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Mededelingenblad maart 2002 n ^ • 7 ' 
Uitgave van de Stichting Oud Woudenberg te Woudenberg 

Redactie: E.C. Veldhuis (eindredacteur) 
G. Gerritsen 
H. Moesbergen 

Redactieadres: Nico Bergsteijnweg 67 3931 CB Woudenberg 
(033)2862799 

De Sticht ing Oud Woudenberg, opgericht op 15 december 1955, ste l t 

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. 

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

Secretariaat Stichting Oud Woudenberg: O.G.A. Honders 
Rembrandtlaan 40 
3931 TK Woudenberg 
(033)2863649 

Postbanknummer: 2057783 
Banknummer: 3740.34.401 

Aanmelden als donateur: bij het secretariaat van de Stichting 
Minimale donatie: € 7,50 per jaar 



De eerstvolgende avond voor donateurs is vastgesteld op: 

woensdag 10 april a.s. 

Het onderwerp die avond is: 

'Landschap in het buitengebied van Woudenberg, Maarn en 
Maarsbergen' 

De bijeenkomst vindt plaats in gebouw Eben Haëzer, Schoutstraat 
8a Woudenberg 

Aanvang 20.00 uur 

Hartelijk welkom! 

?£5" 



Voorwoord van de nieuwe secretaris 

Mag ik mij even voorstellen? Mijn naam is Ody Honders. Ik ben 55 jaar en een 
geboren en getogen Woudenberger. 
Per 1 januari 2002 heb ik de functie van secretaris overgenomen van de heer 
Piet de Kruif. Die heeft op zijn beurt de functie van voorzitter overgenomen 
van de heer Henk Moesbergen. 

Het is mijn uitdrukkelijke wens om de jongere generatie Woudenbergers 
enthousiast te maken voor de Stichting Oud Woudenberg. 
Als bestuur zullen we een nieuwe weg inslaan door het organiseren van 
thematentoonstellingen in de Oudheidkamer aan de Schans 20. 
We hopen daardoor de geschiedenis van de gemeente Woudenberg 
toegankelijker te maken en te laten herleven voor alle Woudenbergers en 
belangstellenden van buiten af. 

Ik hoop voor lange tijd mijn functie te mogen bekleden en in die periode velen 
van u te kunnen begroeten in ons vertrouwde pand aan de Schans. 

Met vriendelijke groet, 
Ody A.G. Honders. 
Secretaris 

Afscheid van voorzitter Moesbergen 

Tijdens een receptie op 23 januari j . l . werd afscheid genomen van de heer 
Henk Moesbergen als voorzitter van de Stichting Oud Woudenberg. 
Tien jaar lang heeft hij onze Stichting geleid op een zeer prettige manier, 
waarbij het begrip 'samenwerking' hoog in zijn vaandel stond. 
Woorden van dank werden uitgesproken voor zijn inzet. Ook zijn echtgenote 
werd daarin betrokken, mede gezien het feit dat zij haar echtgenoot zoveel 
uren aan de Stichting Oud Woudenberg heeft moeten 'afstaan'. Gelukkig blijft 
de heer Moesbergen wel actief voor ons. 

'S'é 



Samenstelling van het bestuur per 1 januari 2002 

P.DdeKruif 
O.G.A. Honders 
H. Schouten 
H. Wildschut 
E.C. Veldhuis 
G. Gerritsen 
C.Ph. Roodnat 
W. van der Wiel 
W.C. Kok 
Mw. J.H. Blokhuis 

voorzitter 
secretaris 
penningmeester 
oudheidkamer 
eindredacteur (toegevoegd per 27-02-2002) 
lid / redactie 
lid 
lid 
lid 
lid 

Wijziging in de redactie 

Na vele jaren te hebben gewerkt met een 'werkgroep Publiciteit' heeft het 
bestuur op 13 februari j . l . besloten om deze werkgroep op te heffen. 
Daarvoor in de plaats is er een 'Redactieraad' in het leven geroepen die 
bestaat uit het dagelijks bestuur en de redactie. 
Die redactie bestaat uit de eindredacteur Emil Veldhuis bijgestaan door twee 
redacteuren, de heren Gerard Gerritsen en Henk Moesbergen. 

Daarnaast is er een groep mensen die zorgen voor inhoudelijke stukken ten 
behoeve van de Klapperman, het Mededelingenblad en een nieuw magazine 
'Oud Woudenberg'. Dat laatste hopen we twee maal per jaar uit te brengen. 
De groep bestaat uit de heren: 

J. Floor A.F.M. Reichgelt 
K.C. van Lunteren W. Schipper 
G.D. Marringa J.J. Timmer 

De heer P.R. Haring zai de lesbrieven voorde scholen blijven verzorgen en 
de heer Th. Heine is verantwoordelijk voor het verzenden van onze bladen. 

PP 



Oudheidkamer 

Na de bestuursvergadering van 23 januari j.l. hebben wij afscheid genomen 
van mw. Wil Floor die als gastdame van de Oudheidkamer functioneerde. Wij 
danken haar nogmaals voor haar inzet tijdens de afgelopen jaren. 
Mw. Henny Versteeg staat nog steeds voor u klaar om tijdens uw bezoek aan 
de Oudheidkamer u een 'warm onthaal' te bereiden. 

Van de heer Van Leeuwen ontvingen wij een maquette van het 
catechisatiegebouwtje aan de Schoolstraat, zoals het er aan het begin van de 
negentiende eeuw heeft uitgezien. Een prachtig werkstuk. Het is beslist de 
moeite waard om het een keer te komen bewonderen. 
We zijn de heer Van Leeuwen dankbaar voor het omzetten van zijn creativiteit 
in een stuk precisiewerk ten behoeve van onze Stichting. 

pP 






