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Redactie! mej. H.J. Blokhuis
G.D. Marringa (coordinator)
H. Schouten
Th. van Straalen
J.J. Timmer
Redactieadres:
Trcmplaan 15, 3931 AG Woudenberg, tel. (03498) 2328
De' Sticht'îng~Ôud Woudenberg, o p j e r T c h t T ' S " " ^ 1 9 5 5 ,
stelt zich ten doel:
1. Het versameien 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? W.C, Kok, Kon Sophiestraat 1,
3931 CN Woudenberg
Telefoon (03498) 2533 ;
Donatie minimaal f. 10,™ per jaar
Aanmelding als donateur graag bij de secretaris van de
stichting
Postgironunrner 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 Gemeentehuis.
Telefoon Oudheidkamer (03498)3399
Bij geen gehoor (03498)3291
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KUNST- EN KTTSCHDAG
Elk jaar wordt er een gezamenlijke aktiviteit georganiseerd met Leusden, Renswoude, Woudenberg en
Scherpenzeel.
Dit jaar is Scherpenzeel aan de beurt.
Op 31 maart wordt er een Kunst- en Kitschdag
georganiseerd in Cafe-Restaurant Boschzicht in
Scherpenzeel. Achterop uw toegangsbewijs vindt u een
routekaartje.
De opening is om 10.00 uur en om 17.00 uur is de
sluiting. De organisatoren zijn er in geslaagd om 3
deskundigen bereid te vinden om uw "antieke bezittingen"
te beoordelen op ouderdom en waarde.
De taxateurs zijn: de heren J. Boode en R. Stuurman uit
Amersfoort en de heer A. Bruyn uit Woudenberg naat als
specialiteiten: schilderijen, porcelein, gereedschap,
archeologische vondsten enz. Maar natuurlijk is al het
overige antiek welkom. U wordt van harte uitgenodigd om
mat uw "oude spulletjes" naar Scherpenzeel te komen,
zodat u eindelijk te weten zult komen wat voor waarde
deze hebben. Op vertoon van uw toegangskaart heeft u
gratis entree. Wilt u wat laten taxeren, dan kost dat
f. 2,50.
ü kunt dan maximaal 3 verschillende voorwerpen laten
taxeren. Ook niet-ledèn/-donateurs zijn van harte
welkom.
Zij betalen slechts f. 1,— entree en f. 4 , —
taxatiekosten.
Personen die alleen maar komen kijken zijn natuurlijk
ook welkom. Er is een kleine tentoonstelling ingericht
over historische zaken uit de betreffende dorpen die u
kunt komen bekijken. Dus als u vanwege de drukte even
moet wachten kunt u zo de tijd aangenaam doorbrengen.
Zeker de moeite waard cm met uw kostbare zaken naar
Scherpenzeel te komen!
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De organisatie stelt zich echter niet aansprakelijk voor
eventuele schade of vermissing van uw eigendommen.
Wij hopen u 31 maart a.s. te mogen begroeten en wensen u
een prettige dag toe.
Vereniging Oud Sdherpenzeel.

MEDEDELINGEN
Uit de bestuursvergadering van 28 februari j.l. kan het
volgende worden medegedeeld:
- Haantjesdag wordt dit jaar gehouden op de 2e zaterdag
in de iraand juni in plaats van op de 3e zaterdag. De
Oudheidkamer zal op 9 juni a.s. geopend zijn.
- Op zaterdag 8 september a.s. is er een "Open Monumentendag". De aandacht zal dit jaar gevestigd zijn op
Scherpenzeel, zodat er in Woudenberg geen bijzondere
activiteiten worden ontwikkeld.
- De jaarlijkse excursie is gepland op woensdag 19
september a.s.
- De eerstvolgende donateursavond zal worden gehouden op
donderdag 22 november a.s. in het Verenigingsgebouw
aan de Schans te Woudenberg.

'4$k&ê*
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MALDBÄM5EN EN OUDE KLAPPERMANNEN
De naaldbanden zijn bij de donateurs in de smaak gevallen.
Ze vormen een sieraad in de boekenkast en het voordeel is
dat alle verschenen nummers van "De Klappermannen" bij
elkaar kunnen worden opgeborgen, zodat u automatisch een
boekwerk over de geschiedenis van Woudenberg samenstelt.
De prijs is laag, omdat er een aanzienlijk bedrag van onze
sponsor, de Rabobank, is ontvangen.
ü betaalt voor deze prachtige naaldband slechts f. 7,75.
ü* wilt natuurlijk ook in het bezit komen van alle reeds
verschenen "Klappermannen". Dat kan, want de Stichting
Oud Woudenberg heeft nog voorraad.
Wanneer u vijf verschillende "Klappermannen" bezit, is de
collectie compleet. Mocht u nog exemplaren missen dan
kunnen wij u mededelen dat de prijs f. 6,50 per stuk
bedraagt. Tijdelijk -en wel tot 31 december 1990- wordt
deze prijs verlaagd wanneer u meer dan twee "Klappermannen" tegelijk aanschaft, ü betaalt dan slechts f. 5,—
per stuk*•--*-. -'«-r~- •
Een compleet set plus een naaldband kost u dus f. 32,75.
M s u reeds in het bezit bent van enkele "Klappermannen"
betaalt u
minder.
Naaldbanden en "Klappermannen" kunt u krijgen bij G.D.
Marringa, Tromplaan 15, 3931 AG Woudenberg. Wanneer u
tevoren even belt (03498-2328) weet u of we wel of niet
thuis zijn, zodat u niet voor de vaste deur behoeft te
komen. Bij toezending worden de portikosten extra in
rekening gebracht.

QQQQQQQQ
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JAARLIJKSE DÖNKPXE

Ingesloten treft u een acceptgirokaart aan, waarmede uw
donatie voor het jaar 1990 kan «orden overgemaakt.
Wij hebben het jaren geleden vastgestelde nunimurnbedrag
van f. 10,— per jaar nog steeds niet verhoogd.
De reden daarvan is dat wij personen met een wat smalle
beurs niet willen uitsluiten van het donateurschap.
Ook zij moeten zich kunnen verdiepen in de historie van
Woudenberg.
De mensen met een vat hoger inkomen zouden wij ook nu weer
willen vragen meer dan het miniraumbedrag van f. 1 0 , — over
te naken, zodat het gemiddeld bedrag aan donateursgelden
ruim boven de f. 10,™ uitkamt. Degenen, die aan ons
verzoek kunnen voldoen, willen1 wij hiervoor heel hartelijk
dankzeggen.
De Stichting is dan weer in staat u periodiek een 'mededelingenblad te sturen," zo nu en dan vergezeld van een
Klapperman, terwijl de verzameling oudheden regelmatig kan
warden uitgebreid en opgeborgen.
De donateurs worden verzocht' hun financiële bijdrage binnen
een maand over te maken. Bij voorbaat hartelijk dank voor
uw meewerking.

H. Wildschut,
penningmeester
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WANDELING DOCK OUD WOUDENBERG
De Stichting Oud Woudenberg hield donderdag 23 november
haar jaarlijkse donateursavond. Voor het eerst ward deze
avond gehouden in het verenigingsgebouw. Naar schatting
woonden 200 belangstellenden de avond bij. Tijdens de
donateursavond overhandigde de heer B. Kroese symbolisch de
eerste verzamelband voor Klappermannen aan de heer Th. van
Straalen. Met sponsoring van de Rabobank is een "klapper"
ontworpen, waarin Klappermannen kunnen worden opgeborgen.
De "klapper" is voor een bedrag van f. 7,75 te koop bij de
Stichting Oud Woudenberg.
Voorzitter C.J. van Ekris vertelde in zijn openingswoord
dat de belangstelling voor Oud Woudenberg nog steeds
groeiende is. Dit jaar werden 50 nieuwe donateurs
ingeschreven, het totaal is nu 560.
Via het mededelingenblad en Klappernannen worden de donateurs op de hoogte gehouden van de activiteiten van de
Stichting en de naspeuringen in het verleden.
Van Ekris wees op het vele werk dat door de heer K.C. van
Lunteren is verricht voor de Stichting Oud Woudenberg.
Recentelijk heeft hij voor de burgemeesterskring OostUtrecht nog een expositie over de Pyramide van Austerlitz
opgebouwd en hierover een lezing gehouden. Een andere
belangrijke taak van Van Lunteren was het verzorgen van
rondleidingen door de oudheidkamer en de expositie van Oud
Woudenberg.
Om gezondheidsredenen heeft Van Lunteren zijn bestuursfunktie neer moeten leggen. "Het bestuur is de heer Van
Lunteren zeer erkentelijk" aldus de voorzitter.
Elke tweede vrijdagavond van de maand zijn nu de dames
Floor en De Kruif in het gemeentehuis aanwezig om
rondleidingen te verzorgen door de oudheidkamer. Ze worden
ingewerkt door de heren Van Stralen en Timmer.
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Voorzitter Van Ekris wees op de aanwinst van historische
voorwerpen en merkte op dat Oud Woudenberg graag wat meer
ruimte wil hebben. In het Gemeentehuis zijn geen uitbreidingsmogelijkheden aanwezig, integendeel, de gemeente
heeft zelf meer ruimte nodig. Er wordt momenteel onderzocht
in hoeverre Oud Woudenberg samen met de V W kan worden
ondergebracht in de oude gymzaal aan de Geeresteinselaan.
Wandeling
Aan de hand van dia's uit het verleden werd vervolgens
onder leiding van Johan Timmer een wandeling gemaakt door
Woudenberg. Er werd begonnen bij het landgoed Lambalgen.
Timmer weer er op dat niet alleen in de zomer, maar ook
in de winter hier veel te genieten valt. Behalve de twee
inrijhekken, waarvan er een uit het laatste kwart van de
13e eeuw dateert, is er weinig dat herinnert aan de gloriedagen van .Lambalgen. Wel ontlenen veel Woudenbergers hun
achternaam aan dit landgoed.
Vervolgens ging het naar de Holevoet, m a r Evert Schimmel
in 1880 per diligence een vervoersdienst onderhield met
utrecht en Amersfoort. De diligence naar utrecht vertrok zaterdagmorgen al om
5/30 uur. Een kwartier later was men dan bij de Poort. Als
ïnsn daar uitstapte moest toch net volle pond, twee kwartjes, worden .betaald.
Overigens vertrok de eerst trein naar Nijmegen vanaf het
station.$oudenberg/Scherpenzeel om 6.59 uur. In 1886 werd
de lijn Ämersfoort-Kes-fceren officieel in gebruik genomen.
Arie Schimmel verwachtte de nodige klandizie.; en liet al in
1885 op de Melm een stationskoffiehuis bouwen,, het huid«'ige
hotel Schimmel.
Uitvoerig werd stilgestaan bij de Schans. Aan het einde van
de 16e eeuw werd dit verdedigingswerk aangelegd met vier
bastions. Gezien de vondst van enkele forse kogels moet er
bij de Schans gevochten zijn, hoewel het verhaal gaat dat
de bewakers bij de komst van Spaanse troepen de benen
namen.
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Leusden

"Vanuit de 18e eeuw horen we van het Huis te Duivestein pp
de Schans. Er stond niet alleen een huis naar ook een
duivenhok. Niet iedereen mocht zonaar duiven houden.
Wanneer je 25 bunder land bezat had je het recht van til,"
aldus Timmer. In dit verband wees hij naar kasteel Groenewoude en het kasteel op de Burgwal, waar ook duiventillen
waren,
In vroeger tijden waren er in Woudenberg twee gerechtshuizen, het ene stond aan de Voorstraat, ter hoogte van de
Schcutstraat en het andere op de Schans. In dit laatst
genoemde huis woonde herbergier Albertus van Heteren.
Regelmatig vergaderden schout en schepenen van Geerestein
in dit gerechtshuis en werden er allerlei openbare verkopingen gehouden,
In 1862 vestigde zich op de Schans een zoon van de am~
bachtsheer Hooft. Wellicht is in die tijd het voor velen
nog bekende Hotel de Schans gebouwd.
De Dorpsstraat, die vroeger de Uitleg werd genoemd, telde
in 1824 26 woningen en 163 bewoners. In de Uitleg stonden
maar liefst acht tabaksschuren. Volgens Timmer is het niet
uitgesloten dat de tabaksteelt aan de ontwikkeling van
Woudenberg heeft bijgedragen.
Vanaf 1889 wordt er geen tabak meer getee3-d omdat de oogst
onverkoopbaar was geworden. "Heel veel Woudenbergers hadden
teen de kost verloren".
Bij de dia van Dirkje Blöemendaal- de Greef kwamen de
tongen los. Velen kennen haar nog met de Woudenbergse muts.
Na een zijsprongetje over de Maarsbergseweg naar het
tolhuis an de molen, kwam men in de Voorstraat. Ook werd
een uitgebreid "bezoek" gebracht aan de kerk. In 1855
verzochten 87 veehouders uit Woudenberg en omgeving het
gemeentebestuur om een veemarkt. Hiertoe werd het kerkhof
rond de kerk afgestaan. Het plaatje van enkele bewoners van
het Hanenrik in de Schoolstraat maakte ook veel tongen los.
De rondwandeling werd besloten met een bezoek aan Geerestein en Klein Geerestein. Tenslotte zag man nog de
Mofferbrug over de Luntersebeek.
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NIEUWE AANWINSTEN
Niet gering, beste lezer, is deze keer weer de lijst met
nieuwe aanwinsten.
Een puntgaaf roggebroodmes werd geschonken door de heer
C. Wolswinkel. Tevens kregen we een fotokopie van een
dokument, een trouwboekje zouden we nu zeggen, waaruit het
huwelijk blijkt van Lammert van Kolfschoten, op 10
november 1877 te Woudenberg getrouwd met Maai jtje van
Voskuilen.
Cp het stuk werd later de drie kinderen van dit echtpaar
bij de geboorte-aangifte bijgeschreven.
De familie Van Egdom was nog in het bezit van een bonnetje
wat destijds is uitgegeven door K. Hoetmer, Kruideniers- en
Grutterswaren, voorstraat 7, Woudenberg,
Tegen inlevering van 70 van die bonnetjes kreeg je een
prachtig jongens- of meisjesboek kado.
Bij 100 bonnetjes een dik boek, zo staat er!
Bern metalen plaquette met het opschrift "Van tyrannie
bevrijd 10 mei 1940-5 roei 1945" aanvaarden we in dank van
de heer C.Ph. Roodnat.
Een origineel exemplaar van "De Woudenberger" van woensdag
27 juni 1973 kregen we van de familie J. Floor.
De Christelijke school bestond 100 jaar, de Vereniging
Gemeenschappelijke Openbare Bibliotheek werd opgericht,
Herman Moesbergen was veertig jaar bij Legemaat en Van Eist
en voor 12 mille werd bij een inbraak buitgemaakt bij een
elektrotechnisch bureau in het dorp.
Met veel geduld tekende Johan Hazeleger de boerderij
Bruinenburg op Ekris en schonk een reproduktie aan de
Stichting Oud Woudenberg. Een luchtfoto van Bruinenburg in
een wissellijst hangt inmiddels ook in de Oadheidkamer,
Een scheermes, van het merk Harcmond, nog in het originele
kartonnen etui kregen we van de heer N. Lagerweij.
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Via ons bestuurslid, de heer M.J. Hendrikse, kwam uit de
inventaris van de voormalige Roomboterfabriek "De
Vooruitgang" nog een zuurgraadmeter voor melk.
Mevrouw Van Zalingen schonk een originele oude ansicht van
het interieur van de Hervormde Kerk.
Toen de elektriciteit nog z'n intrede moest doen, verspreidden de Petroleumlampen niet alleen licht, maar ook
een penetrante geur.
Mevrouw De Geer- van Donselaar zijn we heel dankbaar voor
haar schenking van diverse eigendomspapieren, testamenten
en dergelijke.
Op 15 mei 1829 wordt door een notaris uit Amersfoort een
akte van scheiding opgemaakt.
De overledenen lieten een bouwvallig huisje met tabaksschuurtje op erfpachtgrond gebouwd, achter, met een waarde
van f. 180,—.
De beschrijving van de inboedel vermeldt de geschatte
waarde van een bed met zijn toebehoren
f. 5,50
een klok
- 3,40
een tafeltje''"
"""
'*"'•
-•=*:•• ---^••- 0,15
vijf stoelen
- 0,75
twee ijzeren potten
- 1,00
een etenskastje
- 0,60
een kleerkast
- 2,40
een melkkoe
- 28,00
enige potten en pannen
- 2,20
een partij mest
- 10,00
Mevrouw De Geer schonk verder een programma voor de Willem
de Zwijgerherdenking op 24 april 1933 in de Hervormde kerk
te Woudenberg; een programma met de liederen op 5 januari
1937 in de Hervormde kerk gezongen, ter gelegenheid van het
huwelijk van Prinses Juliana en Prins Bernhard; een
programma van een optreden van het Harmoniegezelschap
Pidelio in de Harmonie in de Dorpsstraat; illustraties uit
het tijdschrift "utrecht in Woord en Beeld" uit 1930 die
herinneren aan de festiviteiten rond het 25-jarig
ambtsjubileum van burgemeester Baron van Heeckeren en het
vellen van een iep, met een omtrek van ruim vijf meter, op
het Landgoed Geerestein.
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De heer J. Koudijs werd met ingang van 4 naart 1937 benoemd
tot onbezoldigd veldwachter der gemeente Woudenberg.
Zijn benoemingsbesluit op linnen zullen we goed bewaren.
Hartelijk bedankt meneer Koudijs!
In de tweede helft van de vorige eeuw werd de tabaksschuur
op de hoek van de Schoolstraat/Schoutstraat tot woning
verbouwd. Als visitekaartje van de bewoners kreeg de
noordgevel een forse kroonlijst.
Tijdens de sloop van de schuur in 1989, redde de heer A.
Schuurman een stuk van deze kroonlijst en zaagde daaruit
een fragment, voorzag het van een kleurtje en schonk het
onlangs als tastbare herinnering aan vervlogen tijden.
We besluiten onze lijst met twee publicaties, samengesteld
door Ir W.H.M. Nieuwenhuis te Amstelveen.
Gp zoek naar sporen van zijn voorgeslacht kwam de heer
Nieuwenhuis in Woudenberg.
Gefascineerd door de geschiedenis zoals die in diverse oude
bronnen tot ons komt, stelde de heer Nieuwenhuis een Repertorium op de beleningen van de hofsteden rond de Holevoet
te Scherpenzeel samen (Het Voorde, het Clooster,
Geitenbeek, Coutijs, Klein Lambalgen, Vlastuin en de
Ruigehoef).
Dit praktische naslagwerk werd door de Vereniging Oud
Scherpenzeel uitgegeven.
Als deel 10 in de reeks Historische toegangen van de
Gelderse Vallei, verscheen "Quotisatie en consumptiegeld
gerecht Woudenberg 1614".
Deze pufalikatie bevat een transcriptie van de zetting in
deze twee belastingen, gevolgd door aantekeningen over
diverse belastingplichtigen.
Met een index op persoonsnamen en geografische aanduidingen
wordt deze keurig verzorgde uitgave van het Bureau voor
Familie-Historie te Woudenberg afgesloten.
Voor al deze schenkingen zeggen wij u hartelijk dank!
Het bestuur.
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VOLKSVEEMAKEN IN DE EERSTE HELFT VAN DE NEGENTIENDE EEUW
Doorgaans sterk van ligchaamsfaouw en van een gezond gestel
zijn de Nederlanders tot alle ligchaamsoefeningen
geschikt.
Vroeger waren dan ook het malien, kegelen, kaatsen en
kolven de geliefkoosde zomervermaken van de stedelingen en
landlieden, maar deze spelen hebben grootendeels het veld
moeten ruimen voor het biljard; terwijl de kaarten, helaas!
zoo ten platten lande als in de steden, het edeler spel der
kegels en korfbal, even als het verkeerbord en het damspel
hebben verdrongen. Het damspel is evenwel zoo geheel niet
uit het gebruik geraakt of er worden nog, inzonderheid
onder den burgerstand, lieden gevonden, die hierin eene
zeldzame bekwaamheid bezitten; even als men hier te lande
ook beoefenaars van het aloude schaakspel aantreft, die
voor de beroemdste meesters van andere landen niet behoeven
onder te doen; zoo is de schaak-societeit van Amsterdam
voor eenige jaren, in eenen wedstrijd met die van Antwerpen
overwinnaar gebleven.
Ten tijde van de kermissen, die niet slechts in de groote
steden, maar zelfs op de meeste dorpen, eenmaal 's jaars
gehouden worden, geeft het landvolk zich, hoewel niet meer
zoo uitbundig als in vroeger dagen, aan luidruchtige
vrolijkheid over.
Het papegaai-schieten, in schier alle onze gewesten voorheen zeer in zwang, heeft bijna overal opgehouden» De
Schuttersdoelen, waar men zich vermaakte en bekwaamde in
het behandelen van boog en geweer, kennen wij alleen van
naam.
Sedert de wreedaardige en zoo weinig met onzen volksaard
strookende spelen, van het katknuppelen, palingtrekken,
ganskoppen enz., meer en meer buiten zwang zijn geraakt,
bestaat het eenige kermisvermaak op de meeste dorpen, in
het koek hakken, of in het dansen, en men hoort weinig meer
van die hevige vechtpartijen gewagen, die vroeger geene
zeldzaamheid op eene Hollandsche, Noord-Brabandsche of
Geldersehe kermis waren.
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Meer nogtans dan het dansen, behooren hier, en wel
bijzonder in Friesland* het kaatsen of balspel, en vooral
de harddraverijen, dat geliefkoosde volksvermaak der
landzaten, te huis. Deze laatste brengen ongetwijfeld haar
nut mede, daar zij niet weinig bot de aanmoediging van het
veredelen der paardenrassen bijdragen. De meeste heeft men
in Groningen en Priesland.
In 1837 heeft man ter stede van Groningen, buiten de Ebfaingepoort, zelfs den Koning op eene prachtige harddraverij
onthaald. In sommige streken van ons Vaderland, zoo als
onder anderen in Zeeland, heeft nog op Kerndstijden naar
den ring rijden plaats, bij welke gelegenheid hij dia de
overwinning behaalt niet zelden op eene bespottelijke
wijze zijne vreugde aan den dag legt.
Het schaatsenrijden, eist zoo oude Nederlandscha volksvermaak, hetwelk reeds in de 14e eeuw onder onze voorvaderen beoefenaars vond, behoort zoo geheel in de Nederlanden thuis, dat zeker geen volk ter wereld net het onze
daarin kan wedijveren. De Friezen en Groningers munten
vooral in het snel rijden uit, zoodat een rijder niet
zelden eenen afstand van vier of vijf uren in een uur tijds
aflegti maar de Hollanders winnen hat in sierlijkheid van
zwaai.
Dat die kunst nog even goed hare beoefenaars heeft, als in
vroegere dagen, hebben Klaas en Willem Oostindien te Koog
aan de Zaan nog in den winter van het jaar 1822 getoond,
door op eenen dag, zijnde den 29 December van dat jaar, de
steden Alkmaar, Medemblik, Enkhuizen, Hoorn, Edam,
Monnikendam., Purmerende, Amsterdam, Weesp, Muiden, Naarden
en Haarlem, op hunnen schaatsen te bezoeken; waartoe zij,
alleen door omstandigheden buiten hen, acht uren langer
besteed hebben dan Claes Aris Caeskooper in 1676 op een
dergelijken bogt had gedaan.
Onder de Friezen vindt men er, die alle de elf steden van
hun gewest op eenen dag bezocht hebben.
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Bij eetien wedloop op schaatsen, die den 30 Januarij 1838 te
Harlingen plaats had, reed F.U. Huizenstra van Terzooly,
tot tweemalen, de lengte der baan van 160 Nederlandsche
ellen, binnen den korten tijd van 14 seconden af, zoodat
hij, indien het mogelijk ware in de zelfde snelheid voort
te rijden, de afstand tusschen Harlingen en Amsterdam in 2
uur, 22 minuten zoude kunnen afleggen. Wanneer des winters
de sneeuw het veld overdekt, ziet men den rijke, in de
sierlijkste arresleden, met kostbaar uitgedoste paarden
bespannen, ronddraven, terwijl de minder gegoede, op
schaatsen, zelf de slede voortschuift, en zich deze
vermoeijende inspanningen getroost, om het voorwerp zijner
keuze mede in het ijsvermaak te doen deelen, en de nijvere
landman dit voertuig gebruikt, om de vrucht zijner vlijt
marktwaarts te brengen.
H. Schouten

Bron: Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden
door A.J. van der Aa, 10e deel, 1843
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MUTATIES DONATEURSBESTAND

De volgende nieuwe donateurs heten we hartelijk welkom.
J.H. Barganan, Huygenslaan 16, Woudenberg
C. van den terg, voorstraat 56, Woudenberg
B. Blaauwendraad«. Maartan van Rossuraweg 23, Woudenberg
W. Blokhuis, Maarten van Rossumweg 25, Woudenberg
G.M. van Donselaar, Rwaelaarseweg 21, Woudenberg
J.H. Dorgelo, Retnbrandtlaan 4, Woudenberg
H. van Gihkel, Voskuilerdijk 15, Woudenberg
P. Hamaker, Lamoen 6, Leusden
E. Hol, Van Limburg Stirurnlaan 11, Woudenberg
J. de Jong, Stationsweg 237, Woudenberg
A» Kleinveld, Slappedel 12, Woudenberg
J. Koster, Schoolstraat 16, Woudenberg
Mevrouw R.H. de Kruijff, Koningin Julianaplein 8,
Woudenberg
A. Meerbeek, Witte de Withlaan 18, Woudenberg
A. Veldhuizen,' Stationsweg 106, Woudenberg
P.H. van de Karfhorst, Henschoterlaan 20, Woudenberg
J. Wasterseng, Bruinehorst 20, Ederveen
G. Wolswinkel, De Wetering 31, Woudenberg
G, Wolswinkel, Vbskuilerweg 48, Woudenberg
Een donateur schreven we op zijn verzoek uit de donateursadministratie .
In de administratie zijn nu 578 begunstigers opgenomen.
W.C. Kok, secretaris

* * * * * * * * *
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