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Terugblik op 2021 en vooruitblik 2022 
 

Terugblik op 2021 
 

Het eerste nummer van Oud Woudenberg 
in een nieuw jaar bevat ook al jaren een 
terugblik op het voorgaande jaar. Die 
terugblik werd tijdens een 
Oudjaarsbijeenkomst aan alle vrijwilligers 
van de Stichting voorgedragen. Maar – 
evenals in 2020 - kon er in 2021 geen 
Oudjaarsbijeenkomst plaatsvinden.  
 
Corona beperkingen 
De corona beperkingen hebben duidelijk 
een stempel gedrukt op 2021. De hele 
samenleving is in een andere dynamiek 
terechtgekomen. Wat voorheen heel 

normaal was, was het nu niet meer. 
Vakanties kregen een ander karakter, 
openingstijden van winkels wijzigden, 
theater- en bioscoopbezoek was niet of 
nauwelijks mogelijk. 

Op 15 december 2020 was voor de eerste 
keer sprake van een lockdown. Vanaf 23 
januari 2021 was zelfs – voor het eerst 
sinds de Tweede Wereldoorlog – sprake 
van een avondklok. Tussen 21.00 uur en 
04.30 uur kon men alleen op straat zijn met 
een speciale vergunning. Die avondklok 
bleef het hele voorjaar van kracht. Op 31 
maart 2021 werd de begintijd verlegd naar 
21.00 uur. Vanaf april volgde een aantal 
versoepelingen. Op 5 juni 2021 eindigde 
de lockdown en volgde er verdere 
versoepelingen. Gedurende de 
zomermaanden ontstond daardoor meer 

bewegingsruimte, hoewel bijvoorbeeld 
reizen naar het buitenland nog wel 
beperkingen kende.  
Na een aanvankelijke verdere 
versoepeling in september liepen de 

Veel belangstelling bij de ruilmiddag. 
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besmettingscijfers zo snel op dat het 
kabinet eind november 2021 opnieuw 
strengere maatregelen afkondigde. Alle 
locaties en evenementen moesten dicht 
tussen 17.00 uur en 05.00 uur, 
uitgezonderd essentiële winkels (deze 
mochten tot 20.00 uur open zijn). 
Gedurende de rest van 2021 bleef deze 
maatregel van kracht, waarbij voor de 
jaarwisseling officieel een vuurwerkverbod 
van toepassing was. 
 

Activiteiten 
 
Het zal duidelijk zijn dat de 
bovengenoemde beperkingen ook effect 

hebben gehad op de activiteiten in 2021. 
Lezingen konden niet plaatsvinden en 
oorspronkelijk geplande activiteiten 
moesten anders worden vormgegeven. 
Ondanks de beperkingen konden er in de 

tweede helft van 2021 toch nog veel 
activiteiten plaatsvinden.  
 
Beleef Historisch Woudenberg 
Begin 2021 is in samenwerking met 
Patrick Kolfschoten van de Jumbo in 
Woudenberg het idee uitgewerkt om een 
plaatjesboek uit te geven waarin de 
historie van Woudenberg wordt belicht. De  
bedoeling was om door middel van 
aankopen bij de Jumbo uiteindelijk 256 
stickers te verzamelen die een plek 
zouden krijgen in een hardcover boek. Per 
beschreven onderwerp zijn de plaatjes 
gegroepeerd en van een tekst voorzien. In 
het voorjaar hebben vier schrijvers zich 
over de teksten gebogen. In september 

2021 is de actie van start gegaan. Ruim 
2000 boeken zijn via de winkel verspreid. 
Tot en met november is driftig gespaard en 
al snel was te merken dat bijvoorbeeld via 
Facebookplaatjes geruild werden. Op 4 

Ody Honders geeft toelichting tijdens de rondwandeling Schjinvliegveld 
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november 2021 is een ruilbeurs 
georganiseerd in de Oudheidkamer. Een 
groot aantal Woudenbergers heeft hier 
gebruik van gemaakt en het was een hele 
toer voor de vrijwilligers om iedereen te 
helpen. Vervolgens is nog lang daarna 
sprake geweest van nabestellingen. Zowel 
van enkele plaatjes als van complete 
boeken. Al met al kunnen we stellen dat dit 
een succesvolle actie is geweest, waarbij 
we ons naar buiten toe zichtbaar hebben 
gemaakt. 
We hebben dit kunnen afsluiten door aan 
de verzorgingshuizen Moriahoeve, 
Nieuwoord en Groenewoude een 
compleet boek aan te bieden. Dit werd 
zeer op prijs gesteld.  
 
Activiteiten in het kader van 75 + 1 jaar 
vrijheid 
Oorspronkelijk zou 2020 in het teken staan 
van de herdenking van 75 jaar vrijheid.  

 
Door de coronamaatregelen is het hele 
programma opgeschoven naar 2021. In de 
periode van 21 september tot en met 30 

oktober hebben vele activiteiten 
plaatsgevonden. Daarvan is verslag 
gedaan in een speciale uitgave die aan de 
donateurs en vrijwilligers is verzonden. Via 
kranten en Facebook is ook veel aandacht 
besteed aan de lezingen en wandelingen. 
Al met al een groot succes. 
 
Openstelling Oudheidkamer 
De beperkingen vanwege corona hebben 
ook effect gehad op de openstelling van de 

Oudheidkamer. Door de lockdown is de 
Oudheidkamer gesloten geweest vanaf 
december 2020 tot 5 juli 2021. Vanaf 5 juli 
was de Oudheidkamer weer open voor 
publiek. Vanaf eind november 2021 
moesten we de deuren helaas weer 
sluiten. De onderzoekskamer kon 
gedurende het hele jaar niet opengesteld 
worden, waardoor onze vrijwilligers die 
zich buigen over het fotomateriaal niet bij 
elkaar konden komen. 
 
 

Nieuw hoekje in de oudheidkamer 



 4 

Vrijwilligersbijeenkomst 
Doordat er vanaf september 2021 wat 
meer bewegingsruimte ontstond, is voor 
de vrijwilligers op 29 september 2021 een 
bijeenkomst georganiseerd. In de schuur 
achter het huis van Annie Robbertsen aan 
de Maarsbergseweg verzamelden zich 
ruim 53 vrijwilligers en eventuele aanhang. 
In een ontspannen sfeer kon men weer 
bijpraten, waarna een door de Weistaar 
verzorgd buffet voor iedereen klaarstond. 
Om 19.00 uur werd de bijeenkomst 
afgesloten. 
 

Overige zaken 
 
Buiten de genoemde activiteiten speelde 
er nog andere belangrijke gebeurtenissen 
in 2021. 
 
Koninklijke onderscheiding Wim de 
Greef 
Op 26 april 2021 werd bestuurslid en 
redactie-coördinator Wim de Greef 
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-
Nassau. Deze benoeming kwam voort uit 
zijn werkzaamheden voor Stichting de 
Boom, maar ook vanwege zijn 

werkzaamheden voor Oud Woudenberg. 
Vanaf 2003 is Wim een actief bestuurslid. 
Als onderzoeker en redacteur besteed 
Wim minimaal 3 dagen per week aan de 
werkzaamheden voor Oud Woudenberg. 
Daarbij gaat het niet alleen om 

inhoudelijke onderwerpen, maar ook de 
opzet van de Onderzoekskamer en mede-
ontwikkeling van het 
automatiseringssysteem dragen het 
stempel van Wim.  
 
Bezuinigingsdialoog 
De gemeente Woudenberg kreeg in 2021 
te maken met een begrotingstekort. Eind 
2020 en in het voorjaar van 2021 is via een 
bezuinigingsdialoog door 
vertegenwoordigers van verschillende 
instanties en inwoners van Woudenberg 
gekeken of en zo ja op welke wijze er op 
uitgaven bezuinigd kon worden. 
De uitkomst was dat de Oud Woudenberg 
50% subsidie moest inleveren en dat 
bracht de continuïteit van onze stichting 
ernstig in gevaar. Om die reden heeft het 
bestuur gebruik gemaakt van het 
inspreekrecht bij bijeenkomsten van de 
Gemeenteraad. 
De Woudenbergse Gemeenteraad heeft 
de bezuinigingsvoorstellen gelukkig niet 
overgenomen. Daarmee is een 
vermindering van inkomsten niet volledig 
van de baan, maar de regie is wel meer in 
handen van Oud Woudenberg – en de 
overige partners binnen het Cultuurhuis – 
komen te liggen.  
Best een spannende tijd voor Oud 
Woudenberg. 
 
Aftreden van voorzitter Johan de Kruijff 
De gang van zaken rond de 
bezuinigingsdialoog en de berichtgeving 
daarover in de media waren voor voorzitter 
Johan de Kruijff echter wel de 
spreekwoordelijke druppel om na 11 jaar 
het voorzitterschap te beëindigen. 
In combinatie met de nasleep van een 
coronabesmetting heeft Johan 
aangegeven geen energie meer te hebben 
in een zware bezuinigingsdiscussie. 
Op 6 mei 2021 is de voorzittershamer 
overgedragen aan vicevoorzitter Dick 
Veldhuizen. In de bestuursvergadering 
van 22 juni 2021 is formeel afscheid 
genomen van Johan. Johan is wel vanaf 

Wim de Greef en burgemeester Cnossen op 
het bordes van het gemeentehuis 
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die tijd als vrijwilliger betrokken gebleven 
bij de activiteiten van Oud Woudenberg. 
Met name binnen het programma rond 75 
+ 1 jaar vrijheid is de inbreng van Johan 
nog duidelijk merkbaar geweest. Het 
bestuur heeft op 22 juni Johan voor al zijn 
verdiensten benoemd tot erebestuurslid 
van de stichting. 
 
Benoeming Conny Geijtenbeek als 
nieuw bestuurslid 
In de bestuursvergadering van 20 
augustus 2021 is Conny Geijtenbeek – 
Versteegh als nieuw bestuurslid benoemd. 
Conny was al jarenlang als vrijwilliger 
werkzaam voor de stichting. Zij 
coördineert de boekenverkoop en bij 
evenementen is zij aanwezig met een 
kraam met artikelen (boeken, mokken 
etc.). Daarnaast fungeerde zij ook als 
gastvrouw binnen de Oudheidkamer.  
 

Publicaties en artikelen 
 
In 2021 zijn er drie nummers van het 
Mededelingenblad verschenen (2021–
1t/m3). Daarnaast kunnen de volgende 
zaken genoemd worden: 

• In samenwerking met de Albert Heijn in 
Woudenberg kon begin 2021 gespaard 
worden voor een legpuzzel getiteld 

“Trots op Woudenberg”. Deze puzzel 
van 1000 stukjes bestaat uit diverse 
afbeeldingen van Woudenbergse 
situaties van toen en nu. De puzzels 
gingen grif van de hand en zijn volledig 
uitverkocht. 

• In samenwerking met de gemeente
Woudenberg is een ganzenbordspel 
ontwikkeld. Het spel getiteld “Rondje 
Woudenberg” loodst de spelers langs  

kenmerkende en bezienswaardige 
locaties in Woudenberg. Er zijn nog 
steeds exemplaren van dit unieke spel 
te koop. 

• De publicaties van Ody Honders in De 
Woudenberger hebben weer wekelijks 
plaatsgevonden. Enerzijds met de 
onthullingen over het terrein van De 
Schans, met als klapper de herkomst 
van de naam De Poort. Anderzijds met 
de geschiedenis van Laanzicht en 
Nieuwoord. Recent is de reeks gestart 
met de beschrijving van panden en 
bewoners rond het kruispunt De Poort. 

• De publicaties van Janny Goemaat in 
de Let Op Woudenberg. Enerzijds 
betreft het oude schoolfoto’s uit de 20e 
eeuw. Daarbij worden lezers 
uitgenodigd om aan te geven wie op de 
betreffende foto’s zichtbaar zijn. 
Anderzijds betreft het interviews met 
Woudenbergers die een winkel hebben 
of hadden of impressies van bewoners 
van straten. De weerslag van die 
interviews is ook te vinden op de 
website van de stichting.  
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• In 2021 is een fraaie 

verjaardagskalender uitgekomen.  
Twaalf kleurentekeningen van Inge Vos 
(uit Amersfoort) brengen markante 
punten in Woudenberg in beeld en 
vormen daarmee de kop van een 
maand. De kalender is ook nog steeds 
verkrijgbaar. 

• De digitale Nieuwsbrief, waarmee 
donateurs waarvan het emailadres 
bekend is op de hoogte worden 
gehouden van ontwikkelingen binnen 
de stichting, is in 2021 zesmaal 
verzonden. 
 

 

Naschrift 
Ondanks de beperkingen die in 2021 van 
kracht waren, hebben we toch nog veel 
activiteiten kunnen doen. Dit was mogelijk 
dankzij de inzet van onze vrijwilligers, die 
Oud Woudenberg in de verplichte 
stilteperiode erg hebben gemist.  

 

Activiteiten 2022 
 
Wij hopen op een jaar met vele activiteiten.  
Op onze agenda staan: 
 

• Het organiseren van lezingen in het Historisch kijkcafé (waarvan de eerste twee in 
februari zijn gehouden over transportdorp Woudenberg). 

• Het publiceren van gesprekken van Jansje met verschillende Woudenbergers. 

• De publicaties over de historie van Woudenberg van Ody Honders in de 
Woudenberger. 

• Twee Historische Avonden, waarvan de eerste op 21 april in de Voorhof zal worden 
gehouden. 

• De wandelingen en rondleidingen in het kader van 75 + 1 jaar vrijheid herhalen. 

• Nieuwe rondwandelingen door het dorp organiseren. 

• De uitgave van een nieuwe Klapperman de komende herfst. 

• Het wekelijks vertonen van historische films in de Oudheidkamer, die vijf keer per 
week is geopend. 

 
U bent van harte welkom bij al onze activiteiten. 
 


