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De Stichting Oud Woudenberg, opgericht 15 december 1955, stelt zich
ten doel:
1. Het verzamelen en tentoonstellen van voorwerpen van oudheidkundige 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 Woudenberg 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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DONATEURSAVOND
In het vorige mededelingenblad is de donateursavond al aangekondigd, maar
we willen u er graag nog eens aan herinneren.
De avond is op dinsdag 20 november a.s. en begint om 20.00 uur in aebouw
bben-Haëzer aan de Schoutstraat 8-A.
Voor de pauze kunt u kennismaken met het leven, zoals het zich afspeelde op
Huize De Boom. Hierover is een prachtige video gemaakt.
Na de pauze ziet u een diaserie uit eigen archief. Het verhaal start weer bij
Huize De Boom en gaat via de Geeresteinselaan langs de kerk, de Voorstraat, kruising De Poort de Dorpsstraat door. De dia's worden uiteraard van
deskundig commentaar voorzien.
Het belooft weer een interessante avond te worden, waarbij veel herinneringen opgehaald kunnen worden. U krijgt een prachtig beeld van Woudenberg
in vroeger dagen. Wij zien u dan ook graag op deze avond en brengt u gerust
andere belangstellenden mee.

NIEUWE AANWINSTEN
Mevrouw Donselaar-van Laar schonk ons een paar fietsmoffen, die haar
moeder tot in hoge ouderdom heeft gebruikt, alsmede een koolmes, twee
oude rekeningen en een oud lied.
Van de heer Van Keulen ontvingen wij een wandtegeltje dat gevonden was bij
werkzaamheden bij De Poort.
Een melkbusje werd ons geschonken door de heer Van der Wiel.
Van de heer H. van Tilburg kregen wij kruithoomtjes met toebehoren, een
kruitzakje, twee stel beenkappen en een worstmolen.
Een radiozender vanuit de tweede wereldoorlog ontvingen wij van mevrouw
E. Voskuilen.
Amateurtabak werd ons geschonken door de heer S.J. Vermeulen, die zelf
reeds vele jaren graag een goede sigaar rookt.
Van de familie Hilferink uit Scherpenzeel kregen wij een aantal foto's, alsmede dia's en krantenfoto's.
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Foto's van Fidelio en pasfoto's ontvingen wij van mevrouw Van Vlastuin.
Door de heer J. Bakkernes werden wij in het bezit gesteld van de Statuten
van de Buurtvereniging "De Uitleg", opgericht op 1 februari 1937.
Een tabakspers kregen wij van de heer G. van Donselaar.
Een noodrantsoen voor soldaten werd geschonken door de heer A. de Witte.
Van de familie Van Ekris kregen wij een aantal foto's, alsmede een plattegrond van de gemeente Woudenberg van 1830.
Op de Milieustraat werden een dienblad uit oude tijden en oude schroevendraaiers gered voor Oud Woudenberg.
Het boekwerk 'Het gecombineerd St. Pieters- en Bloklands Gasthuis te
Amersfoort' werd geschonken door de heer H. Methorst.
Mevrouw Tekelenburg deed ons een aantal oude foto's en ansichtkaarten
toekomen.
Een plateel bord met de afbeelding van de Holevoet met molen anno 1850 en
divers oud speelgoed van de kleuterschool ontvingen wij van mevrouw Valkenburg-Sluis.
De familie M. Huisman schonk ons een oude kaart van de provincie Utrecht.
Een stamboomonderzoek van de familie Van de Wetering kregen wij van de
heer Regtien uit Amersfoort.
De heer J. van der Perk verruimde onze verzameling oud tuingereedschap.
De heer H. Harrewijn deed onze fotoverzameling groeien.
En onze laatste aanwinst was weliswaar niet groot maar is evenals alle vorige
genoemde aanwinsten met vreugde ontvangen van mevrouw Van den Berg,
t.w. een medicijndoosje/poederdoosje van dokter Cramer uit 1804, waarin
poeders hebben gezeten die bestemd waren voor mevrouw J.B. de Beaufort,
echtgenote van de toenmalige burgemeester. Hoewel er bij verschillende
bezoekers van haar antiek- en curiosazaak belangstelling voor dit doosje
bestond, heeft zij dit voor onze Stichting veilig weten te stellen.
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Alle milde gevers en geefsters heel hartelijk dank voor het geschonkene. Fijn
dat u hiermede aan Oud Woudenberg heeft willen denken. Als Stichting Oud
Woudenberg houden wij ons steeds weer aanbevolen voor voorwerpen, foto's
e.d. die de historie van ons dorp levend houden voor nu en de toekomst.

MUTATIES DONATEURSBESTAND
Per 17 oktober 2001 zijn er 637 donateurs,
De volgende nieuwe donateurs hebben zich aangemeld.

H.W. van den Berg, Stationsweg Oost 174, 3931 EW Woudenberg
A.H. van de Vliert, De Nieuwe Poort 52, 3931 JK Woudenberg
P. Schikhof, De Steen 50, 3931 VL Woudenberg
M. Beumer, Oranjelaan 7, 3931 CP Woudenberg
M. Wolswinkel, Strubbelenburg 9, 3931 PH Woudenberg
J.A. Uitten boogaard-Mol, N. Bergsteijnweg 2, 3931 CD Woudenberg
H. Meerbeek, Parklaan 22-a, 3931 KK Woudenberg
E.W. Boom, J.F. Kennedylaan 47, 3931 XG Woudenberg
H. ter Maaten, Eshoflaan 39, 3931 SB Woudenberg
P. van Buren, Waterlelie 39, 3931 WH Woudenberg
W. Heemskerk, Davelaar 4, 3931 PS Woudenberg
D. Velthuizen, W. de Withlaan 40, 3931 XD Woudenberg
Farn. Van de Klis, Tromplaan 22, 3931 AH Woudenberg
J. van Deventer, Van Hardenbroekiaan 45, 3832 CV Leusden
R.H. Veldhuizen, Van Beeklaan 2, 3931 WB Woudenberg
J.H.H. Schregardus, P. Heijnlaan 34, 3931 AE Woudenberg,
C.H. Bij kerk-Bouwmeester, Stationsweg West 96, 3931 EV Woudenberg
Gemeentelijk Archiefdienst, Postbus 4000, 3800 EV Amersfoort
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