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DE KLAPPERMAN 

Enkele weken geleden heeft u een exemplaar van De 
Klapperman bezorgd gekregen met als onderwerp "Gerechts
eri gemeentehuizen in Woudenberg". Dit is de derde 
Klapperman, die de donateurs inmiddels hebben ontvan
gen. Deze Klapperman is op kosten van de Gemeente in 
Woudenberg huis aan huis bezorgd en in de buitenwijken 
per post toegestuurd. Onze donateurs, die niet in Wou
denberg wonen, hebben inmiddels ook een exemplaar 
O n CVcLHjQ£©IÏ c 

Deze publicatie is u aangeboden door de bouwer van • 
de uitbreiding van het gemeentehuis, Aannemingsbedrijf' 
A. Morren en Zoon B.V. te Woudenberg ter gelegenheid 
van de opening van de nieuwe aanbouw op 31 mei j.l. 
De eerste exemplaren zijn op die dag doof de heer 
J. Morren officieel overhandigd aan burgemeester 
J. de free en aan de voorzitter van de stichting, 
de heer C.J. van Ekris. 

De Stichting Oud Woudenberg is verheugd dat er op
nieuw een Woudenbergs bedrijf op eigen initiatief 
een stukje historie in boekvorm heeft willen bekos
tigen. Deze keer geen jubilerend bedrijf maar een 
geschenk aan de Woudenbergse gemeenschap voor het 
opleveren von het vergrote gemeentehuis. Ook de 
Werkgroep Publiciteit wil het bouwbedrijf Morren 
hartelijk dankzeggen voor deze bijzonder gewaar- | 
deerde geste. " 

Mocht u onverhoopt geen exemplaar van de derde Klap
perman hebben ontvangen, dan verzoekt de Werkgroep 
u ons dit even te latenuweten. ü krijgt dan alsnog 
een exemplaar thuis bezorgd. 

Namens de Werkgroep Publiciteit, 
G.Do Marringa 
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MUTATIES DONATEURSBESTAND 

De volgende nieuwe donateurs heten we in onze kring 
hartelijk welkom. 

G. van de Lagemaat, Stationsweg 77, Woudenberg 
C. van de V/e tering, Nieuwstraat 70, Scherpenzeel 
B. Wolswinkel, Ekris 45, Woudenberg 
R. Veldhuizen, Koningin Beatrixlaan 18, Leusden 

) G. Pater, Zegheweg 9, Woudenberg 
G.C. van Leersum, Rumelaarseweg 16, Woudenberg 
J.M. Houterman, Vlieterweg 78, Scherpenzeel 
H. van Woudenberg, Leidjeskamp 2, Scherpenzeel 
G. van Ee, Dashorsterweg 37, Woudenberg  
W. van de Lagemaat, Zeisterweg 53, Woudenberg 
H, van Ginkel, Stationsweg 88, Woudenberg 
Jo van Dolder, Willem de Zwijgerlaan 29, V/oudenberg 
E.C. Huisman, Slappedel 4 s Woudenberg 
G. Methorst, Koningin Wilhelminastraat 1, Woudenberg 
J. Vink, Geeresteinselaan 34, Woudenberg 
B. van Ginkel, Zegheweg 49, Woudenberg 
H..J. van Bentum, Stationsweg €5, Woudenberg 
J.W. Tulling, Karel Doormanlaan 30, V/oudenberg 
A.A„W. Post, Kapelstraat 38, Bussum 
W.C. van Oort, Zeisterweg 21, Woudenberg 
Mevrouw E. Schimmel-van Bokhorst, Willem de Zwijgerlaan 9, 
Woudenberg 
Mevrouw H0 Termaaten-Fredriks, Schoolstraat 9, Woudenberg 
'Mevrouw T. Schimmel-Schulting, Geeresteinselaan 5, 
Woudenberg 
J. Timmer, de Ruyterlaan 3, Woudenberg 
A.F. van Leur, Albert Cuyplaan 33, Woudenberg 
J.A. van der Mijl, Dorpsstraat 16-h, Woudenberg 
W.J. de Bruijn, van GoghLaan 1, Woudenberg 
G.A. van de Berkt, Rembrandtlaan 88, Woudenberg 
T. van Lingen, Albert Cuyplaan 10, Woudenberg 
T. Hek, Gerard loulaan 2, Woudenberg 
C. van Leeuwen, Nico Bergsteijnweg 7, Woudenberg 
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J.A. Standaart, Karel Donrmanlaan .34.» Woudenbe-rg 
C. Raatgever, Rembrandtlaan 64» Woudenberg 
R.C. den Toom, van Speijklaan 5» Woudenberg 
G.J. van Eck, Nico Bergsteijnweg 11, Woudenberg 

Met de aanmelding als donateur door bovenstaande 
persenen, is het aantal begunstigers van onze 
stichting gestegen tot 4.I5] Nog steeds blijft 
het donateursbestand groeien. Mede dankzij uw 
jaarlijkse donatie stelt u het bestuur in staat 
op de ingeslagen weg voort te gaan. 

G. MoesbergenJ secretaris 

DONATIE 1985 

Bij dit Mededelingenblad vindt u een stortings-/ 
acceptgirokaart ingesloten. II wordt beleefd verzocht 
hiermee uw donatie voor het jaar 1985 te betalen. 
Evenals in 1984 bedraagt de minimum donatie voor 
het jaar 1985 f. 10,00. 

Gelukkig zijn er meerdere donateurs die het werk van 
de stichting zozeer waarderen dat zij een hoger bedrag 
overmaken. Vanzelfsprekend wordt dat zeer op prijs 
gesteld. 

Voor de donateurs/donatrices die hun donatie voor • 
I985 reeds hebben betaald, is geen stortings-/ 
acceptgirokaart bijgevoegd. 
Een spoedige betaling van de donatie wordt zeer op 
prijs gesteld. Bij voorbaat dank. 

J. Moesbergen, penningmeester 
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DONATEURSAVOND 25-11-83 GROOT SUCCES 

Omstreeks tien voor acht arriveerde uw verslaggever op 
woensdag 23 november 1983 in Hotel Le Nieuwe Poort in 
onze gemeente. Bij het parkeren van de auto was het al 
opvallend druk rondom De Nieuwe Poort. Binnengekomen " 
bleken de twee afgehuurde zaalruimten al bezet te zijn 
en er kwamen zich nog steeds meer mensen melden. Tafels 
werden aan de kant geschoven om ook daarop een aantal 

| belangstellenden een plaatsje te kunnen geven. Alle be
schikbare restaurantstoelen werden aangedragen om toch 
maar zoveel mogelijk mensen in de zaal te kunnen prop
pen. .. ^ y 

Ik hoorde de voorzitter mompelens "Dat loopt volledig 
uit de hand en we zullen mensen moeten teleurstellen 
wegens plaatsgebrek". Om acht uur zat de zaal dan ook 
boordevol en brandweerman ¥. van der Wiel ging controle
ren of de vluchtdeur niet afgesloten was want«..je kunt 
het nooit weten en als er onverhoopt wat gebeurt dan 
moeten er wel ontsnappingsmogelijkheden zijn. V0or en
kele mensen was er geen plaats meer beschikbaar en nood-
gedwp-Ggen keerden ze huiswaarts. Vanwaar deze overgrote 
belangstelling voor de donateursavond? Dat vroeg de voor-
hitter van de Stichting, de heer.C.J. van Ekris, zich " 
OOK af m zijn openingswoord. "Gelet op het programma 
van deze avond hadden we wel wat meer belangstelling 
verwacht dan anders, maar op zoveel mensen hadden we 
Jmet gerekend», aldus de voorzitter. Normaal zijn er 
op een donateursavond 50 - 70 belangstellenden, maar nu 
zaten er wel 175 in De Nieuwe Poort. 

Film manifestatie 'Stoom 81' 

Eén van de trekpleisters van deze avond was de film 
Stoom 81 , gemaakt ter gelegenheid van het 50-jari^ 

bestaan^van de Nederlandse Vereniging van Belangstel
lenden m het Stoom- en tramwezen op 26 en 27 september 
1981 van de locomotievenparade op het baanvak van het 
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in 1886 gestichte spoorlijntje Amersfoort - ..festeren. 
In I944 werd na bijna 60 jaar exploitatie de reizi-
gersdienst "beëindigd vanwege de vernieling van de. 
spoorbrug over de Rijn bij Rhenen. Het enkelspoortje 
Amersfoort - Woudenberg is nog in tact en op dit 
lijntje voltrok zich de manifestatie van oude loco
motieven, waarvan een enkele met treinstellen. 

De film, waarvan veel opnamen waren gemaakt vanuit 
de lucht, liet ons nog eens duidelijk zien wat voor 
een mensenmassa's zich langs het spoorlijntje hadden 
opgesteld om maar niets te missen van de stoomloco- ( 
motievenparade op 26 september. Het spoorwegemplade-
ment in Woudenberg was één grote mensenmassa toen de 
Iocs 's middags vanuit Amersfoort arriveerden. Mede 
aan de hand van luchtfoto's telde men op beide dagen 
tussen de 120.G00 en I50.OOO belangstellenden in 
Amersfoort, Leusden en Woudenberg. Het verkeer be
woog zich in een kilometers lange file naar het 
station in Woudenberg, Van heinde en ver was men 
gekomen om de stoomlocs in aktie te zien. De zwarte 
rookwolken uit de schoorstenen van de met Poolse 
kolen gestookte stoomlocomotieven deden in de tijd 
waarin wij nu leven niet erg milieuvriendelijk aan. 
Menigeen en vooral de ouderen waanden zich terug 
in het stoomtijdperk. Ie jeugd, die de stoomlocs niet 
heeft gekend, kon dubbel en dwars genieten van deze 
sissende'oudjes'. 

Hieronder volgt een korte omschrijving van. de loco
motieven die op het baanvak redens I 

1. Veel aandacht was er voor de Hocket, een in I98G 
nagebouwde locomotief uit het jaar 1830. De 
jubilerende vereniging had beslag weten te leggen 
op deze stoomloc, die' uit Engeland is overgeva-
ren. Voor de liefhebbers een juweeltje van een 
loc, die in verband met de smalle wielbanden 
alleen maar op recht spoor kan rijden en daar
door de boog tussen Amersfoort en Leusden niet 
kon berijden. Ie Rocket reed dan ook maar alleen 
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op het rechte spoor tussen leusden en Woudenberg. 

2. Uit het Nederlands Spoorwegmuseum trok de locomo
tief N.S. 5737» in I9II gebouwd door Werkspoor, 
de aandacht, 

3. Ie S.H.M. JO - de stoomtram Hoorn - Medemblik, in 
I9O8 gebouwd door Jung, Jungental was eveneens 
van de partij. 

4. Vermeldenswaard is ook de S.H.M. 18 Leeghwater 
van de Gooische Stoomtram, in 1922 gebouwd door 
Henschel en Sohn te Kassei en later overgenomen 
door de Stoomtram Hoorn - Medemblik. 

e 
5c De 3 S.M.EL, machine Sluiskil, gebouwd in 1929 

door La Meuse te Luik sloot de rij van de Iocs 
van de Stoomtram Hoorn - Medemblik. 

Voorts waren aanwezig; 

6. de in 1927 door Cockerill te Luik gebouwde loc 
van de Stichting Museum Buurt Spoorweg, de 
M.B.S. 2? 

7. de in 1925 gebouwde M.B.S. 4 Hanomag van de Stich-
•ting Museum Spoorweg? 

8. de K.N.HoS. 22, genaamd Ton, van de Kon. Ned. 
Hoogovens en Staalfabrieken:, in 1949 gebouwd 
door Krtipp te Es s en 3 

9. de K.N.H-.S. 7—57* genaamd Bonne, van de Kon.' Ned. 
Hoogovens en Staalfabrieken, in 1943 gebouwd door 
Esslingen3 

10. de S.S.N. 41.1C5 van de Stoom Stichting Neder
land, in I939 gebouwd door Friedrich Krupp te 
Essen, leze locomotief vervoerde met treinstel
len passagiers van Rotterdam naar Amersfoort^ 
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11. de VoS.M. 5 (64.415) van de Veluwsche 
Stoomtrein Maatschappij, in I936 ge
bouwd door Arn.Jung, Jungental5 

•9 

12. de V.S.M. 6 (23.Ofl) van de Veluwsche 
Stoomtrein Maatschappij, in 1956 ge- i 
houwd door Arn0 Jung, Jungental. 

De oudste showende locomotief - uitgezon
derd de in 1980 nagebouwde Rocket - dateert 
uit I9O8 en de jongste loc laat het jaartal 
195é neerschrijvene Alle locomotieven zagen er 
prima verzorgd uit. Een aantal is met vracht
auto's (diepladers) aangevoerd en met een 
zware kraan op de rails geplaatst. Se Iocs 
zaten keurig in de verf en waren met zorg op
gepoetst. Achter deze locomotievenparade 
zat een organisatie, welke respect afdwingt. 

Woudenberg heeft met dege stoomlocomotieven-
parade historie geschreven want na 1939 
ter gelegenheid van het eeuwfeest van de 
Nederlandse Spoorwegen in Amsterdam is er 
niet zo'n grote gebeurtenis op spoorweg
gebied geweest* 

Ie Stichting Oud Woudenberg dankt de Neder
landse Vereniging voor Belangstellenden in 
het Spoor- en - tramwezen bijzonder hartelijk 
voor het gratis afstaan van de film ter 
vertoning aan de .belangstellenden, 'die daar
van in grote getale hebben genoten. 

Dubbele dia's oud en nieuw Woudenberg 

Een andere trekpleister op de donateurs
avond was de dubbele dia-vertoning over oud
en nieuw Woudenberg met twee projectoren, 
zodat men een goede vergelijking kreeg van 
de in de loop der jaren opgetreden veranderin-
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gen. De diaserie's waren samengesteld door de 'be
stuursleden K.e. van Lunteren, G. Moesbergen en 
C. Wolswinkel, In totaal waren er 60 dia's, die 
ons de oude toestand en de nieuwe situatie duide
lijk lieten zien. Vooral de secretaris van de Stich
ting, de heer G. Moesbergen, heeft veel werk verzet 
om de nieuwe situatie zo goed mogelijk weer te geven 
in vergelijking met de situatie van jaren geleden. 
Uiteraard hebben de vele aanwezige ouderen, wel of 
niet meer in Woudenberg wonende, zitten genieten 
van de oude foto's, waarop vaak personen werden her
kend.-, Ook de niet geboren en getogen Woudenbergers 
hebben van een stukje oud Woudenberg kunnen genieten, 

be dia's namen ons mee naar de Pyramide van Auster-
litz. In deze omgeving hebben de zgn. Napoleons-
dennen moeten wijken voor het verkeer door de ver
breding van de Zeisterweg. Ie bebossing rondom 
de uitkijktoren is in de loop der jaren duidelijk 
uitgebreid. Ook het restaurant en uitspanning De 
Pyramide onderging een grote verandering. Ie ex
ploitatie is nog steeds in handen van de familie 
Van Kolfschoten- Ten oosten van de Pyramide, onder 
aan de bergT vinden wij het nu ontzettend drukke 
kruispunt Quatre Bras huize Constantia-Hoeve, 
vroeger bewoond door de familie Asch van Wijck aan 
de toen rustige loornseweg. Huize Ie Heijgraeff, 
vroeger het bezit en ook de woonplaats van burge
meester Baron Van Heeckeren van Brandsenburg, is 
nu een tehuis voor lichamelijk en geestelijk gehan
dicapten, luidelijk valt te constateren, dat er de 
laatste jaren flink is bijgebouwd. Jammer, dat de 
molen "Ie Trouwe Hulp'!s waar achtereenvolgens d&( 
families Van Nieuwenhuizen en Van Harten molenaars • 
waren, is verdwenen. Het Tolhuis op de hoek van de 
Griftdijk bij de zgn. Stenen Brug, waar "Betje van 
de Tol'woonde, kreeg de nodige aandacht. Via een 
opname bij het kerkhof, waar o.a. de familie Aalt 
van Kampen heeft gewoond, verlaten we het weste
lijk gesleelte van de gemeente. 
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We komen nu bij de ingang van het dorp in de 
Voorstraat, waar in de loop van de jaren zeer 
veel is veranderd. Duidelijk herkenbaar op de 
dia's ;zijn het Schou.tenhuis en het pand waarin 
de winkel van Kleinveldink is gevestigd, voor
heen de smederij van J. van Ingen. Jammer dat 
de fraai lindebomen voor het verkeer zijn ge
sneuveld. Deze bomen hebben eck de funktie gehad 
van 'zonneschermen' want ze stonden aan de 
noordzijde van de Voorstraat. Het Kruispunt 
De Poort is voor de niet oud-Voudenbergers 
vrijwel oÊberkenbaar. Van een dia op zondag
morgen, rond 1895s straalt de rust uit. Op 
De Poort werden vroeger de dorpsnieuwtjes 
verteld, waarbij men rustig midden op de 
weg met elkaar een babbeltje kon maken» Het 
café De Poort van Berend van de Wetering was 
gevestigd op de noord-oosthoek van De Poort. 
Het Ie Beaufortmonument met zitbank is bezwe
ken door het oorlogsgeweld toen het kruis
punt De Poort in 1945 door de Duitsers werd 
opgeblazen. Een groot contrast vertoonden de 
dia's van de feestpoort in 1923 ter gelegen
heid van het 25-jarig jubileum van de regerings
periode van Koningin Wilhelmina met de ver
woesting van het kruispunt met omliggende 
panden in 1945. Ook van het oude gemeentehuis 
op De Poort, gelegen op de noord-west-hoek 
was een fraaie dia aanwezig, 

We duiken nu even de Schoolstraat in met dia's 
van de voormalige pastorie van de Hervormde 
kerk in oude glorie, de heel oude lagere 
school, welke is gesloopt in verband met de 
doorbraak van de Schoutstraat in noordelijke 
richting, en het huizenblok, in de volksmond 
genoemd het Hanenrik, ook inmiddels gesloopt 
en vervangen.door nieuwbouw, In de Schoutstraat 
en in de Middenstraat fraaie dia's van de Hervorm
de kerk voor de verbouwing in 1902 en van het 
gebouw Eben Haëzer. 
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In zuidelijke richting komen we op de Maarsbergse-
weg. Vaar in 1956 het gemeentehuis is getouwd 
stond vroeger Huize Laanzicht, de woonplaats van 
"burgemeester J.B-. de Beaufort, gesloopt in 1928. Het 
koetshuis van Laanzicht, later brandweergarage, is ge
sloopt om plaats te maken voor de dependance van het 
gemeentehuis, gebouwd om een kastanjeboom,'Duidelijk 
was te zien dat ook de-Maarsbergsewëg vroeger bedui
dend smaller is geweest:» Vooral was dit goed te zien 
op de dia van huize- Nieuwoord» Aandacht verdient de 
verdwenen woning 'Damesrust' waar vroeger vier dames 

^^•roonden, namelijk oma en dochters Van de Vetering. 
Via de oude Jacobshoeve en het verdwenen Klein 
Lichtenberg komen we bij de in 1954 gesloopte wonin
gen op het terrein van het vroegere kasteel Lichten
berg. Ook aan de Maarsbergsewëg was vroeger een tol
huis. De woning is bewaard gebleven en is jaren be
woond geweest door de familie De Raad. De. heer De 
Raad was in dienst als chauffeur van de aldaar geves
tigd geweest zijnde Gekro overslagplaats van dode 
dieren. En tenslotte de molen De Liefde van de fami
lie Van Bentumi de restanten van deze molen zijn in 
1982 afgebroken. 

Ve gaan weer terug naar het kruispunt De Poort en 
vervolgen de diaserie in oostelijke richting via 
de Dorpsstraat, vroeger Uitleg genoemd, waar ook 
evenals in de Voorstraat veel veranderd is, naar 
de Stationsweg. Als eerste dia kregen we Hotel Ie 

^^S chahs te zien, afgebroken omstreeks 1975? waar 
Wthans een plantsoen is. Het notarishuis kreeg aandacht 

en de afgebroken woningrij De Kaap, de uitgebreide 
woning van de familie Zech en Huize Sonnevanck, 
waarop in 1956 een militair vliegtuig Is neerge
stort. De Roomboterfabriek De Vooruitgang,' het Sta
tionskoffiehuis van de familie Schimmel, de over
weg bij het station en de winkel.van R. Hazeleger.' 
kregen de aandacht in oude en nieuwe toestand. Als 
laatste zagen we boerderij Nieuw Hoevelaar, waar In 
latere jaren het Coöperatiegebouw (Boerenbond) voor 
in de plaats is gekomen, de Rabobank heeft gezeteld 

141 



en waar nu het kantoor van twee waterschappen 
is ondergebracht, namelijk van de Lunterse leek 
en van de Heiligenbergerbeek. 

Een dankbaar applaus van het. publiek volgde en 
mevrouw Van der Lee-Veenendaal te Maarsbergen, 
een echte oude Woudenbergse, hief spontaan het 
refrein aan van ê*è*n van de liederen van de op 
25 en 26 maart I924 door de Woudenbergse Rede
rijkerskamer 'Ons Genoegen' opgevoerde revues 
'Hannes van Wombarg', geschreven door de toen
malige gemeentesecretaris C.Klomp, luidende? 

"Zoo was de tijd voor 50 jaar geleden 
Wat waren wij toen toch gelukkig en tevreden 
We hebben 't menig keer reeds tot elkaar 
gezeids 

•• Och k\vam toch maar weerom die gceie oude 
tijd". 

Voorzitter C.J. van Ekris sloot deze avond en 
zegde toe bij een volgende bijeenkomst voor 
meer ruimte te zullen zorgen.-, Vermeldenswaard 
is nog dat dezelfde serie dia's op 13 februari 
I984 zijn vertoond in het Bejaardencentrum .. 
Groenewoude0 

(T,II„ Marringa 

Literatuur? Programma Stoom 81 en het maand
blad Op de Rails von de N.V.B.S, 49e jaargang, 
nr. 11. . 

J ARVERSLAG 1984 

Wij kunnen weer terugzien op een voorspoedig 
jaar, vol van activiteiten. Het aantal dona
teurs bleef groeien, namelijk van 352 naar 377. 

Het bestuur kwam vier keer bijeen. In de verga-
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dering werd onder meer gesproken over de verzending 
van onze uitgaven. De Klapperman en het Mededelin
genblad, de restauratie en het inspreken van de 
film van het Harmofiiegezelschap Fidelio uit 1952, 
het carillon op de gemeentehuis-toren, de maquettes 
gemaakt door de heer F.D.L. Eoodschild Koning, het 
overbrengen van de hondenkennel van het verdwenen 
huis Laanzicht naar het Openluchtmuseum te Arnhem, 
fietsroutes, de kosten betreffende de inrichting 
van onze toekomstige werk- en opslagruimte op de 

•
zolderverdieping van het gemeentehuis en de samen
stelling van de programma's voor de jaarlijkse ex
cursie en donateursavond. 

Het jaarlijkse uitstapje voerde dit jaar naar het 
Museum Paleis Het Loo te Apeldoorn. Ie excursie 
werd gehouden op 15 september waaraan door 104 
donateurs en belangstellenden werd deelgenomen. 

De jaarlijkse donateursavond, gehouden op 20 no
vember in Hotel Schimmel, bleek eveneens een 
succes. Meer dan 200 bezoekers genoten van de 
causerie en de diaserie van de heer J. Lagerweij 
uit Scherpenzeel over de Grebbelinie, gevolgd door 
het vertonen van de film uit 1952 van het Harmo
niegezelschap Fidelio <, 

De werkgroep Publiciteit, bestaande uit-de heren  
G.D. Marringa, Th. van Straalen en J.J„ Timmer 

•
verzorgden het tweede exemplaar van De Klapperman, 
lit keer geheel gewijd aan het eeuwfeest van Hotel 
Schimmel.""die deze uitgave heeft willen bekostigen. 
Een drietal Mededelingenbladen kwamen uit; Veelal 
ook met berichten die op langere termijn van waar- ~ 
de zijn. 

Via wederzijdse uitnodigingen, uitwisseling van pu
blicaties enz., waren er contacten met de zuster
organisaties Flehite te Amersfoort, Oud-Utrecht, 
de Van de Poll-Stichting te Zeist, Oud-Scherpenzeel, 
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Oud-Renswoude, Oud-Lunteren, het Streekmuseum 
te Rhenen en de Oudheidkundige Vereniging 
Baerne 0 

Door schenkingen van voorwerpen en foto's,. 
alsmede het beschikbaarstellen van foto's 
ter reproductie, nam het bezit van de stichting 
weer toe. Regelmatig werden foto's uit onze 
collectie in het weekblad De Woudenberger 
geplaatst. Ten behoeve van het boekwerk han
delende over de mobilisatie, inundatie, 
oorlog en evacuatie in de jaren 1939-1940 
door de heer C. Cramer te Scherpenzeel, wer
den foto's beschikbaar gesteld., 

In de samenstelling van het bestuur kwam geen 
verandering. De volgende personen hebben 
daarin zittings C.J. van Ekris (voorzitter), 
GoJ,c Jetten, K.C. van Lunteren, G. Moesbergen 
(secretaris)5 J. Moesbergen (penningmeester), 
Th. van Straalen, J.J. Timmers W. van der Wiel 
en G. Wolswinkel. 

De Werkgroep Archeologie bestaat uit de heren 
G.J. Jetten, F.D.L0 Roodschild Koning en 
W. van der Wiel. 

G. Moesbergen, secretaris 

EXCURSIE IN SEPTEMBER 

Voor zaterdagmiddag 21 september aanstaande wordt 
de jaarlijkse excursie voor onze donateurs georga
niseerd. Dit keer gaat het uitstapje naar Gouda. 
Wie belangstelling heeft om mee te gaan, doet er 
goed aan deze middag daarvoor alvast vrij te houden, 
Nadere bijzonderheden vindt in in het volgende 
Mededelingenblad. 

., , . Het te s tuur 
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EXPOSITIE IM HET GEMEENTEHUIS 

Ter gelegenheid van de; opening .van het uitgebreide en 
gerenoveerde gemeentehuis op 31 mei j.l., exposeert de 
Stichting Oud Woudenberg- in de daarvoor bestemde expo
sitieruimte in het gemeentehuis„ 
In deze expositie staan vier maquettes centraal, die 
door onze medewerker de heer F.D.L. Eoodschild Koning 
uit Woudenberg werden gebouwd en door hem aan onze 
stichting zijn geschonken«, 

fcDe heer Roodschild Koning maakte aan de hand van oude 
prenten, tekeningen en dergelijke een maquette van het 
kasteel Groenewoude wat op Ekris heeft gestaan, een re
constructie van de Hervormde' kerk, een tabaksschuur 
met ingebouwde woning zoals die in de Dorpsstraat 
heeft gestaan en een model van en tabaksschuur die 
in en rond Woudenberg veel voorkwam. 
Reproducties" van tekeningen, gravures en ansicht
kaarten, geven veel achter-grond-informatie bij de . 
maquettes » In ieder geval voor wie het huis LaanziCht 
nog heeft gekend, zal de -collage van interieurfoto's,, 
eveneens op deze tentoonstelling aanwezig, zeker in
teresseren. 
Vanzelfsprekend ontbreken de nodige reproducties van 
foto's, ansichtkaarten en' tekeningen van de Wou-
denbergse gemeentehuizen en het verdwenen gerechts-
huis in de Voorstraat niet. Wie de expositie nog wil 
bezoeken kan daarvoor van maandag tot en met vrij
dag tussen 9.00 - 12,00 uur in het gemeentehuis 
pberecht. De toegang is vrij. 
Voor groepen gelieve men vooraf een afspraak te ma-
kan met de secretaris van de Stichting Oud Wouden
berg, 

JoJ, Timmer 
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