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Mededelingenblad oktober 1993 nr 40 
Uitgave van de Stichting Oud Woudenberg 
te Woudenberg. 

Redaktie: G.D. Marringa (koördinator) 
H. Schouten 
Th. van Straalen 
J.J. Tinmer 

Redaktie-adres: 
Tromplaan 15, 3931 AG Woudenberg, tel. (03498) - 62328. 

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

oudheidkundige aard betrekking hebbende 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. 

Sekretariaat: J. van Lambalgen, Vermeerlaan 6, 
3931 TN Woudenberg, 
tel.nr. (03498) - 65509. 

Donatie minimaal f 15,00 per jaar. 
Aanmelding als donateur graag bij de sekretaris van de 
stichting. 
Postgironummer 2057783. 
Rekeningnummer Rabobank Woudenberg 3724.34.401. 

De oudheidkamer aan de Schans nr. 20 is geopend op iedere 
tweede vrijdag van van de maand van 19.00 tot 20.30 uur. 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of 
openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de 
uitgeefster. 

ISSN: 0927 - 9792 
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HET PROTESTANTSE KERKINTERIEUR 

DONATEURSAVOND OP 11 NOVEMBER 1993 

Onze jaarlijkse donateursavond hopen we te houden op donderdag
avond 11 november 1993. 

U bent vanaf half acht hartelijk welkom in Hotel Schimmel, 
Stationsweg 243 te Woudenberg. We willen u dan graag zoals 
gebruikelijk een kopje koffie of thee aanbieden. Om acht uur 
zal onze voorzitter de bijeenkomst openen. 

Hierna zal ons bestuurslid, de heer Th. van Straalen, een 
lezing voor u houden met als titel: 

"Het Protestantse kerkinterieur in historische kerken". 

De heer Van Straalen zal hierbij een serie dia's vertonen. Aan 
de orde zullen o.a. komen: 
kerkbanken, preekstoelen, doopvonten, kerkkronen, orgels, 
grafzerken enz. 
Ook aan de inventaris van de Woudenbergse Hervormde kerk 
zal aandacht worden besteed. 

In de pauze kunt u aan het buffet een konsumptie bestellen, nu 
voor eigen rekening. 

We nodigen hierbij onze donateurs en andere belangstellenden 
uit deze avond bij te wonen. 

Het bestuur hoopt, evenals voorgaande jaren, weer op een goede 
opkomst. 

Namens het bestuur, 
J. van Lambalgen, 
sekretaris. 
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KLAPPERMAN MET DRIE ONDERWERPEN 

Er is weer een nieuwe Klapperman klaar gekomen met als inhoud 
deze keer drie onderwerpen, die u zeker zullen interesseren. De 
voorplaat vermeldt het Aardrijkskundig Woordenboek der Neder
landen met tekening, samengesteld onder leiding van A.J. van 
der Aa en verschenen in 1849. 

De inhoud bestaat uit: 

a. Woudenberg, beschreven door A.J. van der Aa, naar aanleiding 
van zijn woordenboek en bewerkt door H. Schouten. 

b. De inventarisatie van de archieven van de gerechten Wouden
berg en Geerestein, geschreven door A.T.M. Reichgelt. 

c. Paepsche Stoutigheden op Voskuyl en Gerestein, geschreven 
door H.M. van Woudenberg. 

De Redaktie wil de schrijvers gaarne even aan u voorstellen: 

a. De heer H. Schouten is bestuurslid van de Stichting Oud 
Woudenberg en maakt deel uit van de Werkgroep Publiciteit. 

b. De heer A.T.M. Reichgelt heeft in dienst van de Stichting 
Archiefverzorging te Arnhem in de periode 1990 - 1992 de 
archieven in de archiefbewaarplaats van de gemeente Wouden
berg geïnventariseerd. Thans is hij bij de gemeente Wouden
berg werkzaam als medewerker oud-archief. 

c. De heer H.M. van Woudenberg is van beroep onderwijzer en is 
tevens waarnemend voorzitter van de Vereniging Oud Scherpen-
zeel. 

d. De koördinatie en eindredaktie is in handen van de heer G.D. 
Marringa, gepensioneerd gemeente-sekretaris van Woudenberg. 

Een woord van dank aan allen die aan de totstandkoming van deze 
Klapperman hebben medegewerkt. 
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Donateurs krijgen deze Klapperman gratis toegezonden. Voor 
andere belangstellenden is dit boekwerk te verkrijgen tijdens 
de openstelling van de Oudheidkamer tegen de prijs van ƒ 10,-
per stuk. 

Het Bestuur. 

KLAPPERNANNEN EN NAALDBANDEN 

Met de uitgifte van de Klapperman met drie artikelen wordt er 
weer een exemplaar aan de serie toegevoegd. Een komplete serie 
bestaat nu uit acht delen. Aan de omslag kunt u de verschillen 
ontdekken. 

Het zijn de delen: 
1. De Woudenbergse bodebus (1983) 
2. 100 jaar Hotel Schimmel (1985) 
3. Gerechts- en gemeentehuizen (1985) 
4. Krijgsman met trom (1986) 
5. Roomboterfabriek "De Vooruitgang" 1897 - 1940 (1987) 
6. Roomboterfabriek "De Vooruitgang" 1940 - 1962 (1988) 
7. Roomboterfabriek "De Vooruitgang" 1962 - 1986 (1989) 
8. Woordenboek A.J. van der Aa (1993). 

Mocht u één of meerdere exemplaren in uw verzameling missen dan 
kunt u als donateur de ontbrekende Klappermannen alsnog aan
schaffen voor de prijs van ƒ 6,50 per stuk. Vanaf deel zes is 
de prijs verhoogd tot ƒ 7,50 per stuk. 
Bij aankoop van drie of meer exemplaren krijgt u een reduktie 
van ƒ1,-- per stuk. 
Personen die donateur wensen te worden krijgen ook een reduktie 
van ƒ1,-- per stuk bij afname van drie exemplaren of meer 
zolang de voorraad strekt. 
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Naaldbanden 
Ook deze Klapperman past in een bij de Stichting te verkrijgen 
naaldband. De praktijk wijst uit dat de Klappermannen soms op 
plaatsen liggen waar ze niet thuishoren. 
Deze boekwerkjes verdienen een goede methode van behandeling en 
daar is een opbergsysteem voor ontworpen, namelijk de naald
band, waarin ze kunnen worden bewaard. 

De Rabo Bank te Woudenberg heeft bijgedragen in de kosten. 
Daardoor heeft de Stichting deze banden voordelig kunnen aan
schaffen en behoeven de donateurs slechts ƒ 7,75 per stuk te 
betalen. 

Klappermannen en naaldbanden zijn verkrijgbaar tijdens de 
openstelling van de Oudheidkamer. 

Klappermannen en/of naaldbanden zijn leuke geschenken 
voor b.v. een verjaardag of tijdens het Sinterklaasfeest! 

G.D. Marringa 

VERKOOP VAN DE AMBACHTSHEERLIJKHEID WOUDENBERG IN 1754 

Wij Meester Hendrik de Sandra, Schout, Arien Packouw, Theunis 
Voskuijl Junior, Hendrik van Geijtenbeeck, Roelofs Jacobse, Jan 
Jacobse, Philips Willemsen, en Theunis Gerritse, Schepenen van 
den Geregte van Woudenbergh, Doen cont en certificiere mits 
desen, 

Dat voor quam in den Geregte Gijbert Lagerweij Gerechtsbode 
alhier in qualité als speciale gemagtigde van Vrouwe Maagje 
Leusden Weduwe boedelhauster en lijftogtense, van wijlen den 
Wel Ed. gebooren heer Andries Abbema in leven Ambagsheere van 
Woudenbergh inregte: 
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als moeder en testamentaire voogdesse over Maria, Jan Jacob, 
Elisabeth, Willem Lodewijk, Willem Andries, Jacobus en Benjamin 
Abbema; alle sève minderjarige kinderen, door den selven heer 
Andries Abbema aan haar geproereert mitsgaders de Heeren Abra
ham van Bemmel Notaris en procureure binnen Amersfoort, en 
Willem Lagerweij Schout van Geresteijn en secretaris van Wou-
denbergh beijde inregte. 

als geassumeerde voogden over deselve minderjarige kinderen en 
meede erfgenamen van meergemelte heer Andries Abbema en dat ten 
reguarde van deselve onmundige met permissie en speciaal con
cent van den Ed. Hoove van Utregt den 2e februarij 1754 geobsi-
neert wijders den heer Dirk Scamp Notaris en procureur voor 
welgemelten Ed. Hove inregte: 

als speciale gemagtigden van den Wei Ed geb: en ges. Heer Jan 
Frederik Abbema capitain van een compagnie voetknegten ten 
diensten deser Landen, eenige voor soon en meede erfgenaam van 
meergemelte Heer Andries Abbema vermogens Procuratie door sijn 
Wei Ed. gest.: op den 5en februarij 1753 voor den Notaris Jan 
Kol en seeckere getuijgen, binnen dise Stadt gepasseert, 

en aldus te samen eenige, en universeele erfgenamen van den 
meergenoemden heer Andries Abbema volgens procuratie staande 
geinsereert in seeckere coopeedulle van dato den 26en Meert 
1754 voor den Notaris Hendrik van Dam, en seeckere getuijgen 
binnen Utregt gepasseert alhier vertoont en gelesen, ende 
verklaarde den comparant inregte voorschreve te cederen trans
porteeren en in vollen vrijen eijgendem over te geven aan ende 
ten behoeve van den Hoog Ed. Welgebooren Heer Jacob Hendrik 
Grave van Regteren, heere van Westervelt en geëligeerde Raadt 
ter vergaderinge van de Ed. Hoog heerden Staten 's Lands van 
Utregt, Deecken en cononik van den capittulen van St. Pieter 
tot Utregt, etc. etc. etc. 

De ambagsheerlijkheijdt van Woudenbergh met alle desselfs 
preminenten, geregtigheden, en emolumenten die daartoe behooren 
alsso het aanstellen van schout, gadermeester, secretaris, 
schepenen, geregtsboode, karlieden soo op Utregt als op Amers
foort en alle het geene verder daar aan soude mogen dependeren, 
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onder reserve nogtans vant regt dat de hoog Welget. vrouwe Anna 
Maria de Mares douariere van wijlen den hoog Welgeb. heer 
Steven van Lijnden inregte als vrouwe van Geresteijn is hebben
de soo in opsigte vant verkiesen van Heemraden, volgens schouw-
brief tusschen opgeseetenen en geërfden van Woudenbergh en 
Geresteijn den 25e Augustus 1646 beraamt als in opsigte van de 
direcktie der kercke van Woudenbergh volgens resolutie van de 
Ed. Mog. Heeren staten s Lands van Utregt van den 22 februarij 
1706 en sal den koper gehouden sijn de Mr. Hendrik de Sandra, 
tegenswoordig schout van Woudenbergh sijn leven langh te late 
continueeren en die bedieninge waar te nemen selfs of die hij 
substitueeren mogte alles conformen bieden ingevolgde de com
missie daar van sijnde en sullen ten voordeele ofs behoeve van 
den koper beginnen te loopen sedert den 6e februarij 1754 de 
recognitie die Willem Lagerweij als secretaris van Woudenbergh, 
jaarlijks tot een honderd guldens moet uijt keeren voor die 
bedieninge van 't secretaris ampt dat hij niet anders als bij 
provisie en tot kennelijk wedenseggens toe waarneemt, werden de 
het aan de vrije keuse en liberteijt van den koper overgelaten 
omme het disserent dat wijlen den Ambagsheer van Woudenbergh, 
tegens opgemelte heere en vrouwe van Geresteijn gemoveert over 
het regt van aanstellinge van den koster van Woudenbergh, te 
mogen voortsetten en vervolgen en ten dien eijnde de arrementen 
van den prosesse aan te nemen, sonder dat de verkopers deswe-
gens, in eenigh guarand, oft in demnisatie willen gehouden sijn 
hebbende haar Ed. Mog. aan hun behouden, het regt van approbee-
ren en improbeeren van beroepen van predicanenten, alles con
form de voornoemde coopconditie daar vant sijnde renuntieerende 
bij comparant in cragte als boven van alle actie regt en toe-
seggens, die de verkopers in regte voorgeschreve aan de Ambags-
heerlijkheijdt gecompeteert hebbende met bekentenisse dat de 
totale cooppenningen ten vollen aan mijn voornoemde principale 
voldaan, en betaalt sijn, met belofte van vrijdinge en waringe 
als erstcoop regt en in den landen van Utregt gebruijkelijk is, 
den 10e penningh, en een en een halfs pour cento is volgens 
vertoonde quitantie aan den Heer P.E. voet van Winssen Ontfan-
ger van den 20e en 10e penningh ' Lands van Utregt op den 7e 
Maij 1754 betaalt, en den 10e dito ter secretarije den voor-
schreve stadt geregistreert des tonconde is dese met het uijt 
hangende segel van den schout bekragtigt en met de signaiture 
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van den secretaris ondertekent int geregthuijs van Woudenbergh 
op den 25e Junij 17e vier en vijftigh. 
Ter ordinantie als boven 
W. Lagerweij, secr. 

Uit het privé archief van Jhr. P.C. Hooft. 
H. Schouten. 

VERKOOP HUIS -LAANZICHT" EN EEN BANK VAN ACHT ZITPLAATSEN MET 
RECHT VAN PLAATS IN DE KERK VAN WOUDENBERG IN 1837 

Op heden, den elfden Augustus achttienhonderd Zeven en dertig, 
zijn voor mij Mr. Hendrik Adriaan Reinier Vosmaer, openbaar 
notaris in het tweede kanton van het arrondissement Amersfoort, 
residerende te Zeijst, provincie Utrecht, gecompareerd: 

Ie de Weledele Heer Otto Willem van Geijtenbeek, Burgemeester 
van de gemeente Kockengen, wonende te Harmeien, 
2e de Weledele Heer Gerrit Matthijs van Geijtenbeek, grondeige
naar wonende te Woudenberg, zoo voor henzelven als in betrek
king van gevolmagtigden van hunne moeder en zusters, mejufvrou-
wen Gijsberta van Maanen, weduwe van wijlen den Heer Matthijs 
van Geijtenbeek, grondeigenares, Dirkje - en Ottoliena 
Gijsberta van Geijtenbeek, beide meerderjarig, ongehuwd en 
buiten beroep wonende de drie laatstgenoemde Jufvrouwen te 
Woudenberg. 
en 3e de Weledele Geboren Heer Johannes Theodorus Rossijn de 
Vos, ontvanger van de directe belastingen en accijnsen te 
Woudenberg, aldaar wonende, doch zich met de beide eerstgenoem
de Heeren Comparanten, thans te Zeijst bevindende; 

Welke Heeren Comparanten verklaarden, de beide eerstgenoemden, 
zoo voor henzelven als namens hunne principalen, vrij van alle 
stoornis en evictie, te hebben verkocht aan den Heer Rossijn de 
Vos hiervoor genoemd, die bij deze verklaarde in koop aan te 
nemen: 
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Ie Een huis, berg met erf en tuingrond, genaamd Laanzigt, 
gelegen op de Wetering in de gemeente Woudenberg, bij het 
Kadaster bekend in Sectie E onder numero 424 en 425, hebbende 
eene uitgestrektheid van twee en veertig roeden negentig ellen, 
belendende ten Oosten aan de gronden van den Heer Andries 
Lagerweij, ten Zuiden aan die van Dirk Versteeg, ten westen aan 
den Weteringschen dijk en ten noorden aan den eigendom van 
Willem van der Wiel Junior, welke grond belast is met eenen 
jaarlijkschen erfpachtcanon van Zeven gulden, ten behoeven van 
den eigenaar van Gerestein op den elfden November van ieder 
jaar vervallenden; 
2e Eene bank van acht zitplaatsen met het regt van de plaats in 
de gereformeerde Kerk te Woudenberg, afkomstig van den Heer van 
Maarsbergen: 

Tot welke overdragt de beide eerstgenoemde Heeren Comparanten 
gemagtigd zijn door hunne voornoemde principalen, bij onder-
handsche akte op den eersten dezer maand te Woudenberg gete
kend, welke door de beide Heeren Comparanten voor echt erkend, 
aan de minuut dezer akte van transport vastgehecht, met dezelve 
gelijktijdig ter registratie zal worden aangeboden; 

Welke koop en verkoop partijen verklaren geschied te zijn voor 
de som van twee duizend gulden, en onder de navolgende voor
waarden : 
Ie Dat de Heer Kooper voor zijne rekening neme alle de kosten 
en regten op deze akte en ten gevolge van dezelve verschuldigd: 
2e dat het verkochte van de dagteekening dezer akte zal zijn 
ten bate, schade en gevare van den kooper; 
3e dat de verkoopers niet zullen gehouden zijn in eenige over-
of ondermaat, zijnde de grootte volgens Kadastrale opmeting ter 
goeder trouw opgegeven; 
4e dat de Verkoopers evenmin zullen gehouden zijn tot eenige 
verbetering of herstelling aan den grond of aan de gebouwen, 
als zijnde derzelver toestand op het oogenblik van dezen ver
koop aan den Heer kooper ten volle bekend; 
5e dat de Kooper het gekochte zal aanvaarden met alle heer-
schende en lijdende, zoowel zigtbare als onzigtbare servituten, 
waarmede hetzelve tot heden toe is bezeten geweest, en zonder 
de verkoopers te dezen aanzien tot eenige garantie te kunnen 
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aanspreken; 
6e dat de grondlasten, plaatselijke Belastingen en de erfpacht
canon komen zullen ten laste van den Heer kooper, te rekenen 
van den eersten Jul ij jongstleden; 
7e dat het bank- of stoelengeld aan de Kerk verschuldigd door 
den Heer kooper zal worden voldaan te rekenen van den laatsten 
verschijndag. 

De beide Heeren verkoopers verklaren tot den eigendom gekomen 
te zijn van den grond van Laanzigt gezamenlijk met hunne beide 
zusters, mejufvrouwen Dirkje - en Ottoliena Gijsberta van 
Geijtenbeek, bij scheiding der nalatenschap van wijlen hunne 
oud-tante, mejufvrouw Teuntje Lagerweij, waartoe zij te zamen, 
als mede-erfgenamen geregtigd waren, bij representatie van 
wijlen hunnen vader Matthijs van Geijtenbeek, die was een 
Zusterkind van genoemde overleden Jufvrouw Teuntje Lagerweij; -
bij welke scheiding hun de voorschreven grond van Laanzigt, 
waarop toen een tabakschuur, groot acht gebindten, stond, in 
vollen en vrijen eigendom is toebedeeld, blijkens akte daarvan 
op den Zesden Maart achttienhonderd acht en twintig voor den 
notaris Ludovicus Hondius te Amersfoort residerende gepasseerd; 
terwijl de Huizing van Laanzigt door dezelve eigenaren gezamen
lijk met hunne moeder, mejufvrouw Gijsbertje van Maanen voor
noemd, in den jare 1826 is aangebouwd, en zijn de beide Heeren 
Comparanten met hunne moeder en zusters allen voornoemd de 
gezamenlijke eigenaren van de voorschreven bank en plaats in de 
Kerk te Woudenberg, als eenige en algeheele erfgenamen van 
wijlen hunnen echtgenoot en vader, den Heer Matthijs van Geij
tenbeek op den Vijfden Mei des jaars achttienhonderd negen, te 
Woudenberg overleden, die dezelve bank had verkregen bij aan
koop van den Heer van Maarsbergen, blijkens akte van koop 
tusschen hen op den Dertienden December achttienhonderd en Zes 
te Maarsbergen opgemaakt, uit welke stukken partijen verklaren, 
dat hun geene overschrijving ten kantore van de hijpotheken is 
gebleken of hun van elders bekend. 

Ten aanzien der hijpotheken verklaren de Comparanten ver
koopers, ook namens hunne principalen, zich ieder is solidum 
verantwoordelijk te stellen voor elke namaning ter zake van 
alle hijpotheken, welke op de verkochte goederen mogten be-
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staan, het den Heer Kooper, vrij en onverlet, latende, om deze 
goederen van legale hijpotheken, mits te zijnen koste, te doen 
zuiveren. 

Eindelijk erkennen de Heeren Verkoopers den geheelen koopprijs 
van twee duizend gulden, naar hun genoegen, ontvangen te heb
ben, daarvoor zonder eenig voorbehoud kwitantie gevende; en 
verklaart de Heer kooper als eigendomsbewijs ontvangen te 
hebben, ten aanzien van Laanzigt, een extract uit de hiervoor 
vermelde notarieele scheiding en, ten aanzien van de bank in de 
Kerk, de akte van koop, hiervoor aangehaald. 

Ter uitvoering dezer verklaren partijen hun domicilium te 
kiezen aan het gemeente huis van Woudenberg. 

Waarvan akte door partijen verzocht, om in minuut ten kantore 
van mij notaris te blijven berusten. 

Gedaan te Zeijst ten Kantore van mij notaris in tegenwoordig
heid van Jan Timmerman en Frans Carrée beide van beroep kuipers 
wonende te Zeijst, die als getuigen ten deze verzocht met de 
Heeren Comparanten voornoemd en mij notaris deze akte van koop, 
na gehouden voorlezing, hebben onderteekend. (geteekend) O.W. 
van Geijtenbeek. G.U. van Geijtenbeek. J.F. Korsijn de Vos. J. 
Timmerman. F. Carrée. H.A.K. Vosmaer, notaris. 

Geregistreerd twee bladen met één renvooi te Amersfoort den 
Zeventiende Augustus achttienhonderd Zeven en dertig, deel 
dertig, folio honderd twee en veertig verso vak één. Ontvangen 
vijf en tachtig gulden Zestig cents voor regt makende met de 
drie en twintig opcenten éénhonderd vijf gulden negen en twin
tig cents. Zijnde de volmagt aan deze gehegt op heden geregis
treerd deel dertien folio vier en twintig manclo vak zes, en 
daarop ontvangen tachtig cents voor regt makende met de drie en 
twintig opcenten, acht en negentig en één halven cent. (gete
kend) Bisdom. 

Voor eensluidende Expeditie, 
H.A.R. Vosmaer, 
notaris. 

559 



Uit het privé archief van Jhr. P.C. Hooft. 
H. Schouten. 

NIEUWE AANWINSTEN 

Van mevrouw J.H. Blokhuis ontvingen wij een programma
boekje van de in de dertiger jaren opgevoerde revue's 
"Hannes wordt ingekwartierd" en "Hannes van Wombarg". 

Een schaaltje met de afbeelding van 't Schoutenhuis werd 
geschonken door de heer C. van Egdom. 

Een kop en schotel met de afbeelding van de Ned. Herv. 
Kerk ontvingen wij van mevrouw Helms uit Amersfoort. 

Ansichtkaarten met verschillende Woudenbergse Objekten 
werden geschonken door de fam. Van Egdom. 

Oud schildgeld Woudenberg en Geerestein ontvingen wij van 
de heer Ir. Nieuwenhuis. 

Mevrouw Haring schonk een aantal ansichtkaarten 

Een foto van dokter Kramer (plaatselijk arts ± 1920) 
ontvingen wij van mevrouw Bloemendaal. 

Materiaal over de revue's over Woudenberg, geschreven 
door de toenmalige gemeente-secretaris C. Klomp ontvingen 
wij van zijn kleinzoon C.N. Klomp uit Kollum. 

Mevrouw Hoogstad deed ons in het bezit komen van een 
aarden pijpenkop. 

Een ansichtkaart met een afbeelding van een deel van 
Hotel de Schans en omgeving ontvingen wij van mw. Patijn-
Bijl de Vroe uit Bloemendaal. 
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Van de heer Moesbergen kregen wij een grote foto van een 
uitstapje van de Hervormde Mannenvereniging aan Schiphol. 

Een sikkel/snoeimes werd geschonken door de heer G.J. 
v.d. Lagemaat 

Aile milde gevers hartelijk dank voor deze schenkingen en 
gaarne houden wij ons aanbevolen voor schenkingen die Oud 
Woudenberg levend houden. 

H.G. Moesbergen. 

NIEUWE DONATEURS 

De volgende donateurs heten we hartelijk welkom: 

K. Druijff, Stationsweg 68, 3931 ET Woudenberg 

H.J. de Jongh, Witte de Withlaan 38, 3931 XD Woudenberg 

W.van Kalleveen, Klein Lichtenberg 32, 3931 RK Woudenberg 

P.van Ipenburg, Huijgenslaan 5, 3931 VG Woudenberg 

B.A. te Nuyl, J.F.Kennedylaan 97, 3931 XH Woudenberg 

J. de Pagter, Piet Heynlaan 36, 3931 AE Woudenberg 

H. de Pater, Ruysdaellaan 4, 3931 TR Woudenberg. 
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