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1. Terugblik activiteiten 2020 en plannen voor 2021  

 
Normaliter worden op oudejaarsmiddag alle vrijwilligers uitgenodigd in 
de Oudheidkamer,waar de  voorzitter bespreekt wat er is gedaan en wat 
er in het aankomende jaar gaat gebeuren. 
Afgelopen jaar is door de pandemie vrijwel al onze activiteiten stil ge-
legd. Ook de traditionele oudejaarsbijeenkomst voor onze vrijwilligers  
kon geen doorgang vinden.  
Het bestuur heeft daarom in plaats daarvan als dank begin december 
een kleine verrassingspakket bij elke vrijwilliger thuisbezorgd. 
Met de terugblik moesten zij wachten op dit bericht. 
 
Pandemie  
Onze secretaris verwoordde de pandemie van afgelopen jaar  in zijn di-
gitale nieuwsbrief als volgt:   
Het corona virus blijft de wereld in zijn greep houden en ook in Nederland 
blijven we te maken hebben met de gevolgen. Gevolgen die zich vervol-
gens ook weer vertalen naar plaatselijk niveau. In het voorjaar een 
volledige lock down die direct gevolgen had. Ook als Oud Woudenberg 
hadden we daar direct mee te maken; het Cultuurhuis dicht en daarmee 
ook de Oudheidkamer en de onderzoekskamer. Vervolgens weer wat 
meer vrijheid, maar voor Oud Woudenberg vanwege onder andere de 
kwetsbaarheid van de gezondheid van onze vrijwilligers nog niet het mo-
ment om weer open te gaan. Na de zomer leek het allemaal beter te gaan. 
Ook Oud Woudenberg begon weer voorzichtig met een beperkte open-
stelling van de Oudheidkamer. Een paar schoolklassen konden ook weer 
terecht. Daarnaast werd in aangepaste vorm, dat wil zeggen met een be-
perkt aantal toehoorders, weer een aantal lezingen in de huiskamer van 
het Cultuurhuis verzorgd. Zou het dan allemaal weer wat “normaler” gaan 
worden? Maar, het lukte toch niet om een bezetting voor de Oudheidka-
mer rond te krijgen, dus deze werd vervolgens eind oktober weer 
gesloten. Op 3 november werden vervolgens verscherpte maatregelen af-
gekondigd, die ook musea en culturele organisaties betroffen. Dat 
betekende dat het bestuur van Oud Woudenberg ook weer alle activiteiten 
vanaf dat moment heeft stopgezet. 
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Terugblik en vooruitzicht: 
 
Bestuur en vrijwilligers van Oud Woudenberg 
Het aantal bestuursleden, coördinatoren en vrijwilligers van Oud Wou-
denberg bestaat nu uit een gemotiveerde groep van twee en zestig 
personen. In  2020 zijn twee bestuursvergaderingen gehouden. 
De voorzitter werd  begin april gedurende 7 weken geveld door het virus 
met een maandenlange nasleep  en Dick Veldhuizen heeft als vice voor-
zitter waar nodig en mogelijk zijn taken waar genomen. 
 
Bestuurswissels: 
Op 29 januari 2020 werd in de bestuursvergadering Teus van Dam be-
noemd als penningmeester  en Job van der Mijl als secretaris. 
Penningmeester Herman Schouten is na  ruim 30 jaar als penningmees-
ter/bestuurslid op 1 mei 2020 gestopt nadat hij het financiële verslag 
2019  heeft afgerond en bij de gemeente Woudenberg heeft ingeleverd..  
Rond dat tijdstip hebben wij “op afstand”  afscheid van hem genomen, 
maar hij blijft als vrijwilliger betrokken bij Oud Woudenberg 
 
Koninklijke onderscheiding voor Ody Honders 
Ody Honders is terecht op 24 april koninklijk onderscheiden. Met name 
voor Oud Woudenberg betekent hij heel veel. Door de coronamaatregelen 
kon de Burgemeester hem op die dag niet persoonlijk het lintje opspelden. 
In de zomer vond de uitreiking alsnog in kleine kring plaats.   
 
Visie 2020 van Oud Woudenberg 
Het bestuur heeft  zich gebogen over  de volgende onderwerpen: 
-Wat heeft Oud Woudenberg in de archieven en op de planken 
-Voor welke belanghebbenden kunnen we dit toegankelijk maken 
-Is onze organisatiestructuur daarvoor  geschikt 
Het bestuur heeft  dit vervat  in het thema  “verhalen vertellen”. 
Door  de pandemie is  maar een klein deel hiervan gerealiseerd,maar wij 
hopen u in de loop van 2021 of volgend jaar wel kunnen verrassen. 
 
Boerderij en veldnamen onderzoek 
Dick Veldhuizen inventariseert de historische boerderij- en veldnamen in 
het Woudenbergse buitengebied. Veldnamen zijn oude namen  van de 
verschillende percelen die bij een boerderij horen. Het onderzoeksteam 
kon in 2020 niet bij elkaar komen en wij zien uit naar een vervolg in de 
loopt van 2021 
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Open Monumentendag 
De gemeenten Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude hebben in 
1987 afgesproken dat Open Monumentendag roulerend wordt georgani-
seerd.   In september 2020 was de gemeente Woudenberg weer  aan de 
beurt zijn met het thema “leermonument”, maar werd vanwege de pan-
demie afgelast  
 
Historisch kijkcafé in de huiskamer van het  Cultuurhuis  
Deze succesvolle formule in de Huiskamer van Woudenberg is geconti-
nueerd in 2020,  met een maximum van 25 bezoekers per keer  
-op 4 februari werd door Dick Veldhuizen verteld over 100 jaar agrari-
sche ontwikkelingen Woudenberg  
Door verruiming van maatregelen werd dit in het najaar weer opgepakt 
-op 29 september en 5 oktober vertelde Jansje op een hilarische manier 
over Woudenbergse winkels van weleer in het buitengebied en de zijstra-
ten in het dorp 
-op 7 en 14 oktober hielden Job van der Mijl en Ody Honders een prachti-
ge lezing over het Woudenbergs wandelpad  
Zodra het Cultuurhuis weer open kan zien we in 2021  uit naar meer  te 
houden lezingen 
 
Herdenking 75 jaar Vrijheid 
De Gemeente  Woudenberg had in overleg met Stichting Oud Wouden-
berg en de Oranjevereniging een uitgebreid programma in voorbereiding 
parallel aan  het  landelijke programma  herdenkingsperiode 4-4 t/m 5-5 . 
Helaas zijn vrijwel alle activiteiten geannuleerd zoals: 
-7 wandelingen en fietstochten langs sporen van de WO2  
- expositie bevrijdingsfeesten in de Oudheidkamer 
- historische avond  20 april familie  Zech en de verdwenen Bab Zech 
- historisch kijkcafé op 7 april met foto’s over ontwapening Duitsers 
- programma op 4 en 5 mei onder leiding van de Oranjevereniging 
Mogelijk wordt dit programma in de loop van 2021 alsnog uitgevoerd  
 
Tweede wereldoorlog in 100 foto’s 
Op verzoek van onze burgemeester heeft Oud Woudenberg een serie 
foto’s uit de oorlog ingezonden naar de Provincie Utrecht. Een prachtige 
foto van Gerrit van de Wetering van Duitse militairen door de beschadig-
de Voorstraat, werd uitgekozen als een van de 50 mooiste foto’s uit 
Utrecht en opgenomen in een prachtig boek met begeleidende tekst. 
 
 



 4

 
De mooiste WO2 foto op tv 
RTV Utrecht had zich voorgenomen  de achtergronden te laten zien van 
de 50 ingezonden foto’s.  Begin maart werden ooggetuige Wim van der 
Wiel en onderzoeker Duitse aftocht Johan de Kruijff geïnterviewd op   
verschillende locaties  Deze opname werd in maart april en  mei ver-
schillende malen uitgezonden. 
 
Historische uitjes met donateurs 
De belangstelling voor  historische uitjes waren de laatste jaren tanende 
en ons bestuurslid Dick Veldhuizen heeft dit omgebogen  in het organi-
seren van bedrijfsbezoeken. In 2021 hopen we dat weer op te pakken 
 
Websites 
Onze websitebeheerder Cor Nagtegaal heeft in 2020 een nieuw format  
van onze website gemaakt. Kijk op www.oudwoudenberg.nl  
Daarnaast blijft  de website www.woudenbergopdekaart.nl heel interes-
sant: aan de hand van Google Earth ontdekt u de historische plekken en  
gebeurtenissen in Woudenberg. 
Op www.entoen.nu/nl/utrecht/regio-eemland/woudenberg kunt u de Ca-
non van Woudenberg  bekijken. De Canon geeft een overzicht van de 34 
belangrijkste gebeurtenissen uit de geschiedenis van Woudenberg  
 
Samenwerking met gemeente, Stichting Cultuurhuis en  
Cultuurhuispartners 
Dick Veldhuizen  is namens onze stichting bestuurslid van de Stichting 
Cultuurhuis en wisselt de benodigde informatie uit tussen de besturen.   
 Annie Robbertsen zit namens Oud Woudenberg in de programmering 
van het Cultuurhuis. 
 
Gastvrouwen en -heren Oudheidkamer 
Wij hebben een groep van 23 vrijwilligers die tijdens de openingsuren in 
duo's aanwezig zijn. Helaas was de Oudheidkamer vrijwel het gehele 
jaar dicht. In oktober hebben we  een  proef gedaan door open te zijn op 
dinsdag en vrijdag. Maar de aangemelde groep gastvrouwen-en heren 
voelden zich in de loop van oktober onveilig  door de groeiende besmet-
tingen en het bestuur besloot de Oudheidkamer opnieuw te sluiten  
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Automatisering  
Eind 2018 werd het duidelijk dat wij onze automatisering op een andere 
manier moesten inrichten en beveiligen    
In 2019  zijn wij daarom o.l.v. Rudy de Jongh met Kamphorst ICT uit 
Scherpenzeel in zee gegaan om onze automatisering  te optimaliseren . 
Wij slaan onze data nu op in de Cloud. Eind 2020 is het gelukt om de 
automatisering in de Onderzoeksruimte operationeel te krijgen. Er wordt 
nu gewerkt om van thuis uit te kunnen werken. 
 
Archivering  
In de onderzoeksruimte zijn ondergebracht: de bibliotheek, de collectie 
foto's, ansichtkaarten, kaarten en luchtfoto's alsmede unieke documen-
ten, themaverzamelingen en verzameling krantenknipsels.  
De bibliotheek is overzichtelijk gedocumenteerd en wordt bijgehouden 
door Govert Ekelmans.  
Fred Tempelman vult de catalogus met de collectie krantenknipsels. 
Gerrit Moesbergen scant het nieuw ingekomen materiaal. 
Deze activiteiten hebben tot op heden doorgang kunnen vinden. 
 
Fotocollectie 
Normaliter zijn onderzoekers elke maandagmiddag in de onderzoeks-
ruimte om achtergronden van foto's te beschrijven. Maar vanaf maart   
was geen mogelijkheid om dit gezamenlijk te doen. We werken aan een 
mogelijk om in de loop van 2021 weer op te starten 
  
Algemene Verordening Gegevensbescherming 
Op onze website is inmiddels een privacyverklaring geplaatst waarin wij 
hebben aangegeven hoe wij aan de AVG zullen voldoen. 
 
Genealogie  
Rudy de Jongh is ook een enthousiast genealoog. Als u wilt weten wie 
uw voorouders waren wil hij u graag helpen: r.p.de.jongh@xmsnet.nl. 
 
Schenkingen van historische objecten en foto’s  
Door de sluiting van de Oudheidkamer werd de mogelijkheid van inbren-
gen van schenkingen ingeperkt. Maar tot op heden krijgen we regelmatig 
via ons emailadres prachtige schenkingen aangeboden en Wim de 
Greef regelt dan de inbreng  
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Kelderdepot 
Wij beschikken in de cultuurhuiskelder over ruim driehonderd meter stel-
lingruimte. Daar liggen in dozen onze kleine historische objecten   
alsmede het historisch archief van Oud Woudenberg.  
Teus Hek verzorgt het beheer van  de platte objecten. 
Wil van Bemmel  gaat gestaag door met inventariseren en fotograferen 
van deze historische objecten collectie.   
   
Publicaties: 
Blad Oud Woudenberg 
In 2020 is onder redactie van Wim de Greef het blad Oud Woudenberg, 
vol interessante wetenswaardigheden drie keer uitgebracht.  
In alle uitgaves  geeft Wim in zijn voorwoord  inzage hoe het  coronavi-
rus de Woudenbergse Gemeenschap raakt. 
In de uitgave 2020-1 stond 125 jaar Harmoniegezelschap Fidelio cen-
traal.  
In de uitgave 2020-2 werd het leven van de  tabakshandelaren Teus en 
Gart  verhaald.  
In de uitgave 2020-3 werd het Woudenbergse Pad verhaald alsmede de 
vondst van de Burgwal stempel beschreven   
 
Vertel eens over vroeger: 
In het verlengde van 100 interviews met oude Woudenbergers is Janny 
Goemaat door gegaan met Oude Woudenbergers te interviewen en te 
publiceren in ons blad. 
 
Digitale Nieuwsbrief: 
Onze nieuwe secretaris is een vlotte schrijver en hij heeft de digitale 
nieuwsbrief geïntroduceerd. In 2020 heeft er 6 opgemaakt en aan de 
aangesloten donateurs verzonden 
 
Oud Woudenberg in de Woudenberger  
Ody Honders, alias Ot Beigelstein publiceert   wekelijks in de Wouden-
berger twee artikelen, goed voor een volle pagina 
In 2020 vervolgde hij thema 1:  ‘Huize Laanzicht’ en zijn bewoners waar 
o.a ruim 50 jaar lang Burgemeester JB de Beaufort  met zijn gezin heeft 
gewoond. In de loop van 2020 is het thema overgegaan in Huize 
Nieuwoord en zijn bewoners. Het tweede was “Wombargs Waterpret”  
dat in de loop van 2020 veranderde in “de Poort en de betrouwen, over 
bebouwing en bewoners van de 20e eeuw 
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Vaste exposities Oudheidkamer  
In de expositieruimte van de Oudheidkamer waren in 2020 de volgende 
vaste exposities ingericht rond de volgende thema's:  
'Schoolklas uit 1900', 'De heerd' , 'Café De Poort', 'Kerk in Woudenberg', 
'Tabak', 'Gemeentehuis', 'Woudenbergse Ridderhofsteden en Landgoe-
deren', 'Vallei klederdracht' en'De Pyramide van Austerlitz'   
Bovendien zijn er twee vaste digitale thema's, nl. de 'Tafel Reis door de 
Tijd' en een groot beeldscherm met www.woudenbergopdekaart.nl . 
Deze laatste is ook - thuis - op internet te bekijken. 
  
Wisselexpositie in 2020 
De expositie van de 125 jarige jubilerende Fidelio uit 2019 bleef  in 2020 
aanwezig, maar kon door de grotendeels  sluiten van de Oudheidkamer 
nauwelijks bezocht worden. 
 
Verwachting 2021 
Op moment van het opmaken van dit jaarbericht is de coronabesmetting 
op een hoog niveau. Een mooi lichtpunt is dat de vaccinaties op gang 
komen. Graag wens ik dat wij elkaar weer op een “normale” manier kun-
nen ontmoeten. Er is nog veel te doen om onze historie voor u 
toegankelijk te maken  
 
Namens het Bestuur 
Johan de Kruijff 
voorzitter Stichting Oud Woudenberg 


