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JAARLIJKS UITSTAPJE OP 11 SEPTEMBER A.S. 

"Dat gaat naar Den Bosch toe...!" 
De excursie gaat dit jaar naar de provincie Noord-Brabant, 
waar we de stad 's-Hertogenbosch een bezoek gaan brengen. 
De stad dankt haar officiële naam aan het bos van de hertog. 
Die hertog was Hendrik I van Brabant. Hij was 26 jaar toen 
hij Den Bosch in het jaar 1185 stadsrechten verleende. 
Het hoofddoel van de excursie is het bezichtigen van de St. 
Janskathedraal, een laatgotische kruisbasiliek, die tussen 
1380 en 1530 werd gebouwd op de plaats waar eerst een 
romaanse kerk stond. 
Op de luchtbogen werden meer dan 100 menselijke en dierlijke 
uitbeeldingen in steen aangebracht. 
In de toren hangt een beiaard met 50 klokken. Iedere 
woensdag van 11.30-12.30 uur bespeelt Joost van Balkom dit 
carillon. 

Het programma voor woensdag 11 september ziet er alsvolgt 
uit. 

9.00 uur. Vertrek met de bussen van de firma Van Vlastuin 
Vanaf het Verenigingsgebouw aan de Schans te Woudenberg. 
Via de rijkswegen A12, A27 en A2 rijden we naar Meteren. 

9.45 uur. Aankomst bij Restaurant 'Den Tol' te Meteren. 
Het is een tot restaurant verbouwde boerderij uit 1809 (tel. 
03456-9327). U krijgt hier koffie met gebak aangeboden. 

10.45 uur. Vertrek richting Den Bosch. 

11.30 uur. Aankomst op het Paradeplein in Den Bosch. Via de 
Kerkstraat wandelen we naar het marktplein voor een markt-
bezoek en een vrije wandeling rond het historische 
marktplein. 
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13.00 uur. Broodmaaltijd in Hotel 'Central' aan het 
marktplein (tel. 073-125151). In de 14e eeuwse gotische 
kelder 'De Hoofdwacht' staat een originele Brabantse 
koffietafel gereed. 

14.30 uur. Vertrek naar de St. Janskathedraal. Onder leiding 
van deskundige gidsen wandelen we in groepen van twintig 
personen naar de St. Jan voor een rondleiding in deze kerk 
(duur ± een uur). 

± 16.00 uur. Gelegenheid om nog wat rond te wandelen of voor 
eigen rekening nabij het Paradeplein een consumptie te 
gebruiken. 

17.00 uur. Verzamelen op het Paradeplein (achter de St. 
Jan), waar de bussen weer gereed staan voor vertrek naar 
Woudenberg. Via een landschappelijke route rijden we terug 
over Rhenen naar Woudenberg. 

± 18.15 uur. Aankomst bij het Verenigingsgebouw aan de 
Schans. 

De kosten van deze excursie bedragen f. 43,50 per persoon. 
Dit is voor de touringcar, de koffie met gebak, de brood
maaltijd, de rondleiding, entree en een fooi voor de 
chauffeurs. 
U wordt verzocht het bijgesloten aanmeldingsformulier 
uiterlijk 7 september aanstaande in te leveren bij de 
penningmeester van de Stichting, de heer H. Wildschut, John 
F. Kennedylaan 13, Woudenberg, tel. (03498) 1266, onder 
gelijktijdige betaling van de kosten door middel van 
overmaking naar postrekening nummer 205 7783 of op 
rekeningnummer 3724.34.401 bij de Rabobank te Woudenberg ten 
name van de Stichting Oud Woudenberg. 

De excursiecommissie, 
W. van der Wiel 
C.J. van Ekris 

OPEN MONUMENTENDAG OP 14 SEPTEMBER A.S. 

Evenals vorige jaren zal er ook dit jaar uitgebreid aandacht 
worden besteed aan de jaarlijks terugkerende Open 
Monumentendag in samenwerkingsverband tussen de gemeenten 
Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg. Ook de V.V.V.'s en de 
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oudheidkundige verenigingen zijn ingeschakeld. 
Lag vorig jaar het accent op Scherpenzeel, voor 1991 ligt 
dit op Woudenberg met als thema 

'In en rond de Nederlands Hervormde Kerk'. 

De huidige kerk stamt uit 1808. Voor die tijd heeft op 
dezelfde plaats een kleinere kerk gestaan. 
Omdat de toenmalige kerk voor de gemeente te klein was 
geworden, werd zij begin 1808 grotendeels afgebroken. 
Tot de waardevolle inventaris van de kerk behoren het orgel, 
in 1868 gemaakt door de orgelmaker Knipscheer, de preekstoel 
met koperen lezenaar, de kerkkronen en het Avondmaalszilver. 

Tijdens de openstelling zal het orgel aan aantal malen 
worden bespeeld. 
In het Verenigingsgebouw Eben-Haëzer, naast de kerk, zal een 
tentoonstelling zijn ingericht. 
Originele stukken betreffende de kerk uit het kerkarchief en 
uit het privé-archief van Jhr. P.C. Hooft liggen ter inzage. 
De openingstijden zijn van 10.00 tot 16.00 uur en de toegang 
is gratis. 
's Avonds om 20.00 uur zal ter afsluiting van de serie 
zomeravondconcerten en dus tevens van de Open Monumentendag 
een concert in de kerk worden gegeven door het Kleinkoor 
Laetare uit Lunteren, waaraan verder meewerken Marjo van 
Someren (sopraan), Hans Kinnegim (dwarsfluit), Arie Loonstra 
(orgel) en een blokfluitkwartet bestaande uit plaatsgenoten. 
De toegang tot dit concert is eveneens vrij. 

H. Schouten 
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