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VAN DE BESTUURSTAFEL 
Donkere dagen, fijne sfeer, kacheltje of verwarming aan en 
dan... een nieuw nummer van Oud Scherpenzeel. Een poosje 
terugdenken aan het verleden. Een waardevol moment, zo 
aan het eind van het jaar. 
De zaterdagmiddag waarbij Huis Scherpenzeel centraal stond, 
werd een succes. Mevrouw Prins-Schimmel hield een 
boeiende lezing over dit onderwerp en Geldersche Kasteelen 
kon de vele vragen beantwoorden. De vereniging kan gerust 
zijn. Zij zullen het Koetshuis niet hoeven te verlaten. 
Integendeel, misschien zit er wel een betere plek in. Niet 
boven, maar beneden in het Koetshuis. 
De bedrijfsexcursie naar Modiform was ook volgeboekt. In de 
speciaal voor deze gelegenheid snel afgemaakte 
personeelsruimte werden wij gastvrij ontvangen. Na een uitleg 
over het bedrijf volgde een mooie rondleiding. Over de 
geschiedenis van Modiform staat een verhaal in dit nummer. 
Op de jaarvergadering op 27 februari a.s. staan de 
wederopbouwboerderijen centraal. Een uitnodiging staat in dit 
nummer. Op deze avond zijn er ook bestuursverkiezingen. 
Aftredend en herkiesbaar is mevr. M.G. de Wijs-Koning, 
aftredend en niet herkiesbaar is dhr. H.M. van Woudenberg. 
Na 20 jaar bestuurslid, waarvan 13 jaar voorzitter, vindt hij het 
welletjes. Gelukkig heeft het bestuur dhr. W. (Wim) Schimmel 
bereid gevonden om in het bestuur plaats te nemen. Namen 
van andere kandidaten kunnen voor 31 december 2006 
schriftelijk ingediend worden bij de secretaresse, ondertekend 
door vijf leden. 
Zaterdag 12 mei gaan we op excursie naar Batenburg. Een 
zeer verrassend programma dit jaar. 
Wij wensen u fijne feestdagen en hopen u op onze 
jaarvergadering te ontmoeten. 

Het bestuur 
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UITNODIGING VOOR DE JAARVERGADERING 
Op dinsdag 27 februari 2007 wordt de jaarvergadering 
gehouden. Voor de pauze het officiële gedeelte: 

1. Opening. 
2. Verslag secretaresse. 
3. Verslag penningmeester. 
4. Bestuursverkiezing. 
5. Verslag van de werkgroepen genealogie, 

documentatiecentrum. 
6. Rondvraag. 

Na de pauze wordt er door mevrouw Sophie Elpers van de 
Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek (SHBO) een lezing 
verzorgd over het onderwerp "Wederopbouwboerderijen vanaf 
1940in de Gelderse Vallei". 
U kent ze wel, de vele boerderijen in onze omgeving die in de 
oorlog of kort daarna zijn herbouwd. De meeste hebben rode 
daken en een gevelsteen met een uit de vlammen herrijzende 
leeuw. Hoe ging de wederopbouw in zijn werk? Wie moest dat 
betalen? Het boerengezin kreeg een gloednieuw bedrijf. Dat 
had vele gevolgen voor het wonen en het werken. Hoe 
beleefde men dat? De wederopbouw gebeurde in een 
bepaalde stijl. Om hoeveel boerderijen ging het en wat was de 
houding van de bezetter? 
Vele vragen waarop mevrouw Elpers een antwoord probeert te 
geven. 
Tenslotte zal Johan Lagerweij nog iets vertellen over zijn 
herinneringen aan de dagen rond 10 mei 1940, toen vele 
boerderijen in rook opgingen en de rookslierten door de Vallei 
dreven. 
Het belooft een interessante avond te worden. U bent van 
harte welkom in Boschzicht, aanvang 20.00 uur. 
Ook niet-leden zijn van harte welkom. 
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MODIFORM: GROOT WORDEN, KLEIN BLIJVEN 
De excursie 
Woensdagavond 8 november zijn we met ongeveer 60 leden 
van onze vereniging op bezoek geweest bij de firma Modiform, 
producent van thermogevormde verpakkingen. Om half acht 
werden we door enkele medewerkers van het bedrijf in de 
personeelsruimte verwelkomd met een kopje koffie. 

Deze nieuwe ruimte is door leden van de 
personeelsvereniging in versneld tempo gereed gemaakt voor 
onze excursie. We waren de eerste gebruikers ervan! Na een 
welkomstwoord van Scherpenzeler Teun van den Broek, die 
de dagelijkse leiding van Modiform Scherpenzeel heeft, zijn we 
in twee groepen uiteen gegaan. 
Eén groep bekeek een presentatie waarin de geschiedenis 
van het bedrijf en de familie Van Heugten centraal stond Jan 
van Brummelen, productiemanager van Modiform, gaf als 
ervaringsdeskundige daar waar nodig een extra toelichting. De 
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andere groep volgde de 
rondleiding van Teun door o.a. 
de productieafdeling, waar op 
dat moment volop potten en 
trays (transportplaten voor 
bloempotten) gemaakt werden 
Na zo'n drie kwartier wisselden 
de groepen. 

In de productieafdeling. 

Teun van den Broek (pijl) geeft deskundige uitleg. 

Aan het eind van de avond bood Modiform ons nog een 
drankje aan en voordat we om een uur of tien naar huis 
gingen, ontvingen alle deelnemers een catalogus en een 
plantje dat we in een speciale Modiform bloempot konden 
zetten. 
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Eén van de machines in bedrijf. 

We l<unnen terugkijken op een interessante bedrijfsexcursie! 
Hieronder kunt u lezen hoe het bedrijf ruim 27 jaar geleden is 
begonnen; wat daar aan vooraf ging en hoe Modiform zich in 
de loop der jaren heeft ontwikkeld. 
De voorgeschiedenis 
Om een goed beeld te krijgen van het ontstaan van Modiform 
gaan we honderdtien jaar terug in de tijd. In 1896 wordt in 
Amersfoort Petrus Johannes van Heugten geboren. Hij is de 
oprichter van de NV Eerste Hollandse Viltfabriek P.J. van 
Heugten in 1924. Hier worden aanvankelijk zadeldekjes en 
fietshandschoenen (moffen) gemaakt. Na de uitvinding van de 
tapijttegel in het begin van de jaren 50, worden in Amersfoort 
de eerste Heugafelttapijttegels vervaardigd. Dit bedrijf, dat in 
de loop der jaren explosief groeit, heeft ook een vestiging in 
Scherpenzeel, waar vanzelfsprekend veel Scherpenzelers 
werken of gewerkt hebben. 
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P.J. van Heugten 
trouwt met Hendrika 
Helena van Heugten-
van Westerlaak. 
Het motto van het 
echtpaar is: "Groot 
worden, klein blijven". 
Samen krijgen zij 15 
kinderen: 10 zoons 
en 5 dochters. Al hun 
zoons hebben bij 

Heuga gewerkt. Tot de overname door het Amerikaanse 
bedrijf Interface in 1984 zijn de broers Jan, Gerard, Steef en 
Dick van Heugten aan het Heuga concern verbonden. 
Jan (P.J. van Heugten Sr), de oudste zoon van Petrus 
Johannes en Hendrika Helena en de latere oprichter van 
Modiform wordt in 1927 geboren. Op jonge leeftijd gaat hij 
naar Australië om daar zijn geluk te beproeven. Al snel keert 
hij weer terug naar Nederland, omdat zijn vader hem in het 
bedrijf nodig heeft. Een verstandige stap zo blijkt, want Heuga 
groeit door tot een groot tegeltapijt producerend bedrijf en Jan 
wordt president-directeur. Ook is hij nadien enkele jaren 
president-commissaris geweest. 

Naast zijn werk bij Heuga heeft Jan Sr in die tijd een bedrijfje 
dat kunststofafval verwerkt in een bedrijfshal in Leusden. Dit 
bedrijf heet P.J. Recycling. Jan, die eigenaar van de hal is, 
verhuurt een groot gedeelte ervan aan Heuga. Hier vermaalt 
hij de kunststof reststoffen van o.a. margarinekuipjes van Bona 
en Becel tot korrels die vervolgens weer gebruikt worden als 
grondstof voor allerlei kunststof producten. 
Tegelijkertijd is hij mede-eigenaar van een Belgisch bedrijfje 
dat ook grondstoffen voor verpakkingsmaterialen produceert. 
Jans jongere broer Fons van Heugten heeft in die periode een 
bedrijf in thermogevormde verpakkingen in Renswoude. Eind 
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jaren 70 gaan beide broers samenwerken. Het bedrijf in 
Renswoude wordt verplaatst naar Barneveld (Harselaar). Op 
dat moment (10 september 1979) wordt P.J.Recycling 
omgedoopt in Modiform. Jan vindt de naam P.J.Recycling niet 
echt tot de verbeelding spreken en bedenkt de naam 
Modiform, een willekeurig gekozen naam die verder geen 
betekenis heeft, maar prettig in de oren klinkt. 
Naast broer Fons gaat ook werknemer Jan van Brummelen 
(over wie later meer) mee naar Barneveld. Na een paar jaar 
wordt het huurcontract met Heuga beëindigd en komt de hele 
bedrijfshal beschikbaar. Een verhuizing van Barneveld naar 
Leusden is het gevolg en de samenvoeging van de twee 
vestigingen een feit. In deze periode worden de aandelen die 
de familie Van Heugten in tapijtfabriek Heuga heeft, verkocht. 
Jan steekt vanaf die tijd zijn energie geheel en al in het snel 
groeiende bedrijf. 
Aan de samenwerking tussen Jan en Fons komt na niet al te 
lange tijd een eind: verschil van inzicht belemmert een goede 
voortgang van het bedrijf. Jan is veel zakelijker ingesteld dan 
zijn jongere broer Fons. Hoewel Jan nog lange tijd financiële 
belangen heeft in het Belgische bedrijf, wordt zijn bemoeienis 
daarmee steeds minder. 
In 2004 overlijdt de heer P.J. van Heugten Sr op 77 jarige 
leeftijd. Hij heeft 2 zoons en 3 dochters. De beide zoons Jan 
(1954) en Dick (1963) vormen samen de huidige directie van 
het bedrijf. Zoon Jan van Heugten, is al vanaf het moment dat 
het bedrijf onder de naam Modiform bekend staat, werkzaam 
in het bedrijf van zijn vader. Dick, de tweede zoon van P.J. van 
Heugten Sr, komt op 21 jarige leeftijd onverwachts het bedrijf 
versterken. Aanvankelijk is het de bedoeling dat Dick na zijn 
opleiding eerst in een ander bedrijf ervaring opdoet en 
vervolgens in het familiebedrijf komt. Bij het motorcrossen 
breekt hij echter zijn been en zo goed en zo kwaad als dat 
gaat, revalideert hij in de zaak van zijn vader om daar tot op de 
dag van vandaag te blijven. 
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De familie Van Heugten heeft een rijke nationale en 
internationale motorcross historie.Ton van Heugten, een 
jongere broer van Jan Sr, wordt in 1981 zelfs wereldkampioen 
zijspancross. Verschillende Van Heugtens zijn nationaal 
kampioen motorcross geweest. Ook nu nog zijn er meerdere 
jonge Van Heugtens actief als motorcrosser. 

Van blisters naar trays en potten 
Bij Modiform vervaardigt men in de 
begintijd vooral verpakkings
materialen voor de banket-industrie 
(blisters). Koekfabriek De Molen 
van de familie Snippenberg is in die 
tijd een goede en gewaardeerde 
klant. Dit geldt ook voor de Nobo uit 
Ede. 
In de beginperiode werken er 8 
mensen bij Modiform. Dit aantal 
groeit in de jaren '80 naar ongeveer 
20 werknemers. 
Door de noodgedwongen over
schakeling van pvc naar poly
styreen groeit het bedrijf gestaag 
verder. Albert Heyn laat eind jaren 
80 weten te willen afstappen van de 
milieu-onvriendelijke pvc-verpakkingen. 
stappen in rap tempo over op 
milieuvriendelijke verpakkingen. Achteraf 
Albert Heyn slechts een publiciteitsstunt te zijn geweest: terwijl 
in heel Nederland de pvc verpakkingen al zijn verdwenen, blijkt 
alleen Albert Heyn er nog gebruik te maken! Modiform besluit 
al snel het roer om te gooien en stopt met het gebruik van pvc. 
Het veel milieuvriendelijker polystyreen is een uitstekende 
vervanger. De bakens worden verzet en Modiform gaat zich 
vooral richten op het produceren van verpakkingsmateriaal 
voor de tuinbouw. Hiermee komt een eind aan de levering van 
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verpakkingen aan o.a. De Molen. De nieuwe markt legt 
Modiform geen windeieren: het bedrijf groeit door naar ruim 65 
vaste krachten en ongeveer 35 uitzendkrachten, die vooral 
werkzaam zijn op de productieafdelingen in Leusden en 
Scherpenzeel. Voor de kwekers in de tuinbouw worden 
aanvankelijk voornamelijk trays gemaakt waarin bloempotten 
gezet kunnen worden. Hiernaast worden kweekplaten t.b.v. 
zaaigoed en stekjes geproduceerd. Sinds 2005 maakt 
Modiform de potten ook zelf: zoals een stoffer hoort bij een 
blik, zo hoort een bloempot bij een tray, zo introduceert 
Modiform in een reclamecampagne de komst van 
polypropyleen potten. Buiten de tuinbouw maakt Modiform nu 
nog verpakkingen voor Codi International uit Veenendaal 
(producent van o.a. luierdoekjes). 
De groei van het bedrijf is niet alleen af te lezen aan het aantal 
werknemers, maar vooral ook te zien aan de uitbreiding van 
de bedrijfsruimte. Jan van Heugten Sr begint in een gedeelte 
van een bedrijfshal aan de Ambachtsweg in Leusden, intussen 
zijn er in Leusden bedrijfsruimtes van maar liefst 8 voormalige 
buren bij gekomen. In 2001 komt in Scherpenzeel het pand 
van Bakker Logistiek (het voormalige Spido) aan 't Zwarte 
Land te koop; een prachtige kans het ruimtegebrek op te 
lossen. Van de gehele productie wordt bijna 50 % 
geëxporteerd, m.n. naar België, Duitsland en Engeland. 
Modiform heeft veel producten op voorraad, zodat zij snel kan 
leveren zodra er vraag is. De trays en potten nemen echter 
veel ruimte in, zodat er een grote opslagcapaciteit nodig is. 
Modiform heeft in de regio verschillende opslagruimtes in 
gebruik om de voorraad tijdelijk weg te zetten. Bijvoorbeeld bij 
transportbedrijf Van Bentum in Woudenberg en bij Van 
Heugten Transport in Scherpenzeel. Het bedrijf van oom Steef 
van Heugten zorgt er met zeven vrachtwagens met de naam 
Modiform voordat de trays en potten bij de klanten terecht 
komen. In het voorjaar rijden er regelmatig 15 vrachtwagens 
van het transportbedrijf voor Modiform. 
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Het personeel 
Modiform produceert zijn trays en bloempotten onafgebroken 
van maandagmorgen 6 uur tot zaterdagmorgen 6 uur. 
Verschillende medewerkers zijn al vele jaren in dienst bij het 
familiebedrijf. De huidige directeuren hebben in de loop der 
jaren alle in het bedrijf voorkomende werkzaamheden zelf ook 
voor kortere of langere tijd uitgevoerd. Nu is Jan van Heugten 

de directeur die 
zich bezighoudt 
met de 
ontwikkeling van 
nieuwe producten 
en alle daarbij 
komende werk
zaamheden, de 
creatieve man. 
^ Broer Dick 
heeft de dage
lijkse leiding over 
het bedrijf in 
Leusden en is de 
commer-ciële en 

^ ^ financiële man 
binnen het bedrijf. 
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In Scherpenzeel is de dagelijkse 
leiding in handen van Teun van den 
Broek. 
De groei van het bedrijf heeft niet 
geleid tot een onpersoonlijke werk
sfeer. De kracht van het bedrijf schuilt 
in het geven van verantwoordelijkheid 
aan de medewerkers, zodat zij zich in 
hoge mate betrokken voelen bij het 
bedrijf. Een hiërarchische structuur, 
gekenmerkt door verschillende lagen 
in de organisatie is er nauwelijks. Door de "platte organisatie" 
verlopen onderlinge contacten soepel: de directie en de 
andere leden van het management zijn veelvuldig op de 
werkvloer te zien en door iedereen aanspreekbaar. 
De personeelsvereniging van het bedrijf organiseert 3x per 
jaar een activiteit. Hiernaast verzorgt het bedrijf zelf de 
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor het personeel. Directeur Jan 
van Heugten blikt dan terug op het afgelopen jaar en kijkt 
vooruit naar het komende jaar. Als afsluiting van de receptie 
wordt een gourmetavond voor de medewerkers en hun 
partners gehouden. 
In 2005 viert Modiform het 25 jarige bestaan. In Amsterdam 
wordt in een hotel overnacht. Overdag nemen alle 
personeelsleden als opvarenden van een grote driemaster 
deel aan de manifestatie Sail Amsterdam. Voor de klanten van 
Modiform is er op de tuinbouwbeurs in de RAI te Amsterdam 
(waar het bedrijf met een grote stand jaarlijks aanwezig is) 
voor 150 vaste klanten (groot en klein) een jubileumverloting. 
Tien grote reizen met een totaalwaarde van €25000,- worden 
door Karin Bloemen verloot. 
Om de producten aan de man te brengen is Modiform naast 
de tuinbouwbeurs Horti Fair in Amsterdam ook 
vertegenwoordigd op beurzen in andere Europese landen en 
Amerika. In Engeland bevindt zich een eigen verkoopkantoor. 
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Een modern computersysteem zorgt ervoor dat de productie 
en het transport van trays en potten op de voet gevolgd kan 
worden. 
Recycling 
Zo milieuvriendelijk mogelijk produceren heeft bij Modiform 
een hoge prioriteit. Het getuigde van visie, dat Modiform al in 
januari 1990 begon met het terugnemen van de door haar 
vervaardigde producten. Zo levert zij al geruime tijd een 
belangrijke bijdrage aan het terugdringen van de hoeveelheid 
verpakkingsafval. Modiform tracht een zo groot mogelijk 
percentage van haar producten weer te recyclen. De 
producten worden bij de veilingen, groothandelsmarkten en 
kwekers verzameld en door Modiform mee teruggenomen. 
Deze met grondresten vervuilde producten worden door 
Modiform op een verantwoorde wijze voor hergebruik geschikt 
gemaakt. Na in haar eigen wasserij zeer grondig te zijn 
gereinigd, worden de diverse soorten van 
tuinbouwverpakkingen gedroogd, versnipperd en om
gesmolten tot kleine korrels. Dit materiaal wordt dan weer 
hergebruikt bij de vervaardiging van nieuwe producten. 
Jan van Brummelen 

Al sinds de oprichting van 
Modiform is de nu 51 jarige Jan 
van Brummelen werk-zaam voor 
het bedrijf. Voor die tijd was hij 
al een aantal jaren in dienst van 
Fons van Heugten, zodat hij in 
totaal al 33 jaar voor de Van 
Heugtens werkt. Na de 
middelbare school heeft Jan, die 

als boerenzoon in een groot gezin in Renswoude is 
opgegroeid, eerst enkele jaren bij de toenmalige Profimarkt in 
Renswoude gewerkt. Al snel stapt hij over naar het bedrijf van 
Fons van Heugten, dat thermogevormde producten maakt en 
ook in Renswoude gevestigd is. 
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Jan en Fons van Heugten worden aan het eind van de jaren 
70 compagnons. De twee broers en Jan van Brummelen 
zetten het bedrijf voort in Barneveld. De eerste klus die Jan 
van Brummelen moet klaren is de verhuizing naar Barneveld. 
Al snel groeit het vertrouwen dat Jan van Heugten in zijn 
loyale werknemer heeft. Jan van Brummelen houdt zich in 
Barneveld vooral bezig met de inkoop, de verkoop en de 
reparatie van machines. 
Jan van Brummelen spreekt over Jan van Heugten Sr als zijn 
super-leermeester, van wie hij enorm veel geleerd heeft en die 
hem in de loop der jaren steeds meer verantwoordelijkheid 
heeft gegeven. Hij heeft een groot respect voor de man die tot 
2 dagen voor zijn overlijden 6 dagen per week in het bedrijf 
werkzaam was. Ook nadat hij de leiding van het bedrijf heeft 
overgedragen aan zijn zoons. De laatste jaren is Jan van 
Heugten Sr vooral werkzaam op de afdeling recycling. Daar 
ligt zijn hart en daar is hij jaren terug mee begonnen. Zijn werk 
is zijn hobby. Vakantie neemt hij om zijn vrouw en gezin te 
plezieren. Eens vertrouwt hij Jan van Brummelen toe dat hij er 
een lieve duit voor over heeft als hij niet op vakantie hoeft... 
Aan het eind van elke werkdag nemen Jan van Heugten en 
Jan van Brummelen onder het genot van een biertje de dag 
nog even door. Tussen de beide "Jannen" bestaat een 
bijzondere band. Bij zijn personeel is Jan van Heugten geliefd: 
hij is eerlijk en rechtvaardig en zet zich voor meer dan 100% in 
voor zijn bedrijf. Als Modiform nog maar kort bestaat, vertelt 
Jan van Heugten dat hij niet meer dan 10 mensen in dienst wil 
hebben. Vanuit zijn Heuga periode kent hij de specifieke 
problemen van grote bedrijven. In die opzet is hij echter niet 
geslaagd, gezien het aantal werknemers dat nu in dienst is bij 
r /̂lodiform. 
In Leusden heeft Jan van Brummelen in de loop der jaren 
diverse productielijnen opgezet. Daar worden vooral 
kweekplaten en draagtasjes geproduceerd. In Scherpenzeel 
zijn dat trays en potten. 
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Modiform vestigt zich in 2002 in Scherpenzeel en Jan van 
Brummelen zet ook hier de productielijnen op. Nu pendelt Jan 
als productiemanager heen en weer tussen Leusden en 
Scherpenzeel. Elke dag staat hij om 5 uur op en rijdt van zijn 
woonplaats De Glind naar Scherpenzeel, waar hij om 
ongeveer half zes aankomt. Op tijd om de nachtploeg nog aan 
het werk te zien en te horen hoe de nacht verlopen is. Hierna 
vertrekt hij naar Leusden om ook daar de mensen uit de 
nachtploeg nog te ontmoeten. Aan het eind van de middag zit 
de werkdag er op. Tenminste als er geen storingen zijn, want 
dan kan het gebeuren dat Jan midden in de nacht naar de 
zaak toe rijdt om te helpen de problemen op te lossen. Op 
zaterdagmorgen om 6 uur sluit Jan de beide vestigingen in 
Leusden en Scherpenzeel. Daarna begint het weekend. Tot 
een jaar of vier geleden werkte Jan ook altijd op 
zaterdagmorgen. Nu werkt Jan nog ongeveer 55 uur per week. 
Dat doet hij met heel veel plezier. Er is veel waardering voor 
zijn inzet, zoals hij ook de productiemedewerkers waardeert en 
tijd voor hen vrijmaakt om naar hen te luisteren en met hen te 
praten over allerlei zaken die lang niet altijd met het werk te 
maken hebben. 
Wat hem het meest is bijgebleven in de lange periode die hij 
bij Modiform werkt, is het plotseling overlijden van een collega 
op jonge leeftijd en uiteraard het overlijden van Jan van 
Heugten Sr. Ook staat de brand in een machine die op 
dezelfde dag als de vuurwerkramp in Enschede woedde (13 
mei 2000), nog vers in zijn geheugen gegrift. Gelukkig waren 
er ten gevolge van de machinebrand geen gewonden. 
Ten slotte 
We hebben kennis mogen maken met een modern dynamisch 
familiebedrijf dat ons gastvrij heeft ontvangen en ons een kijkje in de 
keuken heeft gegund. Het parool van de grootouders van beide 
directeuren "Groot worden, klein blijven" is ook hun lijfspreuk 
geworden, zo lijkt het. Een houding die ook veel Scherpenzelers 
aanspreekt en een reden om Modiform een warm hart toe te dragen. 

Wim van den Berg 
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"NOE EERST EFFE PROATE!" 

In de rubriek "Noe eerst 
effe Proate !" interviewt 
Piet Valkenburg jonge en 
oude, bekende en 
onbekende, kortom aller
lei Scherpenzelers, die 
iets leuks of interessants 
over Scherpenzeel te 
vertellen hebben. 

In deze 4e aflevering van "Noe eerst effe Proate i" is het de 
beurt aan mevrouw De WIJS. 

Dirkje De Wijs-Vermeulen woont de laatste tien jaar aan het 
Plein 1940, met uitzicht op de Kerk, dus midden in het dorp. 
Afkomstig uit echte Scherpenzeelse families, weet ze vast wel 
bijzonderheden over Scherpenzeel te vertellen! 

Plein 1940 in een winters kleed gehuld 
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Mevrouw De Wijs aan het woord: "Ik ben hier in Scherpenzeel 
geboren als Dirkje Vermeulen op 10 april 1917. Mijn vader was 
Pieter Vermeulen, de klompenmaker. Hij is geboren op 8 april 
1869 in Scherpenzeel en ook zijn vader, Jacob Vermeulen, 
was klompenmaker. Mijn moeder was een Osnabrugge, zij 
heette ook Dirkje, ik ben naar haar vernoemd. Moeder is in 
Scherpenzeel geboren op 17 februari 1872 en zij was een 
dochter van Barend Osnabrugge en Maria van Essen. Barend 
Osnabrugge was dus mijn grootvader en hij stond bekend als 
de Koepelboer, want hij woonde in de Koepel op het landgoed 
Scherpenzeel. Er is wel eens een artikel over Barend de 
Koepelboer verschenen in het blad van Oud-Scherpenzeel. 

De Koepel 
Ook is er nog niet zo lang geleden een fraaie foto ontdekt bij 
Oud-Scherpenzeel, waar Barend Osnabrugge en Mana van 
Essen opstaan. Deze foto is vermoedelijk gemaakt in 
Wageningen (zie de foto op het voorblad). 
Een zus van mijn moeder was Betje Osnabrugge en zij 
trouwde met Gerrit van Laar. Deze Gerrit woonde in 
Wageningen en had een bodedienst van Wageningen op 
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Arnhem. Mogelijk is deze foto dus bij de woning van Gerrit van 
Laar gemaakt. Bovenaan bij de deur hangt een bordje, alleen 
kun je niet lezen wat er op staat ! Het is een heel oude foto, 

■f want opa Barend staat erop en hij is geboren in 1829 ! De foto 
I moet zeker van vóór 1900 zijn. De man die op het hekje zit is 

Gerrit van Laar en daarnaast staat zijn vrouw, Betje 
Osnabrugge. Dat is dus mijn tante I De drie mannen die 
ernaast staan zijn bodes in Wageningen en van de jongen die 
daarvoor staat weet ik niet wie dat is. Het zou echter een 
broertje van Betje kunnen zijn. Op de trap staan dan Maria van 
Essen en Barend de Koepelboer. 
Over Betje is nog een aardig verhaal bekend in de familie. 
Betje diende bij de familie Jan Renes die aan de Holevoet 
woonden. Zondags ging de boer met zijn familie naar de 
Hervormde Kerk en dienstmeid Betje kookte dan het eten. 
De meid mocht 's middags naar de kerk om twee uur en als ze 
terug kwam mocht zij het kliekje eten wat over was opwarmen 
en opeten. Als de familie zondags konijn aten, dan was er voor 
Betje de kop over. Na enkele keren niet de hond in de pot 
maar de kop in de pan gevonden te hebben, heeft Betje er 
vriendelijk voor bedankt. Boerin Renes zei nog "Daar snap ik 
niks van, 't is toch een lekker vleesje", maar het antwoord van 
Betje was "Dan eet je die zelf maar op !". 
Mijn vader was dus Pieter Vermeulen, de klompenmaker. Hij 
had zijn nering eerst aan het Oosteinde en later op de Lange 
Kamp, aan de Utrechtseweg. Ik ben in de woning aan het 
Oosteinde geboren, zeg maar tegenover Mandersloot. In die 
tijd kende mijn vader wel iedereen in het dorp. Het was 
natuurlijk nog een klein dorp, ik denk dat er misschien maar 
800 inwoners waren! 

^ Mijn man was Jacobus Johannes De Wijs, geboren op 6 juli 
ij 1911 te Leerdam. Hij was een zoon van Jacobus Johannes de 
J Wijs en Sophia Elisabeth Simons. Mijn man kwam uit 

Amsterdam en ik heb hem leren kennen tijdens de mobilisatie 
in 1939. Mijn man was luitenant-infanterist bij de Verbindings-
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I 
troepen en zijn groep was ondergebracht in de werkplaats van 
mijn broer Barend Vermeulen aan het Oosteinde. Mijn broer 
Barend was timmerman en aannemer. 
Natuurlijk kwam toen eerst de oorlog. Ik weet nog goed dat de 
vliegtuigen aan kwamen vliegen, heel laag kwamen ze over. Ik 
stond ernaar te kijken op het platje bij ons achter, in pyama en > 
mijn broer zei nog "Ga je maar aankleden, want het is oorlog 
hoor!". We zijn toen geëvacueerd, naar Alkmaar. We gingen 
met de trein, maar pas heel laat in de avond. We hebben dus 
's nachts gereisd en die reis duurde uren. Af en toe reed de 
trein heel langzaam, omdat er dan luchtalarm was en in de 
verte zag je de lichtflitsen en hoorde je het gebulder van het 
afweergeschut. Het was een vreselijke tocht. We kwamen pas 
's morgens vroeg in Alkmaar aan. Pas na een aantal dagen 
kwamen we terug in Scherpenzeel en daar was veel vernield. 
Er kwamen wel gelukkige tijden aan. Mijn man en ik trouwden 
op 19 juni 1941 in Huize Scherpenzeel Er is nog een heel 
fraaie foto van, genomen vanaf de trappen van het Huis. 



Na ons trouwen verhuisden we naar Roosendaal aan de 
Belgische grens. Dat kwam zo: mijn man was als reservist 
opgeroepen in het leger, maar in zijn gewone doen was hij 
procuratiehouder te Amsterdam voor de handel op Indië. Door 
de oorlog was er echter een einde gekomen aan de handel en 
in de eerste oorlogsjaren kwam hij als controleur aan het werk 
bij het Centrale Crisis Comité, het C.C.C. 
We woonden dus van 1941 tot en met 1944 in Roosendaal. In 
september 1944 waren we net op vakantie hier in 
Scherpenzeel toen Operatie Market Garden, de slag bij 
Arnhem plaatsvond en het zuiden van Nederland voor ons 
onbereikbaar werd. Hierdoor konden we dus niet meer terug 
naar onze woning in Roosendaal ! We zijn toen zo lang bij mijn 
vader en moeder in 
gaan wonen. Ik was op 
dat moment in ver
wachting van mijn 
oudste, Jaap, die ge
boren zou worden op 
30 maart 1945. 
Natuurlijk kregen we 
toen eerst nog de 
winter van '44 - '45, 
maar gelukkig kwam 
toen snel de bevrijding. 
Dat was feest! Bevrijders op het Holevoetplein. 

Ik heb echter ook wel gezien dat een meisje die tegenover ons 
woonde, werd kaalgeschoren. Ze had omgang gehad met een 
Duitser en daar een kind van. Dat vond ik geen fijn gezicht, te 
zien hoe dat meisje werd kaalgeschoren. Ik heb dat toen ook 
gezegd tegen die mannen die dat deden: ik kon dat niet rijmen 
met het feest en de blijdschap van de bevrijding. 
Na de oorlog werd mijn man trouwens weer opgeroepen in 
actieve dienst en toen kwam hij in de staf van Prins Bernard in 
Den Haag. Dat hield in dat we ook in Den Haag gingen wonen. 
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Op een gegeven moment kwam echter zijn oude bedrijf er 
weer bovenop en toen werd Jacobus weer procuratiehouder 
en verhuisden we naar Amsterdam. Die baan vlotte echter niet 
zo erg. Mijn schoonvader, ook een Jacobus de Wijs, was een 
hoge militair en na zijn overlijden werd hij met militaire eer 
begraven. Tijdens deze begrafenis ontmoette mijn man 
verschillende oud collega's uit het leger en het eind van het 
liedje was dat hij weer in militaire dienst ging, nu als beroeps 
bij de Luchtmacht. We verhuisden toen in 1956 naar 
Nijmegen, maar ik kon daar met aarden, ik had heimwee naar 
Scherpenzeel. In 1960 kochten we toen een huis hier aan de 
Stationsweg 302 (nu 407). 

We woonden toen naast Adrie en Thijs van de Wetering. Mijn 
man werkte eerst in Schaarsbergen en later in Delen als 
Groot-Majoor bij de Koninklijke Luchtmacht. 
We kregen drie kinderen : Jaap, die ik al genoemd heb. Hij is 
arts geworden en getrouwd met Pia Molenaar. Ze hebben 1 
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dochter: Mariska. Mijn tweede kind is een dochter: Loes. Zij is 
geboren op 24 mei 1946 en getrouwd met Wim Peeters. Zij 
kregen maar liefst vier kinderen. Louise is doctorandus in de 
letterkunde. Mijn laatste kind Dolf is geboren op 10 oktober 
1953 en getrouwd met Mirjam Koning. Dolf is manager en zij 
hebben twee kinderen, Jacco en Jonathan. 
Op 12 mei 1974 overleed 
mijn man en kwam ik 
alleen te wonen in dat 
grote huis aan de 
Stationsweg. In 1996 
kocht ik dit huis aan het 
Plein 1940, dichtbij de 
winkels. 

Jacobus Johannes de Wijs, 
* 11 juin911 - i^ 12 mei 1974. 

Ik heb Scherpenzeel in al die jaren erg zien veranderen. 
Vroeger vond ik het leuker, Scherpenzeel was toen dorpser en 
ook gezelliger. Het dorp is heel erg uitgebreid. Dat is wel goed 
en we wonen nog steeds in een mooie omgeving, maar het 
dorp van toen, dat mis ik best wel een beetje. Kent u dat liedje 
van Wim Sonneveld: "het Dorp"? Precies zoals in dat liedje, zo 
was Scherpenzeel vroeger" 
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OPROEP 
Uit de nalatenschap van Marry van Doorn ontvingen wij een 
tweetal foto's die u hieronder afgedrukt ziet. Het betreft een 
ons onbekend echtpaar en de foto's zijn schitterend. De foto's 
zullen zo rond 1900 genomen zijn. 

Het echtpaar ziet er gegoed uit. De vrouw is gekleed in 
klederdracht en heeft een Utrechts kapje op. De kleding is 
donker, het is mogelijk dat zij rouwkleding draagt. Ook de man 
draagt nette kleding. De personen zijn door ons vergeleken 
met foto's van de notabelen van Scherpenzeel rond 1900 -
1925, maar wij hebben deze personen nog niet kunnen 
herkennen. Onze vraag is: wie herkent dit echtpaar wel ? 
Reacties kunt u kwijt bij één van de bestuursleden van Oud-
Scherpenzeel. 

Piet Valkenburg. 
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KENT U DIT NOG? 
Onder nummer 369 is een onbekend voorwerp opgeslagen op de 
zolder van het documentatiecentrum. 

m^ ■'y ^ In eerste instantie ziet het voorwerp 
^ ^ ■ 1 ^ eruit als een bonen of koffiemolen, 

^^^^^^^^^^^ipi^ aS^««^ maar dan wel heel robuust uit
gevoerd. Aan de achterzijde be

vinden zich gaten, kennelijk om de molen tegen een wand te kunnen 
bevestigen, maar aan de onderzijde zit ook een schroef, kennelijk 
om de molen op een tafelblad te kunnen monteren. Die schroef is 
echter weer wat iel uitgevoerd, dat lijkt me niet zo stevig zitten op 
een tafel. Ook de binnenkant ziet er robuust uit en aan de 
bovenzijde is aan de beschadigingen goed te zien dat deze molen 
intensief is gebruikt. Het maalgedeelte in de molen geeft weinig 
ruimte en ook de ruimte waar de gemalen stof uit moet komen is erg 
smalletjes (bij het witte pijltje op de foto links). Wellicht was het een 
molen om bijvoorbeeld lijnzaadolie mee te produceren? Wij weten 
het niet, dus onze vraag aan de lezers is: "Wat is dit voor molen? 
Hoe werd dit apparaat gebruikt?". Lezers die ons hierover meer 
kunnen vertellen worden van harte uitgenodigd contact op te nemen 
met één van de bestuursleden van OudScherpenzeel. Wilt u het 
apparaat eens zien? Dan bent u van harte uitgenodigd op een 
dinsdagavond in het Documentatiecentrum. 

Piet Valkenburg. 

25 



DAT GEZICHT KOMT ME BEKEND VOOR! 
In de komende afleveringen van dit blad zullen we onder deze titel 
een foto plaatsen Oud-Scherpenzeel beschikt over een uitgebreid 
fotoarchief Maar bij sommige foto's ontbreken de namen, zoals bij 
deze De foto is waarschijnlijk gemaakt tijdens de optocht ter 
gelegenheid van 20 jaar bevrijding 
U zou ons erg helpen wanneer u ons de namen van de kinderen op 
deze foto zou kunnen noemen en kunt vertellen wanneer en ter 
gelegenheid waarvan deze foto is gemaakt 



UITREIKING VAN HET BOEK "VOSKUILEN, 
een buurtschap onder Woudenberg en Leusden" 
Op maandag 27 november 2006 vond op een zeer 
toepasselijke locatie, in een schuur van boerderij 'De 
Morgenstond' van de familie Ter Maaten aan de Voskuilerweg 
61, de uitreiking van het eerste exemplaar van het levenswerk 
van Henk van Woudenberg plaats: het boek "VOSKUILEN, 
een buurtschap onder Woudenberg en Leusden". De 
bijeenkomst was druk bezocht, de schuur van Ter Maaten was 
afgeladen vol ! 
De eerste spreker, Wiljo Klein Wolterink van uitgeverij 
Koninklijke BDU, sprak al direct lovende woorden over het 
boek en de schrijver. Henk werd omschreven als een 
liefhebber in de ware zin van het woord voor wat betreft het 
door Henk uitgevoerde historische onderzoek naar de 
buurtschap Voskuilen. Henk zelf legde uit hoe, alweer twintig 
jaar geleden, het onderzoek naar Voskuilen ontstond en door 
de jaren heen tot stand was gekomen. Ook bedankte hij de 
bewoners van Voskuilen voor de vele wijzen waarop zij 
hebben ondersteund bij de totstandkoming van het boek, niet 
alleen door de vele bijdrages in de vorm van interviews, foto's 
en kaarten voor het boek, maar ook in de vorm van 
voorinschrijvingen (ruim 500 I) en zelfs door sponsoring. 

Hierna volgde de 
uitreiking van de eerste 
exemplaren aan bur
gemeester De Vet van 
Leusden en wethouder 
Zandbergen van Wou
denberg."Er kunnen er 
maar twee zijn die het 
eerste exemplaar 
krijgen" aldus Henk 
zelf. 
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Ter plekke werd door een verslaggever van de BDU op ludieke 
wijze een interview gehouden met echtgenote en kinderen 
van de schrijver, oftewel: "Het werkelijke verhaal over Henk 
van Woudenberg". Henk blijkt jarenlang in het verleden 
geleefd te hebben en het interview werd dan ook afgesloten 
met een in DVD-vorm gevatte wens van zijn zoon: "Henk is 
Going Back to the Future". 
Burgemeester de Veth van Leusden gaf aan onder de indruk 
te zijn van het boek en benadrukte nog maar eens dat de 
toekomst van een land, een regio, een buurt, alleen te 
begrijpen is als je de historie daarvan kent. 
Henk mocht zelf het slotwoord doen en omschreef het 
ontstaan van het boek als het leggen van een ei: "Na zoveel 
jaren broeden dan toch een ei gelegd en het is nog een 
dubbeldooier geworden ook!". 
Een recensie 
"VOSKUILEN, een buurtschap onder Woudenberg en 
Leusden". Door : Henk van Woudenberg, ISBN: 90-70150-96-
4, uitgave via het boekenfonds Regioboek van Koninklijke 
BDU Uitgeverij B.V. Vormgeving: Joop Brons. 
Bestaande uit twee delen. Het boek zelf: gebonden, A4-
formaat, 360 biz., en een bijlage 'genealogieën': paperback, 
A3-formaat, 298 bIz. 
Mijn eerste gedachte bij de aankoop van dit boek was "veel 
boek voor weinig geld !" Want eerlijk is eerlijk: waar koop je 
voor 27,50 Euro's nog een boekwerk van dit formaat? 
Het boek zelf is degelijk ingebonden, toont stevig en heeft een 
fraaie, niet te uitbundige vormgeving. Op de achterzijde een 
foto van een markante bewoner van de buurtschap. 
De inhoud is overzichtelijk ingedeeld: eerst een hoofdstuk over 
de oudste geschiedenis van Voskuilen, daarna een hoofdstuk 
over de landbouw op Voskuilen. De tekst wordt nooit te zwaar. 
Af en toe worden interviews aangehaald en de tekst zit vol met 
verwijzingen naar Voskuilen en zijn bewoners. In de 
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hoofdstukken 3 tot en met 15 worden de boerderijen en hun 
bewoners beschreven. Vele uren van interviews komen hierin 
voor en de vele familieverhalen zijn niet alleen leuk om te 
lezen voor de bewoners zelf, maar zijn zeker geschikt voor 

een breed publiek. In 
deze hoofdstukken zijn 
veel foto's opgenomen 
van veel bewoners van 
Voskuilen door de 
eeuwen heen. Ook ander 
materiaal, zoals kaarten 
en prenten, maar ook 
oude krantenartikelen zijn 
ruim aanwezig. 

Hoofdstuk 16 handelt 
over landgoed Voskuilen, 
eigenlijk een vrij recent 
stukje historie van Vos
kuilen, want het begin van 
het ontstaan van het 
landgoed is pas in 1874. 

Gosen Wolswinkel, een markante bewoner 
van de buurtschap. 

De foto's van welgestelde mannen staan soms in schril 
contrast met de foto's van de buurtbewoners die gaan 
zwemmen in 'het zwembad van de freule'. Hoofdstuk 17: 'de 
jacht op Voskuilen' is nog rijker aan foto's dan de al rijk 
gevulde voorgaande hoofdstukken. 
De Tweede Wereldoorlog was voor het buurtschap een 
rampzalige periode. Deze wordt beschreven in hoofdstuk 18. 
Bijna alle boerderijen werden venwoest. Er wordt uitgebreid 
verslag van gedaan, mede door de interviews, wat met name 
dit deel van de geschiedenis van Voskuilen erg pakkend 
maakt. 
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Achterin het boek is een bijlage opgenomen waarin een 
overzicht wordt gegeven per boerderij. Dit maakt het boek niet 
alleen lezenswaardig, maar zeker ook interessant voor andere 
onderzoekers. Alle vroegere bewoners worden genoemd en er 
wordt uitgebreid verwezen naar bronnen. 
Helemaal achter in het boek is de literatuurlijst, de 
bronvermelding, ook van de foto's en een praktische index 
opgenomen. Ook is er ruimte voor eigen aantekeningen. 
Al met al dus een zeer compleet boek en de twintig jaren van 
research is er duidelijk aan af te zien! En, zoals Henk van 
Woudenberg het zelf uitdrukte: "het boek gaat niet over het 
buurtschap Voskuilen, maar over mensen. Tussen de regels 
door krijg je vanzelf waardering, bewondering en ook 
dankbaarheid voor de bewoners van Voskuilen". 
De bijbehorende bijlage bevat maar liefst 41 genealogieën. De 
bijlage is uitgevoerd in paperback en toont daardoor wellicht 
wat goedkoper, maar bij bestudering van de inhoud dwingt ook 
deze bijlage weer onwillekeurig respect af: de genealogieën 
zijn tot in detail weergegeven en zijn alle voorzien van 
duidelijke bronvermeldingen. Lezers die zelf wel eens aan 
stamboomonderzoek hebben gedaan moeten zich kunnen 
bedenken hoeveel uren archiefonderzoek hier in moet zitten ! 
In de bijlage is een index op familienaam opgenomen. Hier is 
de lettergrootte wel wat priegelig, maar vanzelfsprekend is zo'n 
index wel erg praktisch! 
Concluderend meen ik te kunnen zeggen dat het boekwerk 
'Voskuilen' een schitterend boekwerk is geworden. Dit boek 
verdient het niet alleen om thuis te horen op de boekenplank 
van elke woning in Voskuilen, maar ook van vele anderen, 
zoals oud-bewoners en geïnteresseerden in de historie van de 
regio in het algemeen en Voskuilen in het bijzonder. 

Piet Valkenburg 

30 



uw TOESTEMMING GEVRAAGD VOOR 
AUTOMATISCHE AFSCHRIJVING 
Zoals we in het vorige verenigingsblad schreven, willen we in 
dit nummer duidelijk uiteenzetten wat onze bedoeling is. 
Zoals u wellicht weet, vervalt de bijlagerijke acceptgiro en 
worden we genoodzaakt om voor een andere betalingswijze te 
kiezen. Als bestuur hebben we voor het automatische incasso 
gekozen. Het levert voor beide partijen voordelen op. Voor ons 
een aanmerkelijke vereenvoudiging van de administratie en 
voor u wordt alles automatisch geregeld. 
We hebben voor deze automatische afschrijving uw 
toestemming (machtiging) nodig en nu hebben we bij dit 
nummer een machtigingsformulier gedaan. 
Dit formulier is ingevuld met de bij ons bekend zijnde 
gegevens, kijkt u nog even of ze goed zijn en zo ja dan kunt u 
de groene machtigingskaart naar ons terugsturen. 
Als het goed is, behoeft u de groene kaart alleen maar 
onderaan te voorzien van datum en uw handtekening en even 
in de brievenbus te doen. 
Deze kaart is al voorzien van een postzegel, we maken u het 
dus zo gemakkelijk mogelijk. De rest van dit formulier moet u 
thuis bewaren. 
In het begin van elk jaar m.i.v. januari 2007 wordt dan 
automatisch het contributiebedrag afgeschreven. 
We zijn ervan overtuigd dat u spontaan meewerkt met het 
slagen van deze actie, want we zijn toch een bruisende en 
enthousiaste vereniging. 
We hopen dat we op de ledenvergadering kunnen zeggen dat 
bijna iedereen heeft meegedaan! 
We willen u heel hartelijk bedanken voor uw medewerking. 

Namens het bestuur, 
Henk Beulenkamp 
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NIEUWE AANWINSTEN 
Ontvangen van : 
Dhr. J. Cozijnsen, Scherpenzeel, - verzameling oude waterpolo-

legitimatiekaarten. 
Dhr. G. v.d. Peut, Scherpenzeel, - pioniersschep. 
Fam. J.G. van Veldhuizen, S'zeel, - tekening van Huize Scherpen

zeel (1930) door V.d. Brink. 
Dhr. J. v.d. Brink, Scherpenzeel, - een dissel (behakker). 
Dhr. M. de Bruin, Scherpenzeel, - een handmolen. 
Mevr. B. Thomas, Scherpenzeel, - een aantal oude tegeltjes. 

Ontvangen boeken: 
"De Melm" van Dhr. E. Wolleswinkel uit Renswoude. 
"Scherpenzeel in Woord en Beeld"; "Scarpenzell voor en na" en "Huize 
Scherpenzeel" van de erven K. de Neef uit Scherpenzeel. 

Ontvangen via de erven van: 
Gerritje (Ger) Hazeleger-Valkenburg, geb. 03 juli 1927 te Woudenberg, 
overleden 21 augustus 2006 te Scherpenzeel, dochter van Klaas 
Valkenburg (de groenteboer van de Knopstraat (= nu Nieuwstraat) en 
Petronella (Nel) van Ede. Ger was actief lid van de vereniging Oud-
Scherpenzeel en kon veel details over het verleden vertellen. Zo is o.m. 
een artikel over haar vader, groenteboer Klaas Valkenburg tot stand 
gekomen. 
Via de familie mochten wij ontvangen : een unster, afkomstig van de 
Scheepjeswol te Veenendaal; 3 boekjes lidmaatschap; foto Chr. 
Vrouwenbond; schildje "herdenking"; puzzeitje VVV Scherpenzeel; 
tegeltje "Evacuatie"; schoenenleest; waterpas; 2 glazen bus-asbakjes; 
notulenboek ABTK; boek "Oranje"; tegeltje "Herhalingsoefening 
Wittenberg"; diverse krantenknipsels. 

Ontvangen via de erven van: 
Marigje (Marry) van Doorn, geb. 7 oktober 1934 te Scherpenzeel, 
overleden 2006 te Scherpenzeel, dochter van Piet van Doorn, de 
wagenmaker, en Maria van der Plas. In de jaren zestig van de 20e 
eeuw was Marry ambtenares ter gemeentesecretarie Scherpenzeel. Zij 
was zeer geïnteresseerd in de historie van Scherpenzeel en was de 
vereniging Oud-Scherpenzeel vaak behulpzaam o.a. bij het benoemen 
van namen op oude foto's. 
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Via de familie mochten wij ontvangen: klein groen fotoalbum oorlog 
1940-45; enveloppe Bethel; plakboek blauw met o.a. luchtfoto's, 
koninginnedag, Dorpsstraat 224 Bethel 1970; enveloppe met diverse 
originele akten + origineel pennenwerk van A. Lutzenburg 1758; doos 
met krantenknipsels + een kleine enveloppe krantenknipsels 
oorlogsgebeuren (Hoeve de Beek); mapje aantekeningen historie van 
Scherpenzeel (verwerking Ria Penning); kleine bruine multomap met 
persoonsgegevens; zwarte multomap met enkele foto's en 
beschrijvingen hiervan; notulenboek 1935 Gemeente Scherpenzeel 
(origineel); plastic zak met diverse foto's; doos vol diverse boeken; 
schilderij door Ad. Hoogendijk voorstellend woonomgeving van Marry 
van Doorn, Dorpsstraat 228; lijst met familiefoto's. 
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Voorbeeld van een stukje pennenwerk van schout Aart van Lutzenburg. 

(In een volgend nummer zullen we meer over hem vertellen.) 
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INHOUD 

VAN DE BESTUURSTAFEL 3 
UITNODIGING VOOR DE JAARVERGADERING 4 
MODIFORM: GROOT WORDEN, KLEIN BLIJVEN 5 
"NOE EERST EFFE PROATE !" 17 
OPROEP 24 
KENT U DIT NOG? 25 
DAT GEZICHT KOMT ME BEKEND VOOR! 26 
UITREIKING VAN HET BOEK "VOSKUILEN, 27 
UW TOESTEMMING GEVRAAGD VOOR AUTOMATISCHE 
AFSCHRIJVING 31 
NIEUWE AANWINSTEN 32 

De kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk zaterdag 

24 februari 2007 bij H.P. Schuurman te zijn ingeleverd. 

Ondergetekende, dhr/ mevr.: 
Straat en huisnummer: 
Postcode + woonplaats: 
geeft zich op als lid van de Vereniging "Oud-Scherpenzeel" tegen 
een contributie van € 10,- per jaar. 

Handtekening: 
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Het Koetshuis, ondeikomen van Oud-Scherpenzeel 

Bestuur en redactie 
wensen u prettige kerstdagen 

en een voorspoedig 2007! 
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Leden denken mee, praten 
mee en beslissen mee. 
Een bank van mensen, voor mensen. 

Het is tijd voor de Ra bo ban te. 
Rabobank 


