
Harmoniegezelschap Fidelio opent 125-jarig bestaan in de Camp

WOUDENBERG Harmoniegezelschap Fidelio opende zaterdagavond het jubileumjaar met een openingsconcert in de tot concertzaal 
omgebouwde sporthal van de Camp. Alle orkesten, de slagwerkgroep en de jeugdslagwerkgroep traden op. Vanwege het jubileumjaar 
maakte orkestlid Petra Meeuwse een nieuw arrangement voor het oorspronkelijk door eredirigent Cor Pronk geschreven ‘Fideliootjes’ dat 
de avond afsloot. Nu bevat het partijen op verschillende niveaus zodat alle leden mee konden spelen. p Lees verder op pagina 5.

Onvrede over regiodialoog
‘Voorstellen 
onrealistisch’
Joke van der Heide

WOUDENBERG De uitkomsten van 
de regiodialoog met 100 inwoners, 
ondernemers en instanties vanuit 
negen gemeenten in het voorjaar 
van 2019 zijn gedeeld met de ge-
meenteraden. De gemeenteraad 
van Woudenberg was zeer kritisch 
over het niveau van de voorstellen 
vanuit de drie dialoogtafels en heeft 
unaniem besloten dat Woudenberg 
niet akkoord gaat met de voorstel-
len voor het thema Kwalitatieve 
woningbouw.
Deze dialooggroep heeft zich vol-
gens de raad niet gehouden aan 
de opdracht. Er was gevraagd om 
met voorstellen voor regionale af-
spraken te komen op het gebied 
van flexibele, aanpasbare, passen-
de en betaalbare woonruimte. De 
gemeenteraden hadden hiervoor 
heldere kaders meegegeven. De 
dialooggroep heeft zich bewust 
niet gehouden aan veel van deze 
gestelde kaders, omdat deze het 
‘’vrij denken’’ zouden belemme-
ren. ,,Daarmee heeft de dialoog-
groep een andere dialoog gevoerd 
dan door de gemeenteraden is ge-
vraagd”, stelde Henk-Jan Molenaar 
(SGP). Irene Houtsma voegde toe: 
,,De omschrijving van de regio in de 

voorstellen en de positie van Wou-
denberg daarin, sluit niet aan bij 
onze visie hoe wij ons dorp zien.” 
De gemeenteraad van Woudenberg 
wil dan ook unaniem niet dat lokaal 
de voorstellen voor dit thema op de 

Strategische Agenda worden ge-
plaatst om te worden opgepakt. Ook 
in de gemeente Nijkerk en Eemnes 
zijn al thema’s geschrapt.

p 7

Er is een meerderheid in de raad 
voor het voorstel om in de zomer te 
kijken of gemeente nodig is om het 
nieuwjaarsfeest te laten doorgaan. p 3

Deelnemers leven zich 
uit tijdens wintereditie 
Henschotermeer Games
Rondom het Henschotermeer werd afgelo-
pen zaterdag de wintereditie van de 
Henschotermeer Games gehouden. In totaal 
waagden zich 205 deelnemers aan één van 
de afstanden.

p 24
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Het weer in 
onze regio door 
Dick Scheer

In de afgelopen week lag 
er een topper van een 
hogedrukgebied bij ons in 
de buurt. Op de barome-
ter was een extreme 
stand van 1048 hpa af te 
lezen. Alleen op 26 
januari 1932 was deze 
met 1050 hpa hoger. 
Jammer genoeg gaf dit 
geen mooi zonnig weer, 
maar wel veel nevel, mist 
en motregen. 
In deze laatste week van 
januari is het veelal 
bewolkt, behalve op 
woensdag. Dan blijft het 
waarschijnlijk droog en 
zien we zo nu en dan de 
zon. Vanaf donderdag 
t/m maandag houden we 
fronten en storingen in 
de buurt, die vrijwel 
iedere dag voor regen en 
veel wind gaan zorgen. 
Met een zuidwestelijke 
stroming krijgen we te 
doen met bijzonder 
zachte lucht, waarin het 
zondag wel 12-13 graden 
kan worden. Nu maar 
afwachten of februari 
ons nog gaat verblijden 
met winterse taferelen. 
Meer info op www.
weerstation-wouden-
berg.

 
Giphart op 
schrijversavond

WOUDENBERG Schrijver 
Ronald Giphard komt 
maandagavond 9 maart 
om 20.00 uur naar 
Schimmel 1885 in 
Woudenberg. Hij is op 
uitnodiging van de Rotary 
en de Bibliotheken van 
Scherpenzeel en 
Woudenberg te gast op 

de jaarlijkse schrijvers-
avond in het kader van de 
Boekenweek
Ronald Giphart (1965) 
heeft onder meer ‘Ik ook 
van jou’, ‘Giph’, ‘Phileine 
zegt sorry’, ‘Ik omhels je 
met duizend armen’, 
‘Troost’ en ‘IJsland’ op zijn 
naam staan. Ook 
publiceerde hij het 
literaire fotoboek 
Heldinnen in samenwer-
king met fotograaf Eric 
van den Elsen en schreef 
hij de culinair-literaire 
werken Keukenprins en, 
in samenwerking met 
Jonnie Boer, Eten, drinken 
en slapen.
De avond begint om 
20.00 uur. De zaal gaat 
open om 19.30 uur. 
Toegangskaarten à 8,50 
euro zijn te koop in 
Woudenberg bij Boek-
handel van Lunteren en 
de Bibliotheek Eemland. 
In Scherpenzeel zijn 
kaarten verkrijgbaar bij 
Primera en de Biblio-
theek. Kaarten zijn ook 
online te bestellen via 
www.bibliotheekeem-
land.nl.
 

Historisch 
Kijkcafé

WOUDENBERG Oud 
Woudenberg houdt op 
dinsdagmiddag 4 februari 
om 15.00 uur een nieuwe 
editie van het Historisch 
Kijkcafé in het het 
Huiskamercafé in het 
Cultuurhuis. Het 
onderwerp die dag is ‘De 
Woudenbergse landbouw 
in de afgelopen eeuw’. 
Dick Veldhuizen, 
vice-voorzitter van Oud 
Woudenberg, geeft aan 
de hand van foto’s en 
verhalen een beeld van 
100 jaar gebeurtenissen 
in de Woudenbergse 
landbouw. ,,Hij laat 
aanwezigen beleven dat 
wij ook trots op onze 
Woudenbergse boeren 
kunnen zijn’’, aldus de 
organisatie. ,,Er is ruimte 
om vragen te stellen en 
uw eigen herinneringen 
te delen met elkaar.’’


