




NIEUWE OPZET MEDEDELINGENBLAD
Vele jaren heeft de heer G.D. Marringa binnen de werkgroep Publiciteit
gefunctioneerd als coordinator van onder andere het Mededelingen-
blad. Bij de overname van deze taak onlangs, gaf de heer Marringa al
aan dat het erg moeilijk is kopie voor het blad aangeleverd te krijgen.
De praktijk was de laatste tijd dat de coordinatorde artikelen groten-
deels zelf schreef. Wij hebben daarop plannen gemaakt om tot een
andere opzet te komen, hetgeen inmiddels is doorgesproken met be-
stuur en werkgroep.
Het plan is om in ieder geval twee maal per jaar uit te komen met een
uitgebreider blad waarin ook de nodige foto's opgenomen worden.
Verder een aantal vaste rubrieken waarbij we bijvoorbeeld denken aan
een oude foto van 'ergens in ons dorp' met daarnaast een foto van de
situatie op dit moment, interviews met 'geboren en getogen' dorpsge-
noten, achtergronden van straatnamen, interessante artikelen uit oude
kranten en groepsfoto's 'uit de oude doos'.
We hebben al enkele mensen bereid gevonden bijdragen te gaan ver-
zorgen maar er kunnen er nog meer bij. Hebt u ideeën of suggesties,
laat het ons weten. U hoeft geen gro9t schrijver te zijn. Wij als redactie
kunnen zo nodig aan de hand van uw schriftelijke of mondelinge gege-
vens, een leuk, interessant en/of leerzaam artikel schrijven. Schroom
dus niet, laat het een blad voor en door leden van Oud Woudenberg
worden.
Wanneer nodig, zal naast dit uitgebreidere blad, nog een Mededelin-
genblad verschijnen, maar dan met name om, zoals de naam al zegt,
mededelingen te doen over bijvoorbeeld een donateursavond, uitstapje
en dergelijke.
Ook blijft het doelom met een zekere regelmaat een Klapperman uit te
brengen. Is een Klapperman een uitgebreide, vrij diepgravende ge-
schiedschrijving over één bepaald onderwerp, het nieuwe blad zal wat
algemenere en 'makkelijker leesbare' artikelen bevatten. Zo hopen we
een bijdrage te leveren om de geschiedenis van Woudenberg levend
te houden.

Tenslotte een woord van dank aan de heer Marringa voor de wijze
waarop hij zijn taak heeft overgedragen en voor het meedenken bij de
nieuwe opzet van het blad. Gelukkig blijft hij nog actief binnen de

werkgroep.

Gerard Gerritsen
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UITSTAPJE 13 SEPTEMBER
Dit jaar gaan we naar het Zeeuwse land met als uiteindelijke doel de
stad Middelburg. Het belooft weer een interessante en gezellige dag te
worden.
De bussen vertrekken woensdag 13 september om 8.00 uur vanaf de
brandweerkazerne richting Bruinisse. Daar komt op elke bus een gids
van de provinciale VW die ons de rest van de morgen zullen begelei-
den. De reis gaat verder via een toeristische route naar Waterland
Neeltje Jans. De gidsen hebben ons dan al heel wat kunnen vertellen.
Tijd voor koffie met een Zeeuwse bolus op Neeltje Jans middenop de
stormvloedkering in de Gosterschelde.
Na de koffie een tour over Walcheren, om uiteindelijk in Middelburg
neer te strijken-
Daar staat een Zeeuwse koffietafel voor ons klaar .
Na een stevige maaltijd is het goed de benen even te strekken. Vanaf
het restaurant is het maar een korte wandeling naar het centrum van
de stad met onder andere het fraaie gotische stadhuis en de oude Ab-
dij. U kunt op eigen gelegenheid de stad verkennen.
Dan is het weer tijd voor de terugreis. Tussen 18.00 uur en 18.30 uur
hopen we terug te zijn in Woudenberg.

u kunt zich aanmelden door bijgaand inschrijfformulier in te vullen en
at te geven bij de secretaris, P .0. de Kruit, Prins Hendrikstraat 16.
3931 BA Woudenberg. Aanmelden kan tot uiterlijk zaterdag 9 sep-
tember. Inschrijving gebeurt echter op volgorde van binnenkomst,
wacht dus niet te lang want er zijn maximaal 2 bussen beschikbaar .

De kosten voor deze dag bedragen f 60,00 p.p. over te maken op de
bankrekeningnummer van de stichting.

OPEN MONUMENTENDAG 2000
Zaterdag 9 september a.s. zullen in het gehele land weer diverse deu-
ren en poorten openstaan in het kader van Open Monumenten Dag.
Voor 2000 is als thema voor deze dag gekozen NEDERLAND
WA TERSTAA T, waarbij dus de vele waterstaatkundige werken en
waterwegen extra onder de aandacht van het publiek zullen worden

gebracht.
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Zoals bekend, wordt de Open Monumenten Dag beurtelings georgani-
seerd door de gemeenten Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg
en dit jaar heeft onze gemeente de eer deze dag in de belangstelling
te brengen, één en ander in samenwerking tussen gemeente. de VW
en onze Stichting, waarbij zonodig assistentie wordt verleend door de
oudheidkundige verenigingen uit Renswoude en Scherpenzeel.

Hoewel Woudenberg niet zozeer beschikt over grote waterwegen, is
toch gezocht naar een programma waar het water centraal staat.
De start van de Open Monumenten Dag zal worden gegeven op 9
september a.s. tussen 9.30 en 10.00 uur in het koetshuis van Huize
Geerestein.
Van daaruit is het vervolgens mogelijk een wandeling te maken langs
het Grand Canal en de Grift, waarbij het tussentijds mogelijk is een
bezoek te brengen aan de jachtkamer in Klein Geerestein, zonder de
drukke Geeresteinselaan te hoeven oversteken.

Voor degenen die liever gebruik maken van de fiets, is er voor die dag
een route uitgezet langs de diverse waterwegen in Woudenberg, be-
ginnende bij de Grift en onder andere langs een deel van het Valleika-
naal. Hierbij hadden wij u graag een bezoek laten brengen aan de
Watertoren, maar dit bleek door werkzaamheden aan de toren niet

mogelijk-
Ook voor de fietsliefhebbers is het mogelijk een bezoek te brengen
aan de jachtkamer in Klein Geerestein.
Het Comité Open Monumenten Dag Woudenberg, Scherpenzeel,
Renswoude hoopt met dit programma in te spelen op het thema Ne-
derland Waterstaat en hopelijk laat ons die dag de zon niet in de steek.
Wij wekken u op om aan één van de twee programmaonderdelen -of
aan beide onderdelen -deel te nemen om daarmee andermaal de
Open Monumenten Dag te doen slagen.

CONCERT OP OPEN MONUMENTENDAG
Zoals al jaren gebruikelijk, verzorgt het kleinkoor Laetare uit Lunteren
o.l.v. de heer J.J. Timmer uit Woudenberg, op de avond van Open
Monumentendag een concert in de Hervormde kerk van Woudenberg
De aanvang van het concert is 20.00 uur en een ieder is er van harte
welkom.
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DONATEURSAVOND
De eerstvolgende donateursavond staat gepland op donderdag 16
november in partycentrum Schimmel. Noteert u deze avond vast in uw
agenda! We hopen weer, zoals altijd, op een volle zaal.

HET UTRECHTS ARCHIEF
Het Utrechts Archief organiseert in het seizoen 2000/2001 weer een
aantal cursussen.
Alle cursussen worden gegeven door deskundige archivarissen of
historici en vinden plaats in het gebouw van Het Utrechts Archief,
Alexander Numankade 199-201 in Utrecht.
U kunt onder ander kiezen uit Ontdekkingsreis naar grootmoedertijd,
Nederlandse paleografie, Genealogie voor beginners, Archiefonder-
zoek voor beginners en Introductiecursus onderzoek in het Utrechts
Archief. Verder zijn er een aantal workshops zoals Huizenonderzoek,
Lokaal kerkhistorisch onderzoek en Utrechtse levens verhalen.
Voor meer informatie of opgaven kunt u contact opnemen met me-
vrouw drs. F. Tuinstra, telefoon 030 -286 66 11 of via het e-mail adres
s. krijge r@hetutrechtsarchief .nl

In Het Utrechts Archief ligt ongeveer 15 kilometer archiefmateriaal op-
geslagen. ledereen kan de opgeslagen stukken inzien. Voor archief-
onderzoek hoeft u beslist geen geschiedenis te hebben gestudeerd. U
vindt er bijvoorbeeld de archieven van de Utrechtse bisschoppen, van
het provinciaal bestuur, van de Utrechtse stadsbesturen, rechtbanken,
notarissen en het kadaster. Voor het stamboomonderzoek de zo be-
langrijke registers van de burgerlijke stand ( 1811-1942) met daaraan
voorafgaande doop-, trouw- en begraafboeken en de bevolkingsregis-
ters.
U kunt alles gemakkelijk vinden via inventarissen en catalogi-
Bezoek aan het archief is gratis en ook het raadplegen van stukken
kost niets. Voor fotokopieën of foto's wordt een bedrag in rekening

gebracht.

NIEUWE DONATEURS
D.A. Verkerk, Stationsweg-West 177
/1.. Pijpers, De Nieuwe Poort 46
H.E. Slomp, De Kolk 5
P. Jansen, De Nieuwe Poort 56
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