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Voorzitter Wim van den Berg opent de vergadering om 19.30 uur. Er zijn 30 leden aanwezig vanwege
de geldende beperkingen. Wim heet iedereen persoonlijk hartelijk welkom, in het bijzonder
burgemeester Titia Cnossen van Woudenberg en de familieleden en vrienden van Henk van
Woudenberg.
Het is een bijzondere avond, die ook thuis te volgen is via de livestream, die verzorgd wordt door Robert
Lansing van Lansing Media.
Burgemeester Titia Cnossen is naar Scherpenzeel gekomen om aan Henk van Woudenberg een
koninklijke onderscheiding uit te reiken. Zij prijst Henk van Woudenberg om zijn vele activiteiten. Hij is
al 33 jaar geheel belangeloos actief bij Vereniging Oud Scherpenzeel, waar hij zich inzet om de
geschiedenis van Scherpenzeel en omgeving te onderzoeken, beschrijven en toegankelijk te maken voor
een breed publiek. Diverse boeken en talloze publicaties zijn er van zijn hand verschenen. Historische
documenten heeft hij vertaald naar hedendaags Nederlands. De burgerlijke stand van Scherpenzeel
ging tijdens de Tweede Wereldoorlog verloren, Henk zorgde ervoor dat de bewonerslijst van 1923 tot
1960 weer compleet werd. Hij is altijd toegewijd en betrokken. Hij neemt initiatief, kan goed
samenwerken en legt gemakkelijk contacten en onderhoudt deze goed.
Namens de Koning benoemt de burgemeester hem tot lid in de orde van Oranje Nassau en overhandigt
hem de blauwe koffer met de Koninklijke onderscheiding. Zijn vrouw Rosita speldt hem de
onderscheiding op. "Niet te geloven, een enorme verrassing" was de reactie van Henk van Woudenberg.
Voor het verenigingsblad zijn nieuwe adverteerder gevonden, Delfgou en Doornbos makelaardij. Er zijn
ook nieuwe sponsoren: T&A van Es, Bouwbedrijf Osnabrugge, autobedrijf Van de Lagemaat en Uw optiek
en oogzorg.
Het jaarverslag van de secretaris en de penningmeester over 2019 wordt gepresenteerd. De
kascommissie, Henk van Hoevelaken en Aart van Ginkel, heeft de boeken gecontroleerd en akkoord
bevonden. De kascommissie wordt bedankt. Henk van Hoevelaken treedt af en Tonnis van Dijk volgt
hem op.
Er wordt afscheid genomen van secretaris Cobi Schuur. Zij heeft deze functie 12 jaar accuraat vervuld.
Zij blijft wel actief betrokken bij de vereniging. Jannie Hazeleger wordt gekozen als nieuwe secretaris
en José Reussink als 2e penningmeester. Beiden zijn de afgelopen tijd ingewerkt.
Henk van Woudenberg houdt een lezing over de geschiedenis en de restauratie in 2019 van de Grote
Kerk in Scherpenzeel. Hierover schreef hij een speciale editie van het verenigingsblad. Bij de restauratie
van de kerk werd gehoopt ook antwoord te vinden op vraagstukken als, zijn er oude funderingen van
een oudere kerk, is er een ondergrondse tunnel naar Huis Scherpenzeel en is er de grafkelder. Deze en
andere onderwerpen brengt hij naar voren in zijn boeiende verhaal over de rijke geschiedenis van de
kerk.
Henk van Woudenberg overhandigt hierna de eerste exemplaren van het blad aan de heer Johan
Lagerweij en heer Wout van de Kleut, als dank voor de prettige samenwerking. Zij hebben hem ook
voorzien van informatie, zodat hij deze speciale uitgave heeft kunnen schrijven.
Hierna sluit de voorzitter deze bijzondere avond.

