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Redactie ; G.D. Marringa (voorzitter) 
Th. van Straalen 
J.J; Timmer (secretaris) ...... >•'• 

Redactieadress 
Paulus Potterlaan 45 
3931 TD Woudenberg 
Telefoon (03498) 3291 

De Stichting Oud Woudenberg, opgericht 15 december 
1955s stelt zich ten doeli 
1. Het verzamelen en tentoonstellen van voorwerpen 

van oudheidkundige aard betrekking.hebbend op of 
gevonden in de gemeente Woudenberg en omgeving. 

2« Het verhogen van de kennis van de geschiedenis 
van de gemeente Woudenberg. 

3. Het naspeuren van de zeden en gewoonten in de, 
gemeente Woudenberg in het verleden en heden. 

Secretariaat; G. Moesbergen, Stationsweg 169, 
3931 EN Woudenberg 
Telefoon (03498) 1464 

Donatie minimaal f. 10,— per jaar 
Aanmelding als donateur graag bij de secretaris 
van de stichting 

Postgironummer 2057783 
Rekeningnummer Rabobank Woudenberg 3724.34.401 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestem
ming van de uitgeefster;, r t'li 
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JAARLIJKS UITSTAPJE 

Alweer voor de 9e keer organiseert de stichting een uit
stapje voor onze donateurs o 
Ging de reis vorig jaar naàr het oosten van het land, na
melijk naar Paleis Het Loo, deze keer zal de reis gaan 
naar het westen en wel naar Gouda. 

In Gouda zullen wij een bezoek brengen aan de St Janskerk. 
JDe St Janskerk is beroemd door haar prachtige glas-in-lood-
|ramen. Ook de rest van het interieur is zeker een bezoek 
waard. 

Het uitstapje zal worden gehouden op 

zaterdag 21 september 1985 

Vertrek bij het Verenigingsgebouw aan de Schans om 12,45 
uur, U wordt beleefd doch dringend verzocht precies op 
tijd aanwezig te zijn. 

Bij aankomst in Gouda zullen wij na een korte wandeling 
via de markt (zaterdags is het marktdag) langs het prach
tige Raadhuis naar de St Janskerk gaan. 
In de kerk zullen wij door een gids worden rondgeleid 
langs de vele glas-in»lood-ramen, waarbij toelichting 
wordt gegeven op de voorstellingen die in de ramen zijn 
aangebracht. 

Na afloop van de rondleiding bestaat er gelegenheid om 
naar eigen inzicht nog wat rond te kijken in Gouda, 
•Wellicht kunt u wat dwalen over de markt, waar ook volop 
gelegenheid is om een consumptie te gebruiken. 

Om 15.45 uur wordt u allemaal verwacht bij de Waag om 
vandaar weer gezamenlijk naar de bus te wandelen. 
Na een korte busreis gaan we in Schoonhoven aan de Lek 
nog een kop koffie/thee gebruiken. Zoals gebruikelijk; 
is deze voor rekening van de stichting. 
Uiterlijk kwart voor zes vertrekken we weer voor de 
terugreis naar Woudenberg, waar wij uiterlijk zeven uur 
weer hopen te arriveren. 
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De kosten voor deze excursie bedragen f, .18,00 
per persoon» 
U wordt verzocht het ingesloten aanmeldingsformulier 
uiterlijk 12 september aanstaande in te leveren bij 
de secretaris van de stichting, de heer G. Moesber-
gen, Stationsweg 169, alhier, tel. (03498) 1464, 
onder gelijktijdige betaling van de kosten door 
middel van overmaking naar postrekening 2057783 
of op het rekeningnummer bij de Rabobank te Wouden
berg 3724.34.401 ten name van de Stichting Oud 
Woudenberg. 
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De excursie is voorbereid door een commissie, 
bestaande uit de bestuursleden C.J. van Ekris, 
GoJ. Jetten, W. van der Wiel en J. Moesbergen' 
Het bestuur hoopt op een grote deelname en dat 
het -evenals vorige jaren- een geslaagde excursie 
mag worden. 

J„ Moesbergen 

Agenda 

26 sept. Dialezing over -Landgoederen in de Gelder
se Vallei" door de heer G. de Graaff te 
Barneveld. 
Plaats s Verenigingsgebouw Philalethes 
achter de Hervormde kerk te Scherpenzeel. ' 
Tijd; 20.00 uur. Kosten; bijdrage ter 
bestrijding van de kosten. Organisatie; 
Vereniging Oud Renswoude, Vereniging Oud 
Scherpenzeel, Stichting Oud Woudenberg. 

19 nov. Donateursavond. Dialezing over i!De mobili
satietijd en meidagen 1940 Woudenberg-
Scherpenzeel door de heer C. Cramer te 
Scherpenzeel. Plaats; Hotel Schimmel te 
Woudenberg. Tijd; 20.00 uur. Organisatie; 
Stichting Oud Woudenberg. 

150 Voor beide avonden wordt u hartelijk uitgenodigd. 


