochten wij noteren s 

- UcH. Backer, van Galenlaan 2, Woudenberg 
- 3. Sangster, Gerard Doulaan 5, Woudenberg 
- P. de Graad, Evertsenlaan 5, Woudenberg--- -
- HUT» Timmer, Maarsbergseweg 73, Woudenberg 
« W.G. van Voorthuizen, Blotenburgerhof 14, — 

Woudenberg 
- J". ten Ham, Nico Bergsteijnweg 36, Woudenberg 
- Aukje Plarringa, Hatertseveldweg 305, Nijmegen 
:Jur Marringa, Trornplaan 15, Wcudenberg 
^E.P. Zandbergen, Zegheweg 6, Woudenberg 
- B. van Kampen, van der Duin van Maasdamlaan 11, 

Woudenberg 
- P. Goudriaan, Gerard Doulaan 24, Woudenberg 
- A.G, van Leeuwen, Nice Bergsteijnweg 40, 

Woudenberg 
- mevrouw D J , Uneken-Hekkers, Maarten van Rossumweg 

27, Wcudenberg 
- mevrouw W. Pastoors-Moesbergen, Albert Cuypiaan 31, 

Woudenberg 
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- mevrouw E.3. van Ingen, Ekris 47, Woudenberg . 
- jhr P.C. Hooft te Londen (Engeland) 
- gezusters Van Voorthuizen, de Ruyterlaan 7, 

Woudenberg. 

Wegens bedanken voerden wij de navolgende donateurs af; 

- mevrouw C„L0 Smit-Kwadijk, Laagerfseweg 20, 
Woudenberg 

- f am. Karis, Willem de Zwijgerlaan 31, Woudenberg 
- mejuffrouw A.n. Zwart, Livingstonelaan 323, 

Utrecht. 

Stand per 1 januari 1982s 258 donateurs " 
Stand per november 1982s 274 donateurs 
Stand per maart 1983 s 288 donateurs 

Het is verheugend dat het aantal donateurs nog 
steeds stijgende is. We heten onze nieuwe donateurs 
van harte welkom] 

Namens het bestuur, 
G. noesbergen, secretaris 

ZUSTERORGANISATIES 

De Stichting Oud Woudenberg onderhoudt kontakten 
met andere oudheidkundige verenigingen. 
Over en weer worden elkaar mededelingen toegezondsn 
en worden interessante lezingen en tentoonstellingen 
bezocht, zodat we op de hoogte blijven van eikaars 
werkzaamheden. • 

Hieronder volgt een opsomming van verenigingen 
waarmede kontakten worden onderhouden? 

1. Oudheidkundige Vereniging 'Flehite' te Amersfoort 
2. Heemkundige Stichting Amerongen 
3. Historische Kring 'Baerne' te Baarn 
4. Vereniging 'Oud Lunteren' te L-unteren 
5. Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen e.o. 
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6. Stichting 'Oud-Rensujoude' te Renswcude 
7. Vereniging 'Oud-Scherpenzeel' te Scherpenzeel 
8. Vereniging 'Oud-Utrecht« te Utrecht 
9. de 'Van de Poll Stichting' te Zeist. 

Zo houdt men zich in verschillende dorpen en gemeenten 
bezig met het rijke verleden van de omgeving. 

G.D. narringa 
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