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De Stichting Oud Woudenberg, opgericht 15 december 1955, stelt zich 
ten doel: 
1. Het verzamelen en tentoonstellen van voorwerpen van oudheid

kundige aard betrekking hebbende 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 Wou
denberg in het verleden en heden. 

Secretariaat: P.D. de Kruif, Pr. Hendrikstraat 16, 
3931 BA Woudenberg tel.: (033) - 2867238. 

Donatie minimaal ƒ 15,00 per jaar. 
Aanmelding als donateur graag bij de secretaris van de stichting. 
Postbanknummer 2057783. 
Rekeningnummer Rabobank Woudenberg 3724.34.401. 

De Oudheidkamer aan de Schans nr. 20 is geopend op iedere tweede 
vrijdag van de maand van 19.00 tot 20.30 uur. 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar 
gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de uitgeefster. 
ISSN: 0927-9792 
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OUD WOUDENBERG OP EXCURSIE 

Zoals gebruikelijk gaan de donateurs - en eventueie andere belang
stellenden - op de tweede woensdag van september, die dit jaar op de 
12de valt, op excursie, waarbij wij er naar streven om ieder jaar weer 
iets nieuws te bedenken. 

Voor 12 september 2001 hebben we gekozen voor een typisch Ne
derlands waterlandschap en wel het gebied tussen Lek en Waal en 
omdat onze vorige burgemeester de heer Harrewijn voor hij naar 
Woudenberg van het Brakeise zicht op ons excursiegebied had, zal hij 
die dag samen met zijn echtgenote ons de nodige nadere informatie 
kunnen verstrekken, temeer ook omdat de heer Harrewijn en ook zijn 
vrouw in Sliedrecht zijn geboren en ais geen ander met deze streek 
bekend zijn. 

Het vertrekpunt is vanaf de brandweergarage aan de Schans om 8.30 
uur, Na eerst een stukje snelweg richting Breda te hebben gereden, 
nemen wij de afslag Noordeloos, om vervolgens de N 216 richting 
Schoonhoven te nemen en langs de Lekdijk via de romantische ' 
plaatsjes zoals Nieuwpoort, Groot Ammers, Streefkerk naar Kinderdijk 
in de Alblasserwaard te gaan, waar onze eerste koffie met gebakstop 
zal zijn in het Van der Valk- restaurant, met een prachtig uitzicht op de 
vele molens, waardoor ons Nederland in de gehele wereld zo beroemd 
is (telefoon 0786912425). 

Na deze koffiestop vertrekken wij richting GORINCHEM en maken 
voordat wij aan de koffietafel gaan een wandeling door dit stadje, on
der meer komen we langs de sluis waar de Linge in de Merwede komt. 
Een gezellig binnenstadje, waarop korte loopafstand veel is te zien aan 
onder meer oude gevels rond en nabij de haven. 

Om 12.30 uur worden wij verwacht in het restaurant "De Hoofdwacht", 
een historisch pand aan de Grote Markt 6, alwaar ons een uitgebreide 
koffietafel zal worden voorgeschoteld. 
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Na de koffietafel is er desgewenst gelegenheid wat te winkelen in de 
binnenstad. Zoals gezegd ligt in Gorinchem alles op loopafstand en om 
14.15 uur moeten wij inschepen op de veerboot De Gorinchem VII of 
VIII, die ons over het water in het stadje WOUDR1CHEM, zal afzetten. 
Woudrichem, de stad van Jacoba van Beieren, de parel in het rivieren
gebied waar Maas en Waal elkaar vinden om als Merwede samen ver
der te gaan. Vanuit de verte waakt slot Loevestein over het stadje. Het 
stadje is rijk aan monumenten, schitterende panden en fraaie gevel
stenen. De Gevangenpoort, het Oude Raedthuys en niet te vergeten 
de N.H.-Kerk met zijn rijk gebeeldhouwde toren zijn daarvan een goed 
voorbeeld. Woudrichem is een gaaf gebleven vestingstadje, dat niet 
voor niets als beschermd stadsgezicht is aangewezen. Nog veel herin
nert aan de militaire functie van weleer, t.w. wallen, grachten, arsenaal, 
kazerne en poorten. 
Het is een genoegen om in dit stadje rond te dwalen en je terug te wa
nen in de 16e en 17e eeuw. En mocht u op een gegeven moment na 
het lopen aan een rustpauze toe zijn, dan kunt u altijd neerstrijken op 
een van de terrasjes in dit lieflijke stadje. 

Vanaf de kade van Woudrichem zal de veerpont ons weer - varend via 
het slot Loevestein - naar de overkant brengen en ons afzetten bij het 
fort Vuren aan de noordkant van de Waal. Fort Vuren maakt deel uit 
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het is gebouwd in 1848, als to
renfort en lag destijds aan de rivier. Later in 1878 heeft men de dijk er 
voorlangs gelegd en de "contrescarp" (vestingsmuur/talud) er om
heen gezet, omdat de toren te kwetsbaar werd voor de zwaardere mu-
nitiekracht (brisantgranaat). 

Het is niet de bedoeling dit fort te bezichtigen, omdat hiervoor de tijd 
ontbreekt, want in de tijd van onze overtochten en bezichting van 
Woudrichem zijn onze bussen - van de Fa. Vlastuin - als het goed is 
vanuit Gorinchem leeg naar het fort Vuren gereden en staan gereed 
om ons (indien mogelijk) via de Waaldijk naar Waardenburg te bren
gen en afhankelijk van de beschikbare tijd door een stukje Betuwe of 
rechtstreeks over de snelweg naar Woudenberg terug te vervoeren, 
waar wij omstreeks 18.00 uur hopen aan te komen. 
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Wij vertrouwen u hiermede enthousiast te hebben gemaakt en dat wij 
zoals ieder jaar met twee volle bussen op 12 september a.s. op pad 
kunnen gaan. 

U kunt zich aanmelden door bijgaand inschrijfformulier in te vullen en 
af te geven of op te sturen naar onze secretaris, de heer P.D. de Kruif, 
Prins Hendrikstraat 16, 3931 BA Woudenberg. Aanmelden kan tot ui
terlijk zaterdag 8 september. Inschrijving gebeurt echter in volgorde 
van binnenkomst, wacht dus niet te lang want er zijn maximaal 2 bus
sen beschikbaar en vol is vol! 

De kosten voor deze dag bedragen f. 60, - p.p. over te maken op de 
bankrekening van onze Stichting (zie inschrijfformulier). 

Heel graag tot ziens op woensdag, 12 september a.s. 

DONATEURSAVOND 

De eerstvolgende donateursavond willen we houden op dinsdag 20 
november a.s. Deze avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in 
kerkelijk centrum Eben Haëzer, Schoutstraat 8-a. 

Noteert u deze avond vast in uw agenda. Nadere berichten volgen 
nog. 
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