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titel kunnen geven: ttAlles
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Floralia-tentoonsLelling nog kende. September: F1oralia,
bloemen in de Eierhal - toen. Nu - kermisgewoel voor de
Eierhal. Tijden veranderen, dat hebben we al zo menigmaal
in ons blad kunnen lezen.
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Redaktie

redactie mogen we Eot onze vreugde steeds meer
artikelen van onze lezers ontva.ngen. Er zít groei in onze
voorraadnap. Gelukkig, want willen we telkens weer een behoorlijk gevuld blad uitgeven, dan hebben we daarbij uw
A1s
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Dr. J.C. Klesser
De kleine Haar 4
Mevr. E.Bitter
Eikenlaan 99

Alckerwindelaan
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VAN DE REDACTIE
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zo onbekende foto; een
groot gedeelte van de

lezers zal er geen enkele moeite mee hebben.
Zoals gebruikelijk
is deze deur in het centrum van ons dorp te
vinden.
En ook nu geldt:

als u het niet zo gauw
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weet, de oplossing staat
weer elders in dit blad.

VAN DE BESTUURSTAFEL
Uitgerust door de vacantie zette het bestuur zich
voor een nieuw jaarplan.Eiqentijk ziln de activiteiten
reeds begonnen met de lrlonumentendag op 14 september j.1.
die,zoals gebruikelijk door de gezameJijke oudheidkundige verenigingen werd georganiseerd,al was Wouden]-^-^
Á.ir ]--^uvr19 uaL
met haar mooie en oude kerk.
Joo! gostvrouwe
In een dorp met veel, families waarvan de namen al eeuwen
lang hier en in de omgeving worden vermeld, ligt het
voor de hand dal- er hiizondere aandachl aan de familiehistorie,de genealogie,wordL besteed. De aanwinst van
een vofledig kaart.systeem op de Scherpenzeelse doop-,
Lrouw- en begrafenisboeken,de uitgave van de kerkelijke
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even zi i n hiervan even zovel e bewi iz.en - Het leek

bijzonder nuttig voor de najaarsvergadering de
heer J.van Barneveld,docent van de Krekcursus Geneal-ogie
uit te nodigen voor een uiteenzetting van de praktijk
rr:n lral* qmr rrên naar ons voorges-lacht.Zil díe deze
-.bijzonder interessante en leerzame hobby hebben ontdekt,
krijgen alles nog eens op een rijtje en de vele die er
nog niet daadwerkelijk mee bezig zrln,stappen dan
wellicht over de drempel.
daarom

De voorjaarsvergadering befoofd

Met de nog zeer geslaagde busexcursie naar de zo met
onze omgeving verbonden Abdij van Berne,Nederlands
oudste klooster,in herinnering,hopen wij een soortqelijke excursie naar een van beide hoofdsteden van
ons gewest te maken.Nog totaan de Franse Revolutie was

ziln officiël-e

naam:Vorstendom Gelre en Graafschap

Zutphen.Er zí1n weJ-nig steden waar dit verleden nq zo
duidelijk spreekt al-s in Zutphen.De voorzitter van onze
Renswoudse zustervereniging,de heer Laansma,sedert jaar
en dag inwoner van die stad, zal onze gids zijn.Wellicht
is het ook mogelijk een bezoekje te brengen aan het
nabijgelegen kasteel Hackfort,tot 19Bl de woonplaats
van de Van Westerholts,die 130 jaar lang ook Heer
(of Vrouwe) van Scherpenzeel waren.

heeft U al vast enkele vaste punten in het verschiet.
Wij hopen U nog andere later te kunnen meedelen,waarondêr een wel zeer bel-angrijke,nnar die wacht nog op
beslissingen van buiten onze vereniging.
Misschien in het vol-qend nulTnner ?
Zo

al even interessant te

worden door een verslag van de jarenlange onderzoekingen
van ons bestuurslid,Mevrouw Ria Penning,met betrekking

tot de molen van Scherpenzeel,die na veel krijgsgeweld
te hebben overfeefd in de faatste oorlog is gebleven.
À
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Floralia-tentoonstellins
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(1)

pr was een tijd dat Scherpenzeel haar jaarliikse
Floralla-Tentoonstellin'g had. Maalr door veisáÊíliè'íiieoorzaken is dat nu ni-et meer,
's. Wo-ensd,ags als de boeren hun eÍeren hadden verkocht,
stond.en de mensen van de Floraliavereniqing al te trap-'
pele.n van ongeduld om de Eierhal om'te -toveren in-éen
gfgtre.-bloemen- e_n pJanfenzee. Er kwam altijd heel wat
DrJ .KlJl<en,.,.voordat het zover was dat de burgervader de
te.nlgonsteJJing kon openerj. Natuurlijk was de tentoonstelhng- voornamelijlr- het werk va-n bloemÍsten
en kwe-Kers, I4aar zeker niet te verqeten: de vele vrÍiwillÍgers. De scholen hadden hierbíj
ook hun aandee/./Va .de . p.14s.vakantie kwam iemand. van de vereniging
, eql
bestellijst voor planten op school. Het was dé
fleq
Ded.oettng d.at le - voor een qe$ng bedragr - een plant
kocht en,dat je die thuis vérder- ieiáoícde:--jekiezen uÍt o.a. beqonia,s, bladbego_nia,-s, fuchsia,s en kàï
ylUfige. liesjes.. Ikkoos vaor een" bladlSegonil.- jva àên
ttldJe. kulam Íemand. dan de planten op schooJ bezorqen en
plant mee naar huÍs. -En llan begon het-eÍgrenJeuw
+1y Je
pas.
ilJKe
werk
_ _ Het waren altijd kleine plantjes die ie op moest
kweken tot een grro{e, prachtig.e fi|ant, .wáitt-'pót-gi;lg
uiteindelijk ory ge4 prijs..._ óie plant' kreêq aus een
super-verzorglng!
qlf

De Flora1 ia-tentoonstel I ing

(z)

l{et Jan Koudi i s ( de bosbaas ) di e vanaf de
oorichtinq ca. 15-iaai voorzittei van de FloraIiaverenióinq is óeweest, kijken we tqrug op de
bloemen: en
tiid dat Schérpenzéel haar iaárliikse
pIántententoon-ste I l ing nog kende . De ScherpenzeeIse Floralia is niet. zomaar uit de
lucht komen vallen. Voor de oorlos bestond er in
Scherpenzeel reeds een VVV, díe af en toe een
hioemèntentoonstel I inq orsaniseerde. Namen van
elkeIe aktíeve VVV-ÉestuÍrs1eden, weIke de heer
Koudiis { zeq Ínaar Jan, za nuemen ze me aI lemaol )
ziqh fteet té herinnerán, zijn de heren stotljn,
Schimmel Sr. en Zwaan.
In de iaren vi-j f tiq was er van een VVV niets of
uÍet vêel rl€eÉ ovér. Dus ook van een bloementenEen aantal
toonstellinq
was seerr sprake meer.
planten I ieÍíreb"r,erá
eind -iaren vi'if tiq het
kr:eèq planténtentooásteIIinq
idee een srote bloemen- én
te or:ganiÉeren. E j.grenl i jk was toen de Floral ia:
verenl9].ng ge.boren.

j.e de plant water.
Natuurlrlt<
Maar - dÍe k[eiíe eksÉra,s " die- het. leven vin een ;i;i]i
zouee.I aangenamer maken, zijn net zo nelanoriiki Siitiin
met, cle _ ptarlt en mest -geven. Geen mest áit?en'potje.
nee, echte
koeiemest. ,k Vond dat eiqenliik
alleniaaÍ
-níàêsT-iài*
-op
wp! wat ver
s:aan,,. m7?! j4,. *ijlt pIín[ --zijn minst een {ervolle vermelding-krijgen!

op_gen . woensdagmiddag m,n .Jaar.aen aangetrokr_^_ !y2
rren,
een scn7pJq
en.. een emmer gezocht en op naar
weuana waar Koeten ltep-en, dat was Ín de btturt vaneen
Scherpenzee.-l_ nÍet. moeíIijk. D-us ik had Ín eeÁ mum m,n
emmer vot, Nou d|e ptant neeÍt ervan g:enoten, ze fleurde er helemaal van- .op. En van een' ileiiJstÉt< -rrËrànQgrQ_e ze .langzaam in- een sÉerke, prácntig iláizenïe
bladbeqonÍa.

voar
openÍng van de
tentoonsteilinq
. .í-n.
brachk
ik 4+g
d'F naar _ d9-de
2n
hèi -jeá*"ííài"-ó7";"'
Sierhat.
ekstra haar best deed bij de jurériiil wàïi- ià* tráeq-áe
7e prijs! .Wat die- prÍjs nóu p-recies íías,--ieéi ;iiEËt-rlleerr qat
Den tk vergeten, I4aar dÍe bladbegonÍa verqeet
Ík nooÍt!

GerÍna Lagerweij

1968'-Opname ter clelege:l.heid
-r'an het LA-jarig bestaan.
V.i.n. i.'j'-!,- meester lu'en"cier F.roeÍÏ, Johan .La{e-rw-ê.íi-, ./an
Koudi.js, ínevr. Van Elst,- mevr.- Van RuJeq, '1aq, Kgnijn,
à-oóEíer: v. meester Van rier Hceff , nej.Holwerda,- dochter
mè.)v-J-. Veenendaal, mevr. Var: der Hoeff,
àeir. van .FuJer^.
dtir. Hiethrink (p<ilítíe), I"Iees van Dam.

September 1959 zou de eerste tentoonste
1 I ing
zijn. AIs iokatie was de Eierhal (ie aallcÍewezerr
pIék. Het nieuwbakken bestrl\rr, waarin naaÉt
Jan Koudiis bijv. de dames Diikstra
en Veenenaal
zittinq
haddeí, beqon al vÉoeg met de plannenmakeril. Kwekers en tuinders in én rond $bherpenzeel werden benaderd om met hun produkten'eerr
deel van de Eierhal op te sieren..Jan noemt in
dit verband namen als:-Koniin, Bakkei:, Bredero en
Pluijsers.
pJ.ekje toegewezen en
De séholen kregen een eigen
zorgden in de iaren van - bestaan- voor Drachtiqe
taféreIen. AIs-motief dienden vaak
bekeriàe ScheÉpenzeelse gebouwen, kinderlied jes en
sprookies.
tlet bestuuÍ zorgde er ook voorl aat de- schoóIkinderen vocrdel ig- eer'r slekje kondgn kri jgen. Daar:voor werd al vfoeg Ín het" jaar kontakt opgenomen
met tuinder plantéástekies
PIuiióers, waar ze dan zeer vóórdeliq
de diverse
kochten. Het was weI
zaa}-, aldu-s Jan, dat er goede af spl-aken i,{erden
gemaakt over de verkoop val stekjes.'Het was niet*
ele bedoelirr,J dat de FIóratriavereni'finq aIs ,fíreerqÍnq-or-lereren.
liike concuirent van de tuinders
Voórqaf
elke Fl oraI ia moest- ê€rr plan- opóezet wordetr
vaak enorme hoofdbrèkens,-ftie heeft een
Dat
qoed.-idee? Wie zet het op napier"i Eerr ulariteke-Éinq kostte al sauw zo'ir z5oÓ quicten. Zetten we
d.at-bedraq af teóen de iaariiiksé cr-rntr.i.butie val]
zeqqe fl.-1,50 dán kun ie ie het qesputter van de
peáílinsmeester al wel ÍooístelJeí,
zo merkt Jan
óp, en met een gilimlactr op zíjn Iippen:" Maar we
qered!"
hèbben het altiiil -Johan
Laqerwei'i in het bestuur
In de tiid dat
zat, had'deze aan het eind. van éeu zware denkavond toch meestal wel een schetstekeníng gefabriceerd.
Daarvan werd dan een plant-èkénirrg
gemaakt en zo begon men aan de eigeirlijke vocr:
de-Eiet:[ral .
bereidinq voor de- inríchtinq vanportie
cpd'rachten
reder beÉtuursIid kreeq zo een
om uit
voeren. Jarr zel'f is altiitl erg 'li,.lk in d.e
weer seweest met de aankledinq Ían ó.e rnr'lreíI van
de
Eiérhal . Daarvoor fiioesten Épar:ren eir irÈest-ers
qezocht
worden. Nor.r, Jan wi st wè I een weg orn cf q'ar
áan te komen. Eir waren ze na de Ficráii,a rriet
meer nodiq,
dan wist Jan er cok wel weer wec'mee.
nu
Zo staan -ár om het huis aan 'le Vosicui lerdi jk Een
noq heesters en bomen uÍt zÍin Ficralía-trid.
de ktuiten sewasÉen vl iers+;r-rriÉ naast
f tÍnli uit
nog een ievend
het huis is daar bijÍoorbeeld
voorbeeld vau,
Mevrouw Koudiis kon het niet altiid waarderen,
na.ar hlri. s s I óerite ' " I'ia.ar
dat Jan zovee 1- weer meÉ
het waF ziin 'lust.en-zijn levèn. En wesach,
gooren was ook zorrde. i'le hatici.en- ïiu. eeljmaal 5riók
óm het hrtis . " En ze moet eer'l í i k- bekennen dat 3e
er nu zeLf ook nog" van geniet
.

^
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Veel. denkwerk vergde
weer de zoqenaamde
-jaF{, altijd
próbeerde men ,-iets te
Frqkp.Ieister,
FIF
"Ded'enKen dat het publ iek zou aanspreken. En
daaraan
werd dan errofme aandacht bestèed. Op dq
titelpagina
van dit blad ziet u daar
mool
voorbeeld van: een boerenwasen, versierdeen
uiteraard met prachtige bloemeÉ en verder oDsesierd
met een_ gpgezette vos (vqn Gi js van GiirÉel ) en
een reekalfje (van Jan KoudÍis).
Andere voor:Í:eelden die Jan nóerirt zi. jn: een
schaapskooi en de vroegere molen "dé Achtkanter',.
Later- i.s rnen rneer meÍ- thema's claan werken. Het
thema waaraan Jan de mooiste hérinnerinqen bewaart is het thema "lilank en k1eur". WélIicht
dat velen van u zich Cie Fioralia ook nos qoed
herinneren. Een enorm werk is er verricht áaí de
opbouw van die tentoorrstellinq.
Er werd qewerkt
mè*- muziek, I icht en kleuri Recorder-s frroesten
bediend worderr, lampen in cle soede kleuren oo de
juiste
plaatsen gemón
gemonteerd en- fonteinties
f onteinties moes
moe^sten
iuiste plaatsen
goed weÍken: Een-waar technisch stuntjél
Ja,
Ja,
zegt Jan,
zetJl
Jan, maar'
maaï KÈlii.::inílrr$iNnswreww
zolets
zo i ets treKt
trekt vo Itk
IkK en
ging het natuur{++f
Iiik om.
Waár' .ïan ook nos aitiid
met
trotsie zi"op teruq*
kiik+
Preseni--'i'.--'
--Jn verDaKt
lal1e
van
fr:uit
Daar heeft- Jan
altijd- " qemaakt.
enorm veel werk
van
Eerst
fruit
íerzamelen
in
het beq- j n eisenqekocht
fru.it-maar
later{r-uit. qeluk
Waa.r triï niet
aitiid
mée had.
Soms- i:.oóht hij kisten
met bovenin een laaqie
mor:i fr-uit, rnaar ver-dèr:
romnrel. Maar altiid
wist Jan er weer wát
van te maken. En
moois
Lri -j wer:kte Lri er ni et
alieen aan, ziin dochter J oke
ti-ren ncg
maar een meiske j.hieló
henr ,-laar trouw irj
Jaii
vcL t.rots een
cliect
paai t'- i e'.rrenf oto's uit
zi jn irerinner ingsalbrrm.
Lte 1nÍ' j. Lit i. ii,J l,,/a.r) rle Joke Koudijs overhandiqt
tentoenstellinq
zelf
Hoytema-Van
Koniin6n-de
begor; 9p t+,:ensdagiïiq- nevr.
burg
.bij
.opgni4g
ryft één
ect
rla
flaq,
Gif
cie
van de eerste tentoonstel-

ifp.*

r-:

elervei. I r. ligi,

linqen de bloemen.

Bestuur en vrijwiiligers
gaan
man en macht
pap .de plag om aI.1es oË ti jd- ktaarmette--heÉËeiïlóàÈ
DereKent o'e nacht van woensdag op donderdag
doorwerken, ï+nt donderdagavoria íÉ dé',rpenrng.
uoK Jan tn zlJri
trld al.s voorzi+_ter wérkte-door
en zo kon het gebéurer:
Lii i zeJ ís tláil" ;óó;
de opening nog nÍet wiit datwat--6ij--ááaeiiït';;;
gaan zggg?n. Ja z eqt _rarr , eeil beet.i e ríet- de
mensen Kletsen_ gaat weI, maàí Íets officieels
zeqgen is_ toch I:ee j wat auder s . ltaai i/.(.)or zovey,
i
Jan ZICh kan hari n-êv-an
_

S het

qewoidéii

rtoOit

een afgang

zo
ciat in
Záterdà;avond voordetwaaLven
tentoi:ns!e 1 i inghoort
afge l. opeÀ.
_Was
::t
:fpen_z-g91
En_ net voor afloop werden de planten-dan nocÍ Der
--*-táàii "íá"'áà
.opb.od verkocht . . lla{. inoest ri iï+eii
KweKers en tuirrders mocht ácnd.ags weI gegótón
_

worden.

zit.tel Jan nog. erg dwars. Ten eerste
Iwge dingen
het.
f eit dat niemàno--óóit- iie ;àt;;ieÍ iês-r,êer.t
gezíep, die. Jarr en paul pluiigerl--a;;-ó"ièóeiiÈáia

vap het, tienj?f j ge bestaaji-vari
rie FÍóiáÍiaï;;:
jvèr voor riet --;;H-.iísià- -àe-*èi
,eniging in de.vi AI
p
1e
)
ai:,ten
zi
lrt á.óoi---oe-áaiiáàn
l:l!g-l^gepoor
opgevreten.
Tên tweede dat de Floraiia niet meer bestaat.
i 9op van cte i:riu; i ète i:lii áirqs{; i I iná
Poof . lel.ug
Desrult,
net
.bestuur
'95 ermee te-stoppení
Het kassaldo WAqdt medio
cp
een bankiet<ènini ;à;[5;Ë:
jaarl
jkq
de
obsebqácl-,te iènt;-"Ëe€àáiË-àà
En--ui!
i
VVV. tha-ns nqg stéeds
èén deéL vaá iià-prli;e;-vooi
de tuinkeuriiqen.
er oogt weer eens een FIoral iaI'Wig weet, - Fgfrt
tentoonstei
Iing
zegi-,Jan--tot.
try Scherperrzeel
slot met een heetic
jn!',,
hnnn- i.)
,
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steml"=
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Een handvof boekweit.

1979 Scherpenzeel zí1n 75O jarig bestaan
vierde werd er in het kader van dat feest ook een vefd
met oude veldgewassen aangelegd.
Vlak naast de Heijhorst had de Mavo een moestui-n met

Toen

in

alferlei groenten uit vroeger jaren in gezaaid en
gepoot en wat verder naar achteren geurde dat jaar
de boekweit terwijl de rogge met de zicht gemaaid werd.
Boekweit is van ouds het volksvoedsef van onze streek

want daar bakte de huisvrouw de trnnnekoek van maar ook
een breiachtige trnp werd er van gekookt.
Het zwarte beukenootachtige zaad groeide aan een
vochtige bladrijke stengef en was daardoor zeer vorstgevoelig.Direct na de ijsheitigen dus einde mei werd
de boekweit gezaaid want anders bevroor bij een lichte

nachtvorst dit vochtrijke

gewas.

Toen in de herfst van 1979 de
boekweitoogst werd binnen
gehaald door boer van líessel
van Lambalgen heb ik een garf
boekweit mee naar huis qenomen
en gedorst.
Het gedorste zaad bewaarde ik
in een kartonnen doos en efk

jaar

,KS

nam ik er iets uit om te
zaaien in mijn eigen tuin.
Nu 12 jaar na dat grote
Scherpenzeelse feest was mijn
doos nog niet leeg en ook dit
jaar zaaide ik ongeveer 250
boekweitzaadjes waarvan er
Boekwe it, l;ugop11rtt,n
25 ontkiemden en voorstrrcedig
opgroeiden op een voedsel-arm
stukje grond op de voormalige
bouwwerf.De kiemkracht was na 12 jaar nog niet verdwenen
uit dat oude zaad en 10% groeide op tot manshoogte.
In gedachten zie ik oudere lezers al hun grí1ze hoofden
schudden en ik hoor ze zeggen die grond was nog veel
te vet want boekweit mag maar hooguit tot je rniddel

ffij
w tw

komen.

Toen

PJuijge.rs en Jan RoudÍjs poten de waterlelÍes, die
later aoor d.e ganzen zouden utorden opgevreten.

, ^ ?4ul
Lv

in het begin van deze eeuw de kunstmest zijn.weg
11.

vond naar het boerenl-and in de C'elderse vaflei was
het met de boekweit gedaan.
Ze groeide te hoog op en maakte weiníg zaad daarbij
werd de stengel te zwak zodat bij regen en wind het
gewas plat sloeg en verloren ging.
Mijn boekweit blijft wel overeind maar daar had ik
wel wat l-atwerk voor nodig.
Ook volgend jaar hoop ik nog weer boekweit te zaaien
maar niet zo veel als dit jaar want dat zaad van 1979
is bijna op en ik wi1 zo graag weten hoe lang boekweit

kiemkracht in zich heeft

plaats in de tuin staat ook een boekwej_tstengel in bloei maar dat is op een plaats waar ze aI
vele jaren zich zeLf zaaíL.
Op een andere

Zo houd ik me zelf en U in dit verhaal_ brezig met een
handvol- boekweit omdat ons voorgesl_acht er zo
afhankefijk van was.Een belangrijk voedsel door de
eeuwen heen en \^raarvoor men de handen vouwden.
.Tah
ï .aaar..'ai
vvrr.lsve!vve!

i t.

GING

vindt onze eerste
oktober a.s.
on dinsdaq 29 viiói-ait
sei zoen plaats . u wordt
i ë,1eil;;;qáder:.i'.I
frili:liil-+án-rraiit,, riii,sfenodigd in CÊ "Boschzicht",

aanvaní 20.OO uur.
De evond slaal irr het teken v3n.99FeaIogie.
in de
er eerl opmerkelijke g5óei
Ïii Snie-tii,i is voor
stamboomond.erzoek waar te
beialicJst-eIlirrq
nemenl
Ctrtze vereniqinq Lreeft hiertoe voor be!qngstel lenin de keldeÈ van het
á;n ( Ièaeii'-- ert-niet--ieden)
geaea I ogi e-hoek i ngeri cht , waêrvan
eerr
s
KoetèLrtii
-;e
,ió.,f
i ér, r-ee,i;-= gebt uík wordt gemg.akt . Het hee f t
zelts al een aarttal nieuwe leden
ae vereÁiqinq
e-,-'qeiÉveid.. -onze vet zameiing - qp gen.ealogisch
steeds eri krllgt ooK meer en
gèbied groqlt.
ITteer l]eKendne ro.nog
Wat er aI lemaal over onze voorortders aan gegevens
i:e vindeti is, ell hoe men eerl onderzoek moet
aarrr,ákkerr, wordt orrs op deze avond verte Id door
de heer
aá br-iienclá Veenendaai se^ gesciriedvor--ser,
J. van Barneveld, die réec1s twee jaar voor KREK
de cursus genealogie verzorgt.
Suerl iaal voor deze al'ond heef t de heer Van Barnè-reId. eerl samerrvatting gemaakt van de aanpak van
het onderzoek naar onzè Voorouders.
.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PB.Q9BLilttl:
OPLOSSING:

"

KEM U

SCHERPENZEEL" ?

foto is die van de toegang tot "De
Doorslag",waar de vergaderzalen zijn van de Geref.
De deur op de

Kerk/Herv. Wijkgemeente De Hoeksteen.
U vindt deze rechts naast het kerkqebouw aan de

Molenweg.
De naam van deze weg herinnert aan de molens,die al
sedert eeuwen gestaan hebben op de plaats,waar nu
de kerk staat.Als U toch eens gaat kijken naar de
mooie symbolen op de deur,let U dan ook eens op de
stenen bloembak ervoor,gemetseld van stenen van de
laatste molen.En vóór de kerk is in door onze
vereniging een monumentje van molenstenen opEericht,
om de herinnering aan die molen levend te houden.

72.

L9

.45 uur

20. OO uur

c:ntvangst met. k-of f ie, u aanqeboden
door de vererrigingr.
íJpenirrg.
De heer ,]. van Barneveld

spreekt over
het genealogie-onderzoek. 20.45 uur PAtIZE, waarin u kennis kunt maken met
de genealogie-verzamel irrg van
OnZe vererr19l ng.
( c c,rrsumpt i e s vóor- e igen rekeni ng )
ZL .15 uur '- Ver:vo Ig varr de lezi-ngi geneal ogie
22 .AA uur
S luitinq.

ZA.L5 uur

.

.

&&+
+
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Het ledenbestand

INHOUD

Al-s nieuwe l-eden mochten wJ-j sedert januari 1991
de navolgende personen noterenl
Ds. A. v. Santen, Kruitmol-enlaan 51, Middelburg
Hr.M.de Ridder, Glashorst Sl,Scherpenzeel
Hr. G. H. Stotij n, Burg. Maenenstraat 87, El-sloo
Hr. W. de Jong, Schertrrenzeelseweg 14, Maarsbergen
Hr . G . Voskuylen. Hoefbladlaan 3 , Scherpenzeel
Hr . M. J. Heyting, Hoefbladlaan l, Scherpenzeel
Hr. H. R. W. Janszen, Berkenlaan 12, Scherpenzeel
M"í. M. M. Daniëls, Frankenslag 3O7,Den Haag
Hr . A. C. Claes, Prinsenl-aan 58, Scherpenzeel
welkom en wij hopen,dat
zult bíjwonen.
aktiviteiten
van
onze
vee1

Allen heten wij van harte

Overleden;
v. d.Wetering-Minnen
Hr.T.Valkenburg

Mw. H. E.

Van de redactie,

Kent U Scherpenzeel
Van de bestuurstafel
De Floralia-tentoonstelling

(1)

De Floralia-tentoonstelling

(2)

Een handvol boekweiË

11

Uitnodiging ledenvergadering
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t4

AanwÍ ns Len

T4

Boekenlijst

Bedankt a1s 1id;
Mw. A . M. Seising-Schaaphok
Hr. F.L. Roks

...

L4

Boekenlijst

De K 0 P I J voor het volgende nummer
dient uiterlij k woensdag 13 nov. 1991

Het Veen,de Veenraden en het Veenraadschap - Lustrum
uitgave van Hist.Ver.Oud Veenendaal.

t:::::l:::

bij één van de redacLieleden te zijn
'

( hierlangs afknippen)

Ondergetekende, Dhr./Mevr.

Nieuwe Aanwinsten'
Enige

foto's

-

ontvangen

via dhr.A.Bakker sr

lvlevr. Riet
dhr.Kroodsma
Zinken vui-l-nisenrner Gevelbordje van schoenrnakerspatroons v.d. Zí1de ontvangen van de Gemeente S'zeel.
Zadelrnakersgereedschap v.d. Zijde -ontvangen van de

Gemeente S'zeeL.

Straat /nr
Postcode/hloonplaats

geeft zich op als lid van de vereniging ffOud-Scherpenzeeltt
tegen een kontributie van f 15,-- per jaar.
Handtekening:
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