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Mededelingenblad november 1988 nr 22 
Uitgave van de Stichting Oud Woudenberg 
te Woudenberg 

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

Redactieadres: 
Tromplaan 15, 3931 AG Woudenberg, tel. (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 gemeen
te 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 

De Oudheidkamer is geopend op iedere tweede vrijdag van 
de maand van 19.00 tot 21.30 uur. Ingang bordes Gemeente
huis. 
Telefoon Oudheidkamer (03498) 3399 
Bij geen gehoor (03498) 4119 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of 
openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de 
uitgeefster. 
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WOUDENBERG - VERLEDEN TOT HEDEN 

De jaarlijkse donateursavond wordt gehouden op 
woensdag, 16 november a.s. in Hotel Schimmel, 
Stationsweg 243, alhier. 

Het programma luidt alsvolgt: 

1. Ontvangst met een kopje koffie van 19.30 uur tot 
20.00 uur. 

2. Opening door de voorzitter om 20.00 uur 

3. Mededelingen 

4. Verleden tot heden, 1e deel. 
Dia's met toelichting over o.a. de historie, kleder
drachten en dorpsgezichten, door de heer K.C. van 
Lunteren. 

5. Pauze 

6. Verleden tot heden, 2e deel. 
Dia's met toelichting over o.a. het vervoer in het 
verleden, oorlogsdagen en gemeentehuizen, door de 
heer K.C. van Lunteren. 

7. Pauze 

8. Film over-Woudenbergse aktiviteiten, o.a. over het 
bedrij fsgebeuren, verenigingen, scholen, gemeente
huis, uit het jaar 1968, gemaakt door de Blindenbond 
en eigendom van de heer H.J. Hofland. 

9. Rondvraag 

10. Sluiting 

Wij nodigen onze donateurs en andere belangstellenden 
hartelijk uit deze interessante avond bij te wonen. 
Wij hopen -evenals vorige jaren- weer op een grote 
opkomst. 

Namens het bestuur, 
C.J. van Ekris, voorzitter 
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NIEUWE AANWINSTEN 

- Mevr. M. Bloemendal- Verkerk schonk een "Ausweis" uit de 
2e Wereldoorlog. 

- Van de inmiddels overleden heer A. Verbeek uit Emmeloord 
(Oud-Woudenberger) mocht de Stichting een komplete 
serie patroonhulzen ontvangen. 
De patronen zijn in de oorlog in Woudenberg afgeschoten. 

- Mevr. Bijkerk- van Doorn schonk 3 grote foto's van Koning
in Emma en Koningin Wilhelmina. 

- Van de B.D.U. mochten wij een groot aantal persfoto's 
van Woudenberg ontvangen. 

- De heer M. Kendrikse stelde een oude Adler schrijfmachine 
ter beschikking, alsmede een Engelse helm, gedragen in 
Woudenberg. 

- Via de heer H. Schouten van N.V. 't Schoutenhuis kregen 
we een prachtige grote kleurenfoto van de kaart van 
de Heerlijkheid Woudenberg anno 1717. 

- Mevr. E. Schimmel- Bokhorst verraste ons met een antieke 
koperen rijtuigstoof, afkomstig van de Stalhouderij 
van Hotel Schimmel in Woudenberg. 

- De heer T. Moesbergen schonk 4 z.g. schildpad-wandtegels. 

- Van de heer C. Wolswinkel mochten wij een aantal knip
sels uit diverse tijdschriften over Woudenberg ontvangen. 
De meeste dateren van voor 1940. 

- De heer M. van de Vliert uit Scherpenzeel stelde een 
aantal belangrijke foto's voor copiëring ter beschikking. 

- De heer Van de Lagemaat schonk een fraaie ingelijste 
tekening van het Schoutenhuis. 
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- De heer W. van de Wiel schonk een bef behorende bij de 
mannelijke klederdracht. 

- Mevr. Woudenberg- Cozijnse verblijdde ons met een raili* 
taire veldfles uit de Tweede Wereldoorlog. 

- Mevr. A. Pater- van Dijk schonk een aloude ijzeren 
kanonskogel en een antiek inktstel. 

Het bestuur van de Stichting Oud Woudenberg is zeer erken
telijk dat zovelen meehelpen de kollektie uit te breiden. 
Uit bovenstaande lijst blijkt dat er al verschillende 
begunstigers gehoor hebben gegeven om spullen uit de 
mobilisatie en de oorlog 1940-1945 beschikbaar te stellen. 
Mocht u nog in bezit zijn van een en ander, b.v. unifor
men, baretten, gereedschappen, foto's e.d., dan houden 
wij ons gaarne aanbevolen opdat ook deze spullen over
zichtelijk bewaard kunnen worden. 

Nogmaals onze dank. 

K.C. van Lunteren, 
tel. 03498-4119 

* < # ' * ' * 
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OPEN MONUMENTENDAG ZATERDAG 17'SEPTEMBER 1988 

De Open Monumtendag werd georganiseerd in samenwerking met 
de Gemeentebesturen, V.V.V. en Oudheidkundige verenigingen 
van Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg. 
Al direkt na'de officiële opening door Burgemeester H. Har
rewijn van Woudenberg in aanwezigheid van o.a. de gemeente
besturen van Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg, was 
de belangstelling al bijzonder groot. 
Alle Projekten die opengesteld waren, te weten de tentoon
stelling in de Raadzaal, Expositieruimte en Oudheidkamer 
in het gemeentehuis, het koetshuis van Ridderhufstad 
Groenewoude, De Ridderhofstad Geerestein, Klein Geerestein 
en de Ned.Herv.Kerk trokken veel aandacht. 
Voor véél Woudenbergers maar ook uit de regio en ver daar
buiten dè gelegenheid deze monumenten eens van binnen te 
kunnen bekijken. 
Ca. 1000 mensen hebben gebruik gemaakt van deze unieke 
gelegenheid. Dat dit een groot aantal is blijkt uit de 
volgende cijfers: Scherpenzeel 180, Renswoude 65, Leusden 
19, stad Amersfoort 400.' 
Bijzonder veel dank is verschuldigd voor het welslagen 
van deze dag aan: U.V. 't Schoutenhuis, fam. Hendrikse, 
Directie Architectenburo "Inbo", Jhr. P.C. Hooft en de 
heer Koopmans, Kerkvoogdij Ned.Herv.Kerk. Ook dank aan de 
Rotary Club die het mogelijk maakte een bus te laten rijden 
voor de ouderen en zeker niet te vergeten de 50 vrijwilli
ge medewerkers, die hun vrije tijd en inzet beschikbaar 
hebben gesteld voor deze dag. 
Lag het accent voor Monumentendag dit jaar op Woudenberg, 
het komende jaar wellicht op Renswoude of Scherpenzeel. 

K.C. van Lunteren. 

MUTATIES DONATEURSBESTAND 

De afgelopen periode meldden de volgende personen/instel
lingen zich als donateur van de Stichting Oud Woudenberg. 
Wij heten hen hartelijk welkom in onze kring van begunstigers, 
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R. van den Brink, Laanzicht 20, Woudenberg, 
mevrouw C.H. ten Broek- Cortus, Berkenlaan 5a, Zeist. 
G. van Eckeveld, Vondellaan 20, Woudenberg. 
G. Golstein, Voorstraat 37, Woudenberg, 
mevrouw W.G. Hop- van den Brink, De Steen 14, Woudenberg. 
G.G. Kinnegim, Prins Hendrikstraat IA, Woudenberg, 
mevrouw W. van Kolfschoten- Boon, Koningin Wilhelmina
straat 28, Woudenberg. 
mevrouw F. Middelman« den Hartogh, Willem de Zwijger
laan 41, Woudenberg. 
mevrouw E', van der Mijl- van der Gaag, Eshoflaan 4, 
Woudenberg. 
mevrouw J.A. Patijn- Bijl de Vroe, Laan van Boreel 12, 
Bloemendaal. 
!t Schoutenhuis B.V., Postbus 13, Woudenberg, 
mevrouw G.P. Steensma- Mendel, Oranjelaan 4, Woudenberg. 
Stichting De Boom, p.a. 't Schoutenhuis B.V., Postbus 13, 
Woudenberg. 
Mr. F.A.F. Taets van Araerongen van Woudenberg, Orangerie 
Kasteel Renswoude, Dorpsstraat 5, Renswoude. 
A. van Veldhuizen, Prinses Beatrixstraat 40, Woudenberg. 
H. Verboom, Nico Bergsteijnweg 129, Woudenberg. 
H.C. Vermeulen, Runmoolen 26, Amstelveen. 
T.B. Vermeulen, Gramserweg 97, Austerlitz. 
mevrouw S.J. van de Vlierd- Penraad, Eikenlaan 43, 
Scherpenzeel. 
mevrouw T. van der Wiel- Loef, Van Hogendorplaan 24, 
Woudenberg. 
H.J. van der Wind, Slappedel 20, Woudenberg. 
Om diverse redenen heeft de Stichting 10 donateurs moeten 
uitschrijven. 

Met deze vermeldingen komt het aantal donateurs te staan 
op 488. Zoals u ziet naderen we de 500. 
U begrijpt dat we benieuwd zijn wie als 500e donateur kan 
worden ingeschreven! 

H.J. Blokhuis, 
secretaresse 
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