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Mededelingenblad november 1986 nr 15 
Uitgave van de Stichting Oud Woudenberg 
te Woudenberg 

Redactie: mej. H.J. Blokhuis 
G.D. Marringa (secretaris) 
Th. van Straalen 
J » J. Timmer 

Redactieadres: 
Tromplaan 15 
3931 AG Woudenberg 
Telefoon (03498) 2328 

De Stichting Oud Woudenberg, opgericht 15 december 
1955, stelt zich ten doel: 
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: mej. H.J. Blokhuis, Het Wencum 15, 
3931 CT Woudenberg 
Telefoon (03498) 4093 

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 
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DONATEURSAVOND 

Zoals reeds in mededelingenblad nr, 14 is vermeld, 
wordt de donateursavond gehouden op woensdag 
19 november a.s., aanvang 20,00 uur in Hotel 
Schimmei, Stationsweg 243 te Woudenberg. 

Het programma luidt als volgt; 

1 . Opening door de voorzitter 

2. Mededelingen 

3 - De geschiedenis van de Rooraboterfabriek 
"De Vooruitgang" te Woudenberg. 
Een diaserie, verzorgd door de heer J.K. van 
Pelt, rayonassistent van de Melk Unie Holland 

4 o Pauze 

5. Oude film uit het jaar 1957, gemaakt ter gele
genheid van het 60-jarig bestaan van de Roora
boterfabriek en beelden van de Coöperatieve 
Landbouwvereniging Woudenberg omstreeks die 
tijd. 

6. Rondvraag 

7. Sluiting 

Per 1 juli j.l. is de Melkfabriek gesloten. Deze 
fabriek heeft jarenlang grote betekenis gehad voor 
het agrarisch deel van de bevolking van Woudenberg 
en was een bron van inkomsten voor vele gezinnen 
uit het dorp. 

Wij willen de donateurs daarom graag beelden laten 
zien hoe er in deze nu bijna 90-jarige fabriek 
vroeger werd gewerkt, wie er toen werkten en hoe 
deze fabriek in de loop van de jaren werd uitgebreid, 

De Stichting Oud Woudenberg rekent gaarne weer op 
een grote opkomst van de donateurs. 

Het Bestuur 
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NIEUWE AANWINSTEN ; 

- Van de B.D.U. te Barneveld ontvangen 87 persfoto's van 
Woudenberg (juli - aug.) 

- Mevr. G. Woudenberg- Cozijnsen schonk ons een zeer fraaie 
Cornetmuts met zijdenlintentuigje + een oude bril5 beiden 
gedragen doors Petronella Woudenberg- v.d. Wiel, 
Geb. 1861, Överl. 1945» 

- De heer Van de Lagemaat schonk ons een kanonskogel, dia
meter 8/5 cm, waarschijnlijk afkomstig van de Schans. 
De kogel is gevonden in zijn huis aan Ekris. 

» Jtir. de Beaufort van Leusden, wonende in Zwitserland 
stuurde ons een opsporingsverzoek uit 1830, gericht aan 
de toenmalige Burgemeester van Woudenberg en afkomstig 
van de vrederechter te Amersfoort. 

- De heer T. Moesbergen verraste ons met een zinken stui
ver uit de oorlog 1940-1945. 

- Drie ingelijste foto's van de voormalige Zuivelfabriek 
de "Vooruitgang" werden ons geschonken door de Melk Unie. 

- De heer A. van Gent uit Barneveld stelde een foto ter 
beschikking van een balk opgegraven bij de Vondellaan 
en afkomstig van het eerste Woudenbergse kasteel dat 
daar heeft gestaan. - -

- De heer Boom schonk ons een boekwerkje "Wolken van Genot;', 
een cultuurhistorisch overzicht van het tabaksgebruik in 
Nederland + een oude bril, antieke babykleertjes, spel
letje en enig gereedschap. 

- Mevr. W. v.A.rK. (naam op verzoek niet voluit) schonk 
3 oude schoolfoto's. • 

- De heer H.M. (naam op verzoek niet voluit) verraste ons 
met een antiek olielampje, een antieke strijkbout, een 
koperen becken, een zinken kruik alsmede een hele ver
zameling, ca. 80 stuks, bevattende gesmede spijkers, 
oude deurknoppen, sloten tot gebruiksvoorwerpen en fraai 
gereedschap toe. 

- Van de heer Fr. Druyff kreeg de Stichting een oude 
handtelmachine. 

- Tijdens één van de open avonden van de Oudheidkamer 
bracht^de heer M. van Woudenberg voor de Stichting twee 
balen à 250 gram Amateurtabak mee daterende uit de oor
log 1940-1945. 
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- Een zg. Utrechtse Muts werd ons geschonken door 
mevr. D. Vlastuin- Versteeg, afkomstig en ge
dragen door Geurtje Donselaar- de Bruin, 
gewoond hebbende op boerderij "Rumelaar". 

- Van mevr. G. Methorst- Veenvliet mochten wij ont
vangen een gehaakt tasje behorende bij de oude 
klederdracht en een rouw-bijbeltje. 

- De heer G.J. van de Lagemaat schonk een gevel
steen waarin het jaartal 1875 vermeld iss afkom
stig van de "Jacobs Hoeve!ï (afgebroken in 1976) 
tevens een kanonskogel, diameter 11 cm + een 
fraai zij schot van een boerenwagen en enkele 
foto's ter kopieëring. 

- Door bemiddeling van de heer H. Wildschut, heeft 
de Stichting zes zeer mooie foto's aangekocht 
van Woudenberg, van rond de eeuwwisseling, op 
een verzamelbeurs. :• 

- De heer M. Moesbergen schonk ons een Trotsseer-
loodje Anno 1873 afkomstig van het voormalig 
koetshuis van Huize Laanzicht. 

Het Bestuur van de Stichting Oud Woudenberg is 
zéér erkentelijk voor de groot aantal schenkingen 
die wij ook deze keer weer kunnen vermelden» 

Uw belangstelling en meeleven met de Stichting is 
voor ons een grote stimulans. We houden ons dan 
ook zéker graag aanbevolen. Mocht u iets beschik
baar willen stellen dan graag even een berichtje. 

K.C. väh Lunteren 
y tel. 4119 
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CURSUS GENEALOGIE 

We maken onze donateurs er graag op attent dat in het kader 
van de Project Cursussen een cursus Genealogie gegeven wordt, 

U wilde al lang eens op zoek naar uw voorouders, maar vindt 
het moeilijk hoe en waar te beginnen? 
Deze cursus heeft tot doel u in 2 avonden op weg te helpen 
en u te voorzien van informatie, waardoor u uw verzamelde 
gegevens leert verwerken tot een betrouwbare kwartierstaat 
of stamboom o 

De cursus wordt gegeven op 2 donderdagavonden op 20 en 27 
november a.s., aanvang 20.15 uur, onder leiding van de 
heer L.A. Luteijn. 
Kosten f. 11,—. Inlichtingen E, van Kalkeren, tel. 2582* 

K.C, van Lunteren 

MUTATIES DONATEURSBESTAND 

De volgende nieuwe donateurs heten wij hartelijk welkom; 

H. Jonkvorst, Hooiland 72, Urk 
A o de Lange, Schoolstraat 24, Woudenberg 
mevrouw P. van Dorp, Prinses Christinastraat 11, Woudenberg 
J. Briedé, Raadhuislaan 8, Maarn 
A. Hendrikse, Thorbeckelaan 2, Woudenberg 
mevrouw G. Woudenberg- Cozijnsen, Geeresteinselaan 22, 
Woudenberg 
mevrouw G. Septer- Woudenberg, Zoete Inval 22, Veenendaal. 

Mevrouw E.M. Bonzet, Klein Lichtenberg 48, Woudenberg, 
heeft te kennen gegeven het donateurschap te beëindigen» 

Het aantal donateurs van de Stichting Oud Woudenberg is 
hiermede gestegen tot 449. 

H.J. Blokhuis, secretaresse 
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