
 

 

 
Oud Woudenberg activiteiten afgelopen jaar (2016) en verwachtingen aankomend jaar(2017)     
opgemaakt  door voorzitter  Johan de Kruijff  als naslagwerk voor onze donateurs, onze vrijwilligers en 
andere belangstellenden 
datum: 31 december 2016 
 
Het is traditie dat op Oudejaarsdag alle vrijwilligers van het afgelopen jaar  uitgenodigd worden in de 
Oudheidkamer voor een “eindejaarsschouderklopje”. 
Samen met  hun partners verhalen we  onder het genot van een  oliebol en een drankje, wat er allemaal is 
gedaan en wat er in het aankomende jaar gaat gebeuren. 
Hierna volgt een overzicht  zoals dat op Oudejaarsdag op hoofdlijnen is  besproken door de voorzitter: 
 
Na het uitbundige   jubileumjaar  stond 2016   in het teken ”terug naar onze structurele activiteiten” . 
Deze structurele activiteiten zijn nog steeds omvangrijk 
 
Bestuur en vrijwilligers   van Oud Woudenberg 
Het is een actief bestuur waar ieder zijn of haar taken, geholpen door coördinatoren en vrijwilligers, met 
grote zelfstandigheid en verantwoordelijkheid uitoefent. Het aantal bestuurders coördinatoren  en  
vrijwilligers van Oud Woudenberg bestaat nu uit een gemotiveerde groep van 58 personen. 
Er zijn in 2016 een vijftal  bestuursvergaderingen  gehouden 
Piet de Kruif  en nu ook Jan van Egdom zorgen  namens Oud Woudenberg voor de aandacht bij bijzondere 
gebeurtenissen in voor- en tegenspoed  bij onze vrijwilligers.  
 
Ody Honders stopt per 1 januari 2017 als secretaris  van Oud Woudenberg. 
Wij hebben  Ine de Ridder bereid gevonden  het secretarisschap over te nemen. 
Ody heeft vanaf 2001 zich voor de volle 100 procent voor Oud Woudenberg ingezet,  wij zijn hem daar 
zeer dankbaar voor. Hij heeft in die periode bijna 100 bestuursvergaderingen begeleid. 
Gelukkig blijft hij aan als bestuurslid en zal  o.a.  publicaties “uit de Oudheidkamer” en “Canon Reis door 
de Tijd” voor zijn rekening blijven nemen. 
 
Op 7 januari 2016 hebben we door overlijden afscheid moeten  nemen van Hans van de Munt.  
Twee weken voor zijn overlijden schreef ik als voorzitter aan  Hans: 
“Het was mijn bedoeling je op Oudejaarsdag te bedanken voor alles wat je voor ons hebt gedaan. 
Ik respecteer je besluit om enerzijds als vrijwilliger te stoppen en anderzijds niet op de bijeenkomst te zijn, 
maar ik wil  je graag nog een persoonlijke tint  toe voegen. Ik heb je leren kennen bij de opbouw van de 
Oudheidkamer aan de Schoolstraat Later bij de inrichting van de Oudheidkamer in het Cultuurhuis. 
Je hebt   met je slimme en handige inzicht veel bouw en onderhoudsproblemen opgelost. Later heb je je 
ingezet met lichtere werkzaamheden. De onderzoeksruimte en kelder  ziet er mede daardoor tiptop en 
toegankelijk uit. Niet kletsen maar doen en met hoge nauwkeurigheid. Als mens en als collega heb ik mede 
om deze redenen heel prettig met je samengewerkt. 
Nogmaals hartelijk dank daarvoor 
In  het blad Oud Woudenberg uitgave 2016-1 hebben we in een in memoriam  stilgestaan bij Hans. 
 
Flinke gezondheidsproblemen hebben in 2016 onze vrijwilligers Mees de Man, Jan van Egdom en Henk 
van Ingen geteisterd.  Maar dat het dan toch goed kan komen bewijzen alle drie.  Ze zijn goed 
herstellende danwel hersteld. 
Moeilijker tijden zijn voor Cor Robbertsen aangebroken en wij wensen  Cor en Annie heel veel sterkte. 
Nieuwe vrijwilligers : Ria van den Bunt, Willy van Ginkel, Bets van de Munt: van harte welkom 
 
 



 

 

 
ANBI instelling 
Stichting Oud Woudenberg is al jaren een officiële Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 
Deze status geeft fiscale voordelen voor de schenker en voor ons. 
Om deze status te mogen behouden hebben we en vinden we het onze  plicht vanaf    onze 
achtergronden te publiceren op onze website( www.oudwoudenberg.nl ), zoals onze doelstellingen, 
financiële positie, onze activiteiten en onze  plannen. Recent hebben we deze informatie geactualiseerd. 
Ook dit verslag zal binnenkort op deze website verschijnen. 
 
Website 
Onze websitebeheerder Cor Nagtegaal heeft in  2016  onze website  flink opgewaardeerd 
Met behulp van een enquête heeft hij de informatie over en van Oud Woudenberg actueler  en   
toegankelijker gemaakt. 
 Neem een kijkje op www.woudenbergopdekaart.nl   
  
Samenwerking met Gemeente,  stichting Cultuurhuis en cultuurhuispartners 
Jan van Egdom is namens onze stichting   bestuurslid van de Stichting Cultuurhuis   en wisselt de 
benodigde informatie uit tussen de besturen. 
Hanneke Weijers heeft in 2016  afscheid genomen en de eveneens actieve Ina Muller is nu onze 
cultuurcoördinator en zij verzorgt in deeltijd de samenwerking tussen de cultuurhuispartners om, waar 
nodig, tot een gezamenlijk programma te komen.   
Zij brengt frisse ideeën en samenwerkingsvormen tot stand. 
Regelmatig vinden gezamenlijke activiteiten met alle cultuurhuispartners plaats. 
Annie Robbertsen zit namens Oud Woudenberg in de programmering van het Cultuurhuis. 
 
 Denktank   
 Op 3 maart 2017 bestaat het Cultuurhuis 5 jaar  en   stichting Cultuurhuis wil graag evalueren om met die 
informatie, waar nodig en mogelijk, veranderplannen te maken. 
Stichting Cultuurhuis heeft daarom in 2016 een denktank gevormd, aangevuld met vertegenwoordigers 
van de Gemeente en de cultuurhuispartners. Wethouder P. de Kruif gaf in het najaar van 2016 de aftrap. 
In de loop van 2017 zullen deze plannen uitgewerkt worden. 
 
Open Monumentendag 
De gemeenten Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude hebben in 1987 afgesproken dat deze dag 
roulerend wordt georganiseerd.  In 2016 was de gemeente  Renswoude  aan de beurt en een 
bestuursdelegatie van Oud Woudenberg is als genodigde aanwezig geweest. 
In de Koepelkerk Renswoude  werden wij ontvangen  met het thema “iconen  en symbolen”. 
Open Monumentendag 2017: 
De gemeente Scherpenzeel is in 2017 aan de beurt, echter Oud Scherpenzeel bestaat een jaar later 50 
jaar.  Graag willen zij dan in 2018 ook Open Monumentendag mee organiseren. 
Daarop hebben zij via de wethouders ruiling verzocht , waardoor Woudenberg een jaar eerder , dus 
aankomend jaar Open Monumentendag verzorgt. Het thema is Boeren, Burgers en Buitenlui. 
De coördinatoren zijn: Annie Robbertsen,Ine de Ridder, Liesbeth Davelaar en Johan de Kruijff 
 
Samenwerking Burgemeester  in voorbereiding dodenherdenking 
Onze Burgemeester stelt tijdens de  4 mei herdenking   elk jaar een  van de  Woudenbergse 
oorlogsslachtoffer centraal. De burgemeester betrekt  ook  Oud Woudenberg in de voorbereiding. 
In 2016 is Cootje van Raai speciaal herdacht. 
 
 

http://www.oudwoudenberg.nl/
http://www.woudenbergopdekaart.nl/


 

 

 
Ontruiming cultuurhuis bij calamiteiten 
Op de toog van “ cafe de Poort “ ligt een gelamineerde verkort ontruimingsplan. 
Onze  vrijwel altijd aanwezige Gerrit van de Berkt is BHV-er namens Oud Woudenberg. 
 
Schoonmaak  
O.l.v. Neelie Hek   hebben we een eigen schoonmaakploeg. 
Ook dit jaar is door hun inzet ons onderkomen door een ringetje te halen. 
 
Gastvrouwen en -heren Oudheidkamer 
Wij hebben een leuke groep van  25 vrijwilligers  die   tijdens de openingsuren in duo’s aanwezig  zijn. 
Daarnaast zetten verschillende gastvrouwen en -heren zich ook in  bij lezingen en evenementen in de 
Oudheidkamer. Aan allen is een schouderklopje op z’n plaats. 
Nadat de denktank van stichting Cultuurhuis haar plannen klaar heeft, zullen wij  nagaan op welke wijze 
wij aan de veranderplannen kunnen meedoen. 
  
Draaien van historische films. 
Tijdens de openingsuren wordt in de Oudheidkamer op elke dinsdagmorgen en vrijdagavond een 
historische film getoond. De historische film kan ook een recent interview zijn met een levensloop van 
een  “oude”Woudenberger. 
Via pers en websites worden genodigden op de hoogte gehouden welke film draait.   
 
Onderzoeksruimte en historisch onderzoek 
Automatisering In de onderzoekkamer kunnen meerderen tegelijk   aan het netwerk werken voor 
onderzoek of het bijhouden van digitale archieven en fotocollectie.   
Digishop heeft  een server/back-up systeem bij ons geïnstalleerd met de modernste software. Op afstand 
kunnen zij onze automatiseringssysteem onderhouden en problemen oplossen.   
Rudy de Jongh is systeembeheerder van Oud Woudenberg en de koppeling tussen de automatiserings-
gebruikers,  het systeem en Digishop. Hij zorgt er ook voor dat onderzoeksinformatie op de juiste manier 
is opgemaakt en  op de juiste plek  toegankelijk  wordt opgeslagen. 
 
Archivering  
In de Onderzoeksruimte is ondergebracht: de bibliotheek, de collectie foto's, ansichtkaarten, kaarten en 
luchtfoto’s alsmede unieke  documenten, themaverzamelingen en verzameling krantenknipsels.  
Van al deze deelcollecties worden digitale catalogi gemaakt. 
-De bibliotheek is overzichtelijk, gedocumenteerd en bijgehouden  door   Govert Ekelmans  
-Fred Tempelman vult de catalogus met  de collectie krantenknipsels  
-Onderzoek “catalogiseren en publiceren van Woudenbergse begraafplaatsen”   
Theo Heine en Hans van de Munt hebben veel voorwerk verricht door teksten en foto’s  van grafstenen 
op  de Woudenbergse begraafplaats te verzamelen.  Rudy de Jongh heeft een flinke klus aan het 
vergelijken, controleren en verbeteren  van deze informatie aan de hand van de  boekhouding  van  de 
Gemeente Woudenberg. 
   
Jubileumfilm Roomboterfabriek de Vooruitgang uit 1954 
Carola Wittenberg (kleindochter van Cor en Annie Robbertsen) heeft tot onze grote verrassing de oude 
film voorzien van tekst , geluid en muziek.  Tekst en geluid zijn tijdens meerdere bijeenkomsten van 
voormalige melkfabriekwerknemers samengesteld 
Binnenkort zal deze film als DVD  te zien en  te koop zijn in de Oudheidkamer. 
 
 



 

 

 
Opname Melis en Jansje  gefilmd 
Janny Goemaat en Mees de Man  zijn de succesvolle formule door als Jansje en Melis n Woudenbergse 
klederdracht voordrachten te houden.  
Aan de hand van een zgn. fotoboek  wordt het oude Woudenberg van de Zelfkant tot aan de Voorstraat 
doorgenomen.. Dit hilarische Wombargs optreden wordt  op een heel natuurlijke manier verwoord 
tijdens verschillende festiviteiten. Om gezondheidsredenen is Mees tijdelijk gestopt, maar het is 
“Jansje” gelukt in haar “eentje” in augustus  de nieuwe Woudenbergse inwoners  te vertellen over  
Woudenberg. Recent is een speciaal optreden gefilmd en op DVD  gezet door Okko van de Berkt en Anja 
Robbertsen. Deze DVD  is even eens te  koop in de Oudheidkamer. 
 
Fotocollectie: 
In voorgaande jaren zijn  ca  10.000 foto’s over Woudenberg gescand en grotendeels betekst. 
Dit scannen en beteksten houdt niet op, want nog steeds krijgen we oude foto’s en moeten nog vele 
foto’s betekst worden. Deze aanvullingen foto’s en oude  ansichtkaarten worden  nu gedigitaliseerd door 
Gerrit Moesbergen. Vrijwel elke maandagmiddag waren Wim van de Wiel,   Henk Methorst en Theo 
Heine, in 2016 uitgebreid met René Veldhuizen in de Onderzoeksruimte om achtergronden van foto’s te 
beschrijven. 
Bertus Mulder gaat met foto’s waarvan meer informatie nodig is, het dorp in om oude plaatsgenoten te 
vragen of zij meer kunnen vertellen.  Hans Wildschut  archiveert daarna de foto’s . 
Dirk de Kruif is toegetreden tot dit   vrijwilligerscorps en  werkt eveneens aan   foto beteksten met name 
gericht op onze transporteurs. 
Rudy de Jongh zorgt ervoor dat de betekste foto’s digitaal terug te vinden zijn. 
 
Genealogie  
Onze genealoog Wim de Greef heeft meerdere boeken geschreven met genealogische beschrijvingen. 
Vanuit die wetenschap publiceert hij regelmatig in ons blad Oud Woudenberg. 
 
Nieuwe aanwinsten 
Wekelijks worden uit meerdere  hoeken  historische Woudenbergse materialen en/of foto’s  aangeboden. 
Dit vermelden we  in ons kwartaalblad. Daarmee houden we onze donateurs op de hoogte wat er zoal 
aangeboden is en anderzijds kunnen de huidige/toekomstige archiefbeheerders terugkijken wie wat heeft 
geschonken. 
 
Onderzoek  schijnvliegveld 1940-45 (thema is gewijzigd in “de geheimen rond kamp Amersfoort” ) 
Voor het onderzoek naar oorlogsgebeurtenissen in den Treek Henschoten is een intensieve samenwerking 
tot stand gekomen met stichting Kamp Amersfoort en de Historische kring Leusden.   
We verwachten dat de archiefonderzoeken in 2017 afgerond zullen zijn. 
Nadat voldoende informatie  verzameld wordt dit in een voor breed publiek leesbaar boek beschreven.  
Onderzoekers  van Kamp Amersfoort en ondergetekende zijn   samen met de terreinbeheerder van de 
Leusderhei  op zoek naar de geruimde massagraven van honderden oorlogsslachtoffers rond kamp 
Amersfoort. Wij hopen daar op termijn een (permanente) toegankelijke herdenkingsplek  te vinden voor 
nabestaanden. 
Verder wordt in 2017  ook onderzoek gedaan naar WOII vliegtuigcrashes in Woudenberg. 
Voorzitter Johan de Kruijff heeft in april 2016 een rondleiding gehouden in den Treek langs nog zichtbare 
sporen van de 2 Wereldoorlog. Op 22 april 2017 wordt dit vervolgd,  maar met een andere route. 
  
 
 
 



 

 

 
 
Gefilmde interviews met Woudenbergers 
Ondergetekende Johan de Kruijff neemt samen met Bertus Mulder vele interviews op  met prominente 
Woudenbergers die de seniorenleeftijd hebben bereikt. Meestal werd dit op video beeld opgenomen. 
Dit  beeld en geluid wordt  digitaal  gearchiveerd voor het nageslacht. 
Op historische avonden worden enkele van deze interviews getoond, gevolgd door herhalingen tijdens de 
dinsdag en vrijdag in de Oudheidkamer.  In 2016 zijn weer enkele ooggetuigen geïnterviewd en dit zal in 
2017 zeker vervolgd worden. 
 
Kelderdepot 
De rolarchieven  in ons kelderdepot zijn voorzien werden van planken,daardoor  beschikken wij over ruim 
300 meter stellingruimte. Daar liggen in dozen onze kleine historische objecten en verder schilderijen, 
bodemvondsten, textiel en tijdschriften. De grotere objecten zijn in een loods elders opgeslagen  
In 2017 wordt  het archiefwerk voortgezet  om elk object of document van een uniek nummer te 
voorzien,   waardoor ons archief voor ons en onze opvolgers toegankelijker wordt. 
 
Collectie bodemvondsten Woudenberg 
Marco Feenstra analyseert en catalogiseert in  onze de kelder opgeslagen collectie bodemvondsten. 
 
Brandkast archief 
Ons brandkastarchief betreft een grote verzameling historische documenten en akten, voornamelijk 
afkomstig van schenkingen uit Woudenbergse familienalatenschappen.  
Dit archief is  nu voor onderzoekers (digitaal) doorzoekbaar en terugvindbaar op thema’s. 
Gerrit Moesbergen scant dit  en volgende jaar  deze documenten, waardoor de toegankelijkheid nog 
verder wordt vergroot. 
 
Jaarlijks historische uitstapje op 21 september 2016 
Om exact half negen vertrok de bus, bestuurd door onze vaste chauffeur Bertus Brouwer  naar Hattem. 
Bezocht werd het Nederlands Bakkerijmuseum, het Anton Pieck museum en het Voerman museum. Vader 
en zoon Voerman zijn bekend van respectievelijk de IJssellandschappen en de Verkade albums.  
Tussen de middag werd een uitgebreide lunch in het Bakkerijmuseum genuttigd. Na de lunch werd een 
rondleiding (facultatief voor de liefhebbers) door Hattem gegeven. Daarna volgde het bezoek aan de twee 
laatstgenoemde musea.  Na thuiskomst werd een driegangen diner genuttigd bij restaurant Schimmel.    
 
Historische avonden in 7 april 2016  en 26 oktober 2016 
Op de historische avond van 7 april 2016  was een film te zien over het leven van Arie en Wijntje  
Wolswinkel - van Lambalgen uit de serie Bekende Woudenbergers.  
Burgemeester Cnossen was een van de aanwezigen. 
Voor de pauze verzorgde Martin Wigtman van Vereniging Oud Scherpenzeel een  interessante presentatie 
over de inval in 1940 van Duitse divisies in ons land vanuit Gronau richting Scherpenzeel en Woudenberg. 
 
De historische avond van 26 oktober 2016 stond geheel in het teken van de uitkomsten van het 
onderzoek door drs. P.B. Koekkoek (zie hierna) 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
In 2016 is het 775 jaar geleden dat Woudenberg is ontstaan.  (uitgave Klapperman) 
 Drs. Pieter Koekkoek, kerkhistoricus en predikant van de Protestantse Gemeente De Voorhof,  heeft de 
afgelopen jaren  de oorsprong en geschiedenis  van Woudenberg onderzocht en kon teruggegaan naar 
het jaar 1241. Conclusie is dat  Woudenberg dit jaar 775 jaar bestaat. 
Daarnaast heeft hij uitgebreid onderzoek verricht naar  de  Reformatie in Woudenberg vanaf 1580. 
Beide onderzoeken zijn in de wetenschappelijke uitgave De Klapperman van Oud Woudenberg 
gepubliceerd. De dubbele uitgave is mede mogelijk gemaakt door een aantal sponsoren, waaronder de 
Rotaryclub Scherpenzeel-Woudenberg, waarvoor wij he dankbaar zijn. 
Tijdens  de  historische avond van 26 oktober 2016 werd door de voorzitter van Oud Woudenberg  het 
eerste exemplaar aan drs. Koekkoek  uitgereikt. Hierna gaf de onderzoeker  een kleurrijke  en   zeer 
gevatte bloemlezing. Drs. Koekkoek is gevraagd  het Reformatieonderzoek uit te breiden naar regio 
Eemland. Mogelijk dat hij  daarop kan promoveren. 
 
800e Donateur  
De publiciteit rondom het 60 jarig bestaan van Oud Woudenberg en het jubileumboek Woudenberg, Reis 
door de tijd heeft er toe geleid dat meerdere donateurs zich hebben aangemeld. 
Op 1 februari 2016 was het zover dat wij het 800e donateursgezin konden verwelkomen. 
René Veldhuizen uit Maarn werd op die dag in de bloemen gezet en ondertussen is hij een van onze vaste 
onderzoekers geworden 
  
Publicaties 
Blad Oud Woudenberg 
In 2015 is onder redactie van  Wim de Greef het blad Oud Woudenberg, vol interessante 
wetenswaardigheden 2 keer uitgebracht. De spreigroep onder leiding van Jan van Egdom, heeft zoals 
altijd er voor gezorgd dat alle donateurs tijdig een exemplaar in de bus  hebben kregen.  
Dit bespaart ons flinke bezorgkosten.  
 
Presentatie bij Albert Hein Woudenberg 
Piet de Kruif heeft met  onze grootgrutter AH het plan uitgewerkt voor een spaaractie voor mokken 
voorzien van Woudenbergse oude panden. Het zijn  er 8 en de verwachting is dat het collectoritems 
worden. 
 
Verkoop van Oud Woudenberg boeken en historische films 
Steeds meer is er vraag naar boeken en kopieën van historische films. Oud Woudenberg is daaarom 
gestart met een permanente boekenstand bij de ingang van de Oudheidkamer 
 Conny Geijtenbeek  is de boeken en film beheerder  en zij is in 2016 op meerdere festiviteiten met een 
boekenstand aanwezig geweest  
 
Project Canon van Woudenberg   In  de Woudenberger heeft Ody Honders namens Oud Woudenberg 
vanaf 2013   een   rubriek  over  historische thema’s en in de loop van 2017 zijn alle thema’s gepubliceerd.   
Maar daar blijft het niet bij: Ody heeft mooie plannen om de krant van historisch nieuws te voorzien 
Verder ontwikkelt Ody  in  samenwerking met Landschap Erfgoed Utrecht de canon van Woudenberg in 
50 thema’s en deze zijn dan landelijk digitaal toegankelijk. 
  
Foto toen en nu 
In dezelfde wekelijkse rubriek van de Woudenberger vergelijkt  Ody Honders op een ludieke manier 
nieuwe   foto’s van nu met oude foto’s van toen en schrijft daar belevenissen bij.   
 



 

 

 
In de Oudheidkamer zijn in 2016  de volgende vaste thema’s  ingericht: 
-thema Woudenbergse schoolklas uit 1900  
-thema Woudenbergse heerd (woonkamer)  
-thema Woudenbergse cafe de Poort   
-thema Kerk  in Woudenberg   
-thema Woudenbergse reis door de tijd   
-thema “Woudenberg op de kaart.nl”   
-thema Tabak  
-thema Gemeentehuis 
-thema  Woudenbergse Ridderhofsteden en landgoederen 
-thema Pyramide van Austerlitz (op Woudenbergs grondgebied) 
 -thema Woudenbergse (Vallei) klederdracht 
   
Thema schoolklas  in 2016   
Elke 6 weken is het feest in de Oudheidkamer. Dan bezoeken de groep 5  kinderen van een van de 
basisscholen uit Woudenberg onze Oudheidkamer en kunnen zij een aantal oude gebruiken ervaren.  
Dit gebeurt onder leiding van Ria Veldhuis, Nel van Dorp en Annie Robbertsen 
De vrijdagavond daaropvolgend mogen ze terugkomen met hun familie om te laten zien wat ze gedaan 
hebben en zien ze de daarbij gemaakte foto’s. Het is dan een drukte van belang.  
 
Thema Pyramide van Austerlitz 
Voorzitter Johan de Kruijff neemt als adviseur deel in de gidsenvergaderingen van de Pyramide van 
Austerlitz.  Oud Woudenberg wil, waar mogelijk,  ondersteunen in de ontwikkeling van dit imposante 
monument uit de Franse tijd.  
 
Thema Valleiklederdracht 
Jannij Goemaat, Gré Groeneveld en Annie Robbertsen zijn bij mevrouw Robbertsen (90 jaar) in de leer   
om onze  kanten mutsen te kunnen wassen en te stijven. Daarbij horen ze ook de achtergronden van de 
klederdracht. 
 
Wisselexposities 2016 
De volgende wisselexposities zijn in de Oudheidkamer getoond:  
-werkplaats met oude gereedschappen 
-vitrine met Oranje keuken emaille 
-vitrine met ontstaan van Woudenberg in  1241 
 
Verwachte wisselexposities in 2017 
-vitrine oude doopjurken van Woudenbergers met bijbehorende foto’s 
-Thema invloed van de familie Hooft  op Woudenbergse ontwikkelingen 
Binnenkort  tonen welke invloed de familie Hooft sedert 1832 heeft  op de ontwikkeling van Woudenberg  
-Het Vermaerde Bijenboek uit 1779 uit ons archief : Het bestuur heeft Lammert van Beek gevraagd dit 
boek in onze leestaal te vertalen en zo mogelijk een voordracht te houden  
 
Namens het voltallige  bestuur bedank ik  alle vrijwilligers met  hun partners voor hun belangeloze  
inzet, die mogelijk maakten om de hierboven genoemde activiteiten  te realiseren en wens ik allen een 
mooi 2017 toe  
 
Johan de Kruijff 
Voorzitter stichting Oud Woudenberg  


