
JAARVERSLAG 2014 VAN  DE  OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING “ERMELOO”

Inleiding

Het is sinds 1978 een goede  traditie om aan het einde van een verenigingsjaar met 
een jaarverslag even terug te kijken en de balans op te maken. Zo ook bij de 
afsluiting van het verenigingsjaar 2014. Bij het samenstellen van het chronologisch 
overzicht realiseert men zich pas hoeveel activiteiten de vereniging in een jaar 
organiseert of waaraan zij haar medewerking verleent. Hoe anders was dat in de 
prille jaren van de vereniging. De eerste jaren had de secretaris hier nog maar één 
velletje papier voor nodig. Inmiddels bevat het jaarverslag ruim 20 pagina’s. De 
historie van de vereniging overziende kunnen we stellen dat we in de afgelopen jaren
een flinke groei hebben doorgemaakt en dat de vereniging op een hoger plan is 
gebracht. Geen reden om rustig achterover te leunen, er is nog genoeg werk te 
doen.
In het nieuwe beleidsplan, op de ledenvergadering van 2014 gepresenteerd, is een 
aantal voornemens uiteengezet en ideeën gelanceerd. In de komende jaren hopen 
we hier, zo mogelijk, verder invulling aan te geven.
De heersende economische crisis lijkt aan onze vereniging grotendeels voorbij te zijn
gegaan.
Het ledenaantal is gestegen en het aantal opzeggingen om financiële redenen is in 
vergelijking met voorgaande jaren niet toegenomen. Wel is er een teruggang te 
bespeuren in de verkoop van de boekuitgaven. Voor het bestuur reden om deze 
activiteit op een lager pitje te zetten en vooralsnog niet te investeren in grote 
boekuitgaven.
In het verleden leefde bij het bestuur de wens om een aantal werkgroepen van de 
grond te tillen. Destijds lukte het niet om dit te realiseren. Inmiddels zijn er drie 
werkgroepen actief en  zij laten regelmatig van zich horen. Het is een goede 
ontwikkeling om de leden ook actief te betrekken bij de historie, hen onderzoek te 
laten doen en dit te delen met andere belangstellenden.
In het nieuwe jaar gaan de werkgroepen zich nog prominenter presenteren in ons 
verenigingsblad.
De Oudheidkundige Vereniging stond dit jaar flink “in the picture”. De lokale media, 
Ermelo van nu, het Nieuws Ermelo, de Stentor, Het Verhaal en het Ermelo’s 
Weekblad besteedden volop aandacht aan onze activiteiten, deden verslag van een 
aantal bijeenkomsten of namen een interview af.

Sinds een aantal jaren is onze vereniging als participant bestuurlijk vertegenwoordigd
en betrokken bij het museum “Het Pakhuis”, het centrum voor erfgoed, natuur en 
milieu.
Ook in 2014 liet het museum regelmatig van zich horen met een aantal boeiende en 
spraakmakende exposities en er werden verder veel evenementen georganiseerd. 
De teller stond aan het eind van het jaar al ruim boven de 12.000 bezoekers. In 2014
waren o.a. de exposities “Overstekend wild” en “Koekje van eigen deeg” te 



bewonderen. Eveneens stonden de activiteiten rond Sinterklaas met “Het 
Pakjeshuis” volop in de belangstelling.

De tweede zaterdag in september is vaste prik voor de Open Monumentendag in 
Ermelo. Met een verrassend en niet alledaags programma proberen de comitéleden 
elk jaar jong en oud  bij dit evenement te betrekken. Ook dit jaar zijn ze daar in 
geslaagd met o.a. een groot aantal activiteiten op het Molenaarsplein. Het weer 
werkte uitstekend mee en aan belangstelling ontbrak het niet. Het programma was 
wederom gerelateerd aan het landelijk thema,  dit jaar ”Op reis”. Mede door de 
financiële ondersteuning van een groep adverteerders kon weer een fraai 
programmaboekje in kleur worden gemaakt. Voor de liefhebbers inmiddels een 
interessant en informatief verzamelitem met allerlei weetjes over de historie van 
Ermelo.

Globaal jaaroverzicht

Elke laatste zaterdag van de maand kon worden afgestemd op het programma “Om 
de stamtafel” van Trees Verbeek op radio Veluwe FM. Onze voorzitter Steven van 
Loo schuift maandelijks, tussen 10.00 uur en 12.00 uur, in de studio in Putten aan 
tafel om de luisteraars deelgenoot te maken van de laatste nieuwtjes van de 
vereniging en andere historische zaken van Ermelo. Zo nu en dan schuift Steven ook
aan tafel met Johannes van Hell bij het Puttens programma “Puttens proaten”. 
Inmiddels heeft de zender een grote schare vaste luisteraars die het programma 
weten te waarderen.

Op 27 januari was Louis Fraanje uit Lunteren onze gastspreker op de eerste 
verenigingsavond van 2014. Met zijn grote grijze baard, jagershoedje en stok 
inmiddels een bekende verschijning en graag geziene gast op onze “Ermeloo-
avonden”. Louis is de man van de praktijk, die prachtige verhalen en avonturen heeft 
te vertellen aan wie het maar horen wil.
Zijn belevenissen, met humor gelardeerde verhalen en zelfgemaakte foto’s trekken 
altijd veel belangstellenden, zo ook op 27 januari met zijn lezing over het Veluws 
landleven.

De leden waren op 27 februari uitgenodigd de jaarlijkse ledenvergadering bij te 
wonen in de Immanuëlkerk. Het was even wennen, vergaderen in de kerkzaal, maar 
achteraf bezien wel noodzakelijk want het programma na de officiële vergadering trok
enorm veel bezoekers.
Dick Boll was in zijn fotoarchief gedoken en hij liet op deze avond een groot aantal 
foto’s uit het verleden  van Ermelo de revue passeren. Hij had er zelfs een ware quiz 
aan verbonden. De foto’s riepen veel herinneringen op uit de tijden van weleer toen 
Ermelo nog echt een dorpje was. Het programma werd enthousiast ontvangen. Dick 
had zoveel foto’s verzameld dat hij wel een paar avonden kon vullen. Een goede 
reden om dit programmaonderdeel nog eens te herhalen.



Vrijdag 25 april was voor onze voorzitter Steven van Loo, zijn naaste familie, een 
aantal organisaties en ook voor onze vereniging een feestelijke dag. Niet wetende 
wat hem te wachten stond, werd Steven ’s ochtends vroeg onder valse 
voorwendselen  naar het gemeentehuis gelokt voor een gesprek met wethouder J. 
v.d. Bosch. Ingewijden wisten wel beter. Op deze dag kreeg onze voorzitter namens 
de Koning uit handen van burgemeester Baars een Koninklijke Onderscheiding 
uitgereikt en opgespeld. Familieleden, bestuursleden van de O.V.E. en 
vertegenwoordigers van verscheidene organisaties waren in de bomvolle trouwzaal 
getuige van deze gebeurtenis. Terecht werd Steven op deze dag geridderd voor zijn 
jarenlange vrijwillige inzet voor de kerk, verenigingen en organisaties. Als vereniging 
zijn we trots op onze  hardwerkende voorzitter en feliciteren we hem hiermee van 
harte. Na de officiële uitreiking werd het feestje nog even voortgezet met een 
samenkomst, onder het genot van een hapje en een drankje, in museum “Het 
Pakhuis”.

19 mei was een hoopvolle maar tegelijkertijd ook een  “zwarte dag” voor onze 
vereniging. 
’s Middags hadden de voorzitter en secretaris in een onderhoud met wethouder 
J. v.d. Bosch gesproken over dat het een mooie kans zou zijn het monumentale 
pannenfabriekje van Knevel aan de Hamburgerweg t.z.t. in te richten en te gebruiken
als verenigingsruimte. Niet wetende dat een paar uur later het fabriekje volledig in 
vlammen op zou gaan. Letterlijk viel een droom in duigen. 

Bij verschillende gelegenheden heeft de vereniging zich gepresenteerd met een 
stand.
Een mooie kans om de naamsbekendheid van onze vereniging te vergroten, de 
geschiedenis van Ermelo onder de aandacht te brengen, nieuwe leden te werven en 
boeken te verkopen.
De vereniging werd gepromoot bij de volgende evenementen en bijeenkomsten: op 
24 februari op de ledenvergadering van de Oranjevereniging in “De Dialoog”, op 2 
augustus op het Oogstfeest bij “De Mariahoeve” in Putten, op 16 augustus op het 
Oogstfeest Horst & Telgt en op 13 september op het Molenaarsplein t.g.v. Open 
Monumentendag Ermelo.
Tevens op een aantal seniorenmiddagen met filmpresentaties over oud Ermelo.
In augustus zijn de bestuursleden naar Lunteren afgereisd om een nieuw 
boerenkostuum aan te laten meten voor een nieuwe en uniforme presentatie op de 
oogstfeesten in de komende jaren.

Op initiatief van de heer Buitenhuis uit Harderwijk is een aantal historische 
verenigingen bij elkaar gebracht om een programma op te zetten ter herinnering aan 
de evacuatie van een grote groep inwoners van Hoevelaken, Barneveld en Nijkerk 
naar Putten, Ermelo en Harderwijk in de begindagen van mei 1940. De heer 
Buitenhuis heeft aandacht gevraagd voor deze relatief onbekende gebeurtenis uit de 



geschiedenis. Inmiddels is een programma in voorbereiding voor een 
herinneringstocht in mei 2015, het uitreiken van plaquettes en de uitgave van een 
boekje. Steven van Loo  is namens onze vereniging de vertegenwoordiger in dit 
organisatiecomité.

Op 18 april 2015 is het 70 jaar geleden dat ons dorp werd bevrijd van het juk van de 
Duitsers. De Oranjevereniging heeft contact gezocht met onze vereniging met het 
voornemen gezamenlijk een programma te organiseren voor een feestelijke 
Bevrijdingsdag in 2015.
Op een plezierige wijze is tot op heden samengewerkt. Dit werpt inmiddels zijn 
vruchten af met een feestelijk programma dat al grotendeels in de steigers staat. 
Steven van Loo en Dick van Wijngaarden vertegenwoordigen de vereniging in de 
organisatie.

Werd in 2013 reeds volop aandacht besteed aan het Huis van Barmhartigheid n.a.v. 
de boekuitgave van Luuk Buddingh, in 2014 stond de zorg in Ermelo wederom 
centraal n.a.v. het feit dat 150 jaar geleden dit huis van ds. Witteveen in Ermelo 
officieel haar deuren opende. Professor dr. Mart van Lieburg, hoogleraar aan de 
Erasmusuniversiteit van Rotterdam, werd door ons uitgenodigd voor een presentatie 
over de geschiedenis van de zorg op de Noordwest-Veluwe en met name Ermelo. 
Op 17 november was een groot aantal aanwezigen getuige van deze  interessante 
uiteenzetting door Mart van Lieburg. In het kader van “150 Zorgdorp Ermelo” 
organiseerde de gemeente Ermelo aansluitend ook een symposium in “De 
Heerlijckheid” in Ermelo op 10 december.

Na deze inleiding en een terugblik in vogelvlucht op het verenigingsjaar 2014, volgt 
hierbij nog een gedetailleerd overzicht van de overige verenigingszaken.

Samenstelling van het bestuur

Het bestuur van de vereniging heeft in 2014 bergen werk verzet. Er komt heel wat bij 
kijken om alle zaken die zich aandienen soepel te laten verlopen. Allemaal 
vrijwilligerswerk dat met veel plezier wordt gedaan maar dat ook veel tijd, energie en 
inspanning vergt. Werk dat veelal  naast de betaalde baan wordt verricht. Met een 
vereniging van ruim 1300 leden is voor het optimaal functioneren een maximale 
bestuurlijke inzet  noodzakelijk. Door het dagelijks bestuur vinden er regelmatig 
contacten plaats via e-mail of per telefoon en worden er afspraken gemaakt wie actie
onderneemt. 
Het bestuur kwam tienmaal in vergadering bijeen.

Begin januari werden we opgeschrikt door het bericht van overlijden van  bestuurslid 
Gert Meewis. We wisten dat de gezondheid van Gert kwetsbaar was en in december 
2013 zagen we aankomen dat zijn einde naderde. De vereniging heeft veel aan hem 
te danken. We deden nooit tevergeefs een beroep op Gert. Hij heeft zich met hart en 
ziel ingezet voor de ledenwerving en we zullen hem ook blijven herinneren als “de 



vrolijke noot” in het bestuur. Zeven jaar maakte hij deel uit van het bestuur en nam hij
de functie van vicevoorzitter op zich waarover hij zelf ooit zei dat hij nooit in actie 
behoefde te komen. Met dankbaarheid en respect denken we aan hem terug.

Op de ledenvergadering van 27 februari 2014 was bestuurslid Steven van Loo 
aftredend en herkiesbaar. Onder applaus en met instemming van de aanwezigen 
werd hij voor drie jaar herbenoemd.
Door het overlijden van Gert Meewis ontstond er een vacature die voorlopig niet 
werd opgevuld. De taken werden overgenomen door de overige bestuursleden. In 
2015 zullen we in de ontstane vacature voorzien met de komst van een nieuw 
bestuurslid.

In 2014 werd het bestuur gevormd door: 

St. van Loo - voorzitter
D.J. van Wijngaarden - secretaris
G.J. van Assen - penningmeester
G. Meewis - algemeen bestuurslid en vicevoorzitter tot 8 januari 2014
H. Gerards - algemeen bestuurslid
G.D. van Loo - algemeen bestuurslid
E. Vonkeman - algemeen bestuurslid
H. Loedeman - algemeen bestuurslid
C. Staal - algemeen bestuurslid

Ledenbestand 

De groei van de vereniging ging in 2014 onverminderd door. Mochten we in het 
vorige jaar het 1200e lid inschrijven, op de filmmiddag voor senioren in de Nieuwe 
Kerk op 16 oktober jongstleden kon het 1300e lid worden verwelkomd. Wederom een 
mijlpaal in de geschiedenis van de vereniging. Inmiddels is de O.V.E. de grootste 
vereniging van Ermelo. Ruim honderd personen mochten we dit jaar inschrijven als 
nieuw lid. Het jaar 2014 sloten we af met een ledenstand van 1307 leden op 31 
december 2014. 

In februari van dit jaar werd door Ruud Rietveld uit Stroe een nieuwe lokale krant, 
“Het Verhaal”, in Ermelo geïntroduceerd. Reeds in het eerste nummer van deze krant
werd een interview met de voorzitter en de secretaris opgenomen met een verhaal 
over het werk van onze vereniging. De goede contacten met de uitgever resulteerden
vervolgens in het maandelijks plaatsen van artikelen over de activiteiten van de 
O.V.E. Tevens mocht de werkgroep dialect en folklore, met een verhaal in het 
Armeloos, maandelijks een gedeelte van de pagina’s vullen. Deze verhalen in de 
krant zijn dermate enthousiast ontvangen dat de vereniging permanent een podium 
kreeg om haar werk onder de aandacht te brengen. Ook voor de ledenwerving 
konden we gratis reclame maken via dit medium. Veel belangstellenden voor de 



historie van Ermelo hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid een nummer van 
ons verenigingsblad aan te vragen ter kennismaking om vervolgens zich op te geven 
als nieuw lid. 

Onze vereniging verleende haar medewerking bij een viertal bijeenkomsten door het 
vertonen van oude films van Ermelo. Deze filmpresentaties waren zo succesvol, dat 
een groot aantal personen enthousiast een aanmeldingsformulier invulde.
De ledenwerving kwam voorts tot stand bij onze permanente kraam op de 
verenigingsavonden en tijdens deelname met een stand bij een aantal Ermelose 
activiteiten.
Tevens bemerkten we een toename van het schenken van een kadolidmaatschap 
door onze vaste leden.
Circa dertig leden hebben dit jaar hun lidmaatschap beëindigd vanwege verhuizing, 
hoge leeftijd, financiële omstandigheden of onvoldoende belangstelling voor onze 
activiteiten.
Helaas zijn ons ook in het afgelopen jaar wederom een zeer groot aantal trouwe 
leden ontvallen.

De verenigingsbijeenkomsten

Uit de zeer hoge opkomst, gemiddeld 300 bezoekers per avond, mogen we 
concluderen dat het programma en de sprekers zeer in de smaak vallen. Deze 
bijeenkomsten zijn niet meer weg te denken in ons aanbod van activiteiten. Bij de 
lezingen in januari, maart en september waren de stoelen en banken in de 
Immanuëlkerk zelfs tot op de galerij gevuld met circa 400 belangstellende leden en 
niet-leden. Voor het bestuur reden geen wijziging aan te brengen in de 
programmering en op dezelfde voet verder te gaan. 

Door de grote opkomst, de groei van de vereniging en permanente belangstelling 
voor de activiteiten,  is het noodzaak onze bijeenkomsten te continueren in de 
kerkzaal van de Immanuëlkerk. Naar volle tevredenheid overigens want de koster en 
zijn medewerkers doen er alles aan om het ons naar de zin te maken en de avonden 
soepel te laten verlopen. 
Met een professionele geluidsinstallatie en de aanwezigheid van een tweetal 
beamers zijn de omstandigheden optimaal om een lezing te doen slagen. Toch 
bleken door het gebruik van een dia-apparaat en het snelle praten van een spreker 
de lezingen niet altijd goed te volgen voor sommige bezoekers.
Sinds 2013 worden de lezingen ook uitgezonden via www.kerkomroep.nl Voor 
degene die aan huis gebonden is, biedt dit de mogelijkheid de lezingen via het 
internet te beluisteren.
Nieuw dit jaar betreft een presentatie via de beamer door bestuurslid Egbert 
Vonkeman. Voorafgaand aan de lezing, in de pauze  en nadien wordt op de wand 
een prachtig overzicht met foto’s getoond van alle recente verenigingsactiviteiten.

http://www.kerkomroep.nl/


Via de lokale kranten, radio Veluwe FM en verscheidene websites wordt reclame 
gemaakt voor de verenigingsavonden en worden de lezingen onder de aandacht 
gebracht van een breder publiek. De leden worden eveneens uitgenodigd d.m.v. de 
convocatie of aankondiging op onze website of in het verenigingsblad. De leden van 
de zustervereniging uit Harderwijk werden eveneens uitgenodigd voor de lezing van 
27 januari. Andersom was dat het geval voor onze leden op de “Herderewich-avond” 
van 12 november.

Op elke verenigingsavond is een stand van onze vereniging aanwezig om de 
bezoekers te informeren over ons werk, de nieuwe boekuitgaven of om antiquarische
boeken te verkopen of nieuwe leden te werven. Tevens is zo nu en dan boekhandel 
Riemer & Walinga present met een verkoopkraam met Veluwse boeken. 
Ook onze werkgroep genealogie is veelvuldig aanwezig met een stand om de leden 
te enthousiasmeren voor en behulpzaam te zijn bij het stamboomonderzoek. 

De maand mei stond in het teken van de verenigingsexcursies. Ditmaal waren we te 
gast bij onze zustervereniging “Oud Nijkerk”. Zij hadden alles in het werk gesteld ons 
gastvrij te ontvangen. Op twee avonden en één middag vonden de excursies plaats. 
Naast een historische rondwandeling door het stadje en langs de monumentale 
gebouwen o.l.v. een gids, werd ook de gelegenheid geboden de fraaie Grote Kerk te 
bezichtigen en het orgelspel te beluisteren. Nadien stond een consumptie voor ons 
klaar in het museum van “Oud Nijkerk”. De excursies vonden onder verschillende 
weersomstandigheden plaats. Of heel koud en nat of zeer warm.
In totaal 135 belangstellenden hebben deelgenomen aan de excursies waarbij het 
avondprogramma het meest favoriet bleek. We zijn onze zustervereniging zeer 
dankbaar voor de gastvrijheid en vriendelijke ontvangst. Als tegenprestatie bracht het
vrijwilligerscorps van “Oud Nijkerk” op 27 september een bezoek aan Ermelo.

De volgende excursies en lezingen werden georganiseerd in het verenigingsjaar 
2014:

Maandag 27 januari Lezing en fotopresentatie “Het landleven op de Veluwe” 
door Louis Fraanje van de Jac. Gazenbeekstichting uit 
Lunteren.

Donderdag 27 februari Fotopresentatie over oud Ermelo in de periode 1945 - 
1958 door Dick Boll na het officiële gedeelte van de 
ledenvergadering.

Donderdag 13 maart Diaserie door Peter Tazelaar uit Voorthuizen met de titel
“Behouden  schoonheid van het Landgoed Staverden”.

Dinsdag 6 mei Avondexcursie met historische rondwandeling o.l.v. gidsen
door Nijkerk met tevens bezoek aan de Grote Kerk.

Donderdag 8 mei Avondexcursie met historische rondwandeling o.l.v. gidsen
door Nijkerk met tevens bezoek aan de Grote Kerk.



Dinsdag 20 mei Middagexcursie met historische rondwandeling o.l.v. 
gidsen door Nijkerk met tevens bezoek aan de Grote Kerk.

Donderdag 25 september “Rondom Ermelo” fotoserie over natuur en historie door 
Jaap Tempel uit Ermelo.

Maandag 20 oktober Lezing in het kader van “de Maand van de Geschiedenis” 
door Jaap Sepers uit Eethen over Belgische 
vluchtelingen in 1914.

Woensdag 12 november Verenigingsavond van zustervereniging “Herderewich”
in samenwerking met onze vereniging. Lezing door kunst-,
architectuur-, en bouwhistoricus drs. Meta A. Prins-
Schimmel n.a.v. haar boekwerk over “De Grote of onze 
Lieve Vrouwenkerk” in Harderwijk. Tevens bezichtiging 
kerk en orgelspel.

Maandag 17 november Lezing en presentatie via de beamer door professor dr. 
Mart van    Lieburg. Titel van de lezing: “Huizen van 
Barmhartigheid. Psychiatrische zorg op de Veluwe in de 
19e eeuw”.

Verenigingsblad “Van ’t Erf van Ermel”

Voor het tweede jaar op rij verscheen het verenigingstijdschrift vijf maal. In november
verscheen namelijk een extra uitgave, een speciaal themanummer, n.a.v. de 
herdenking van de razzia in Rotterdam 70 jaar geleden en de tijdelijke opvang van 
de Rotterdammers in Putten en Ermelo. Tien jaar geleden werd er volop aandacht 
besteed aan deze geschiedenis, ook in Ermelo. Cees van Namen en Ad Rikkers 
hebben destijds veel gegevens verzameld over dit vergeten stukje Ermelose historie.
Herman Bouw heeft nadien de verhalen opgetekend. Van een uitgave kwam het tot 
dan toe nog niet. Met de uitgave van dit themanummer is deze geschiedenis 
definitief vastgelegd. De redactiecommissie - Peter Yska, Henk Esselink en Tineke 
Hazeu - heeft enorm veel werk verzet om er een fraai nummer van te maken.
Financieel was het mogelijk deze uitgave zonder extra kosten voor de leden te laten 
verschijnen. Ook in 2014 waren we financieel in staat alle nummers van ons 
verenigingsblad volledig in kleur te laten drukken. Gelukkig kon, na gunstige 
onderhandelingen van het bestuur met de drukker, het contract met drukkerij Bolhuis 
worden gecontinueerd.

In de loop van het jaar heeft de redactiecommissie van ’t Erf aangegeven haar werk 
voor ons blad per 1 januari 2015 officieel te beëindigen. Aangezien de complete 
redactie af gaat treden, is het bestuur onmiddellijk aan de slag gegaan met het 
samenstellen van een nieuwe redactie zodat de continuering van ons blad ook in een
volgend jaar is gegarandeerd. 

We zijn de redactiecommissie – Peter, Henk en Tineke – dankbaar voor de 
inspanningen die zij hebben geleverd voor ons verenigingsblad. Niet alleen in 2014 



maar ook de vele jaren daarvoor. Het is voorwaar geen sinecure om ieder kwartaal 
een professioneel tijdschrift samen te stellen. Dit vergt soms vele uurtjes vrije tijd en 
werk. Zij hebben een flinke inspanning geleverd met het schrijven van artikelen, het 
verzamelen van kopy, benaderen van schrijvers, de opmaak voorbereiden en 
correcties aanbrengen. Namens de vereniging heel veel dank daarvoor.  
Dank is tevens op zijn plaats aan de medewerkers van drukkerij Bolhuis voor de 
plezierige samenwerking. Eveneens aan de schrijvers die de pen ter hand namen of 
achter de computer plaats namen om een interessant artikel over de geschiedenis 
van Ermelo te schrijven. Tot slot ook dank aan de adverteerders die met hun 
advertenties het financieel mogelijk maakten een fraai blad uit te brengen.

Het eerste nummer van het verenigingsblad verscheen in 1992. Inmiddels zijn er 
talrijke verhalen van de Ermelose historie opgetekend en vastgelegd. Allemaal 
waardevolle documenten waardoor een fraai en interessant archief tot stand is 
gebracht. In 2014 konden de nummers 70 tot en met 73 aan de reeks worden 
toegevoegd, inclusief het themanummer 72A.

Met het toenemen van het aantal leden moest er ook steeds meer post worden 
klaargemaakt. Een grote klus die we in eigen beheer uitvoeren en waarbij we veel 
kosten kunnen uitsparen. Gelden die weer ten goede komen aan de verenigingskas 
en voor andere zaken kunnen worden aangewend. Hierdoor kunnen we ook de 
contributie laag houden.
Gelukkig kunnen we voor het inpakken en bezorgen een beroep doen op een grote 
groep vrijwilligers. Door weer en wind gingen zij zelfs op pad om in Staverden, 
Leuvenum, Drie, Speuld, Harderwijk en Putten de verenigingsbladen en/of de 
convocaties te bezorgen. 
Gemiddeld twaalf keer per jaar moeten de convocaties of verenigingsbladen in 
enveloppen worden gepakt, dichtgeplakt, gestikkerd, zo nodig gefrankeerd en 
gebundeld.

Bij het inpakken en verzendklaar maken van de circa 1350 convocaties (circa 7 maal 
per jaar) kreeg de secretaris de onmisbare hulp van de heer en mevrouw Stenvers. 
Ook dit jaar hebben zij alleen al bijna 10.000 enveloppen met convocaties door hun 
handen laten gaan. Een enorme prestatie die zeker weer vermeld mag worden in dit 
jaarverslag. 

Het verenigingsblad (5 maal in 2014) werd ingepakt en verzendklaar gemaakt door 
de heer en mevrouw Stenvers en de heren H. Loedeman, C. Staal en D.J. van 
Wijngaarden. De verspreiding naar de bezorgers werd uitgevoerd door C. Staal en E.
Vonkeman.

We zijn de inpakmedewerkers en bezorgers zeer dankbaar voor hun permanente 
inspanning. Gelukkig deden we nooit tevergeefs een beroep op hen.



In 2014 ontvingen we de vrijwillige hulp van de volgende bezorgers: W. van Bentum, 
mevrouw Carmiggelt, J. Hazeu, mevrouw Hooyer-Koopman, G. Hop, E. Kamp, 
H. Koornstra, Th. Koster, H. Loedeman, G. van Loo, mevrouw P. van Loo, St. van 
Loo, K. Mosterd, G. Nijeboer, H. Odé, C. Staal, mevrouw Stenvers, B. Stenvers, 
mevrouw A. van der Top-Koekoek, de heer Uittenbogaard, G. Vliem, E. Vonkeman, 
W.B. de Vries, H. van der Werff, B.C.D. Westerink, D.J. van Wijngaarden en P. Yska.

Website www.ov-ermeloo.nl

Dat onze website meer en meer wordt geraadpleegd, bemerken we aan het aantal 
reacties en hulpvragen. Tevens vinden er steeds meer aanmeldingen voor een 
lidmaatschap plaats via de digitale weg.

Op 6 juni, exact om 19.15 uur, ging de vernieuwde website van de vereniging officieel
“de lucht in”. Wie regelmatig een kijkje neemt, zal hebben geconstateerd dat de site 
nog meer is gaan dienen als informatiebron. Inmiddels zijn alle verenigingsbladen 
gescand en de omslagen te bekijken. Om een indruk te krijgen van “Van ’t Erf van 
Ermel” is ook de inhoud van een aantal  jaargangen te zien. In het kader van het 
webbeheer zijn er een aantal aanpassingen gedaan m.b.t. de administratieve, 
technische en beheersaspecten op de site. Met nadruk noemen we Ton van 
Steenoven die veel tijd en energie gestoken heeft  in de vernieuwing van de website. 
In 2014 fungeerde Ton van Steenoven als de webadministrator en Egbert Vonkeman 
als webmaster. 

De vereniging schuwt  de social media niet. Sinds 26 april is de O.V.E. ook te volgen 
via Twitter. Het beheer van de website van de Open Monumentendag Ermelo 
www.omdermelo.nl en van museum “Het Pakhuis” www.hetpakhuisermelo.nl werd 
gecontinueerd door Gert van Loo.

Commissies

- De kascontrolecommissie bestond dit jaar uit mevrouw B. M. J. Hooyer - Koopman 
en de heer H. Mulder.

- Het Comité Open Monumentendag Ermelo werkt onder de vlag van onze 
vereniging. In 2014 bestond het comité uit mevrouw N. Overkamp en de heren G. 
Hofsink, P. van der Kemp, G. van Loo, St. van Loo en R. Regeling. Rein Kaper heeft 
afscheid genomen van het comité. Peter van der Kemp heeft zijn plek ingenomen.

- H. van Dijk had namens onze vereniging zitting in de redactieadviesraad van de
Schaffelaarreeks van de B.D.U.-uitgeverij te Barneveld.

- N. Overkamp, G. Hofsink, St. van Loo en D.J. van Wijngaarden vormden de 
redactiecommissie boekuitgaven van de vereniging.

http://www.hetpakhuisermelo.nl/
http://www.omdermelo.nl/


- St. van Loo was coördinator en aanspreekpunt voor de werkgroep dialect
en folklore.

- St. van Loo had namens de vereniging zitting in het bestuur van museum
“Het Pakhuis” in Ermelo.

- D.J. van Wijngaarden was coördinator en aanspreekpunt voor de werkgroep
archeologie. Th.Koster fungeerde als beheerder van het gereedschap en samen met 
E. Vonkeman droeg hij zorg voor het vervoer.

- D.J. van Wijngaarden was coördinator voor de verspreiding van het verenigings-
blad en de convocaties.

- H. Gerards was namens de vereniging coördinator en aanspreekpunt voor de  
werkgroep genealogie.

- Voor het beheer van de verenigingsruimte konden we een beroep doen op onze 
bestuursleden C. Staal en E. Vonkeman (als vervanger).

- E. Vonkeman fungeerde als webmaster van de verenigingswebsite. T. van 
Steenoven was de webadministrator. Bestuurslid G. van Loo nam het beheer op zich 
van de website van museum “Het Pakhuis” en Open Monumentendag Ermelo.

- Mevrouw T. Hazeu-van Veldhuizen en de heren H. Esselink en P. Yska vormden
de redactiecommissie van ons verenigingsblad “Van ’t Erf van Ermel”.

- St. van Loo vertegenwoordigde de vereniging bij de organisatie van de herdenking 
in 2015 t.g.v. de  evacuatie van de bewoners van Hoevelaken, Barneveld en Nijkerk 
begin 1940 naar de Noordwest-Veluwe.

- St. van Loo en D.J. van Wijngaarden maakten samen met bestuursleden van de 
Oranjevereniging deel uit van het team dat het bevrijdingsfeest op 18 april 2015 
organiseert in Ermelo.

Werkgroepen

Sinds 2012 is de werkgroep genealogie enthousiast en met grote energie aan het 
werk met het invoeren van gegevens in de Ermelose Databank. De werkgroep kwam
elke maand bijeen om de stand van zaken met elkaar door te nemen. Gegevens van 
de huwelijken in Ermelo in de jaren 1900 - 1922 zijn verwerkt en ingevoerd. 
Inmiddels is een aanvang gemaakt met de huwelijksjaren 1923 t / m 1932. Eind 2014
waren gegevens van circa 1600 personen verwerkt en stonden er 6000 documenten 
op de website. De eigen site www.genealogie-ermelo.nl werd  veelvuldig 
geraadpleegd. De leden hebben hierbij een streepje voor want zij hebben de 

http://www.genealogie-ermelo.nl/


mogelijkheid meer gegevens in te zien. Op de homepage van de website staat een 
column, die elke 6 weken werd vernieuwd. Tevens werd per kwartaal een nieuwsbrief
uitgebracht over de werkzaamheden van de werkgroep. 2014 is een jaar waarin weer
veel werk is verzet door de werkgroep. De leden waren actief met het verzamelen, 
aanvullen, controleren en verwerken van stamboomgegevens van Ermelose families.
Op de verenigingsavonden was de werkgroep met een stand aanwezig waarbij een 
aantal werkgroepleden de aanwezigen informeerde over het stamboomonderzoek, 
stimuleerde onderzoek te doen en zo nodig te helpen bij problemen.
Tijdens de Open Monumentendag op 13 september werd een “Open Huis” 
georganiseerd in de verenigingsociëteit. Tevens was hier een tentoonstelling te 
bekijken ingericht door de werkgroep met als basis de genealogie van enkele 
Ermelose families en hun relatie met de VAD. Op 4 oktober nam een aantal leden 
van de werkgroep deel aan de Veluwedag van de Vereniging Veluwse Geslachten in 
Barneveld. Hier was goede belangstelling voor het werk van de werkgroep.
De deelnemers van de werkgroep genealogie in 2014 waren: G. van Baasbank, L. 
van Buuren, H. Gerards, J. Gerards, A. de Groot, T. Hazeu-van Veldhuizen, M. van 
der Heijden, E. Kamp, S. Lijbers, J. Mondria en T. van Steenoven. Hans Gerards 
fungeerde tevens als coördinator van de werkgroep. 

Met uitzondering van de zomermaanden, kwam de werkgroep dialect en folklore 
eenmaal per maand op de maandagavond bijeen. De werkgroepleden verzamelden 
op alfabet woorden in het Armeloos met als doel om t.z.t. een Armeloos 
Woordenboek te kunnen samenstellen. 
Tevens werden door de leden verhalen verzameld die in het verenigingsblad of in de 
krant “Het Verhaal” werden geplaatst. Eveneens werden er interviews gehouden en 
de geschiedschrijving van een aantal winkels en bedrijfjes uit het dorp en de buurt 
vastgelegd.
De werkgroep verloor dit jaar twee van haar betrokken leden. Begin januari kwam het
bericht van overlijden van Gert Meewis en op 4 mei vernamen we dat werkgroeplid 
Dick Staal plotseling was overleden. Een schok voor degene die hen hebben gekend
en een groot gemis voor de werkgroep. Inmiddels heeft de werkgroep versterking 
gekregen van vier nieuwe leden. Jan Elbertsen, Keesjan van Loo, Jan Mazier en 
Bertus van de Velde draaien sinds 2014 mee. De deelnemers van de werkgroep in 
2014 waren: de dames M. Bosch, G. Bos-Dooijewaard, A. v.d. Top-Koekoek en de 
heren J. Elbertsen, A. Hop, E. Kuiper, K. van Loo, St. van Loo, J. Mazier, G. Meewis, 
C. Staal, D. Staal, J. den Uil en B. v.d. Velde.
Steven van Loo fungeerde als coördinator van de werkgroep. Cor Staal zorgde voor 
de verslaglegging tijdens de bijeenkomsten.

De werkgroep archeologie is tot en met juli meermalen bijeen geweest. Het 
archeologische werk stond volledig in het teken van “het pottenbakkersscherven-  
project”. Hoogtepunt betrof de vondst van een tweede pottenbakkersoven op het 
voormalige VAD-terrein, tijdens bouwwerkzaamheden naast de Gall & Gall-winkel in 
het plan “De Verbinding”.



Nadat de professionele archeologen van het bureau Raap onderzoek hadden 
verricht op locatie, kreeg de werkgroep de eer de afvalkuilen met potscherven uit de 
13e eeuw met de nodige precisie leeg te halen. Het summum voor een werkgroep 
archeologie. Op de zonnige dag van 17 mei mochten de werkgroepleden met troffel, 
schepje, plamuurmes en kwastje aan de slag in de kuil. Peter van der Kemp 
begeleidde de groep op deze dag en maakte allen deelgenoot van zijn kennis en 
ervaring. Genoemde vondst en onze bijdrage kwam volop in het nieuws en uitgebreid
aan bod in de lokale media.
Op 11 december 2013 vond de officiële aftrap plaats van het schervenproject met het
wassen van de scherven van de eerder gevonden pottenbakkersoven. Op 12 
februari 2014 kon het eerste werk worden afgerond. Nadien werd op 18 juli een 
bijeenkomst met workshop belegd waarbij twee aardewerkspecialisten, Nina Jaspers
en Sebastiaan Osterkamp, de groep uitleg en instructies gaven op welke wijze er 
eventueel een kom of pot in elkaar kan worden gezet. 
Helaas kon de werkgroep dit jaar geen uitvoering geven aan het voor de gemeente, 
door Irene Velthuis van de ADC Roelbrandtstichting, opgestelde werkplan 2014 - 
2015.
Het ontbrak de werkgroep aan eigen gereedschap. Noodgedwongen heeft het 
onderhoudswerk aan de grafheuvels en omgeving hierdoor stil gelegen. Na lang 
lobbyen kwam dan eindelijk in november het verlossende bericht. Op 12 november 
mocht de werkgroep, na bemiddeling met de wethouder en Henk Jan Zwart, nieuw 
gereedschap in ontvangst nemen op de gemeentewerf. Op 1 maart konden de leden 
een symposium bijwonen in museum het CODA.
Tevens maakten ze op 12 maart met de bijna volledige groep een uitstapje naar het 
CODA voor een exclusieve rondleiding door de stadsarcheoloog mevrouw Parlevliet 
bij de speciale expositie over grafheuvels op de Veluwe.
De werkgroep is inmiddels uitgebreid naar 22 leden. De deelnemers van de 
werkgroep in 2014 waren: de dames A. Bisschop, J. Buitenhuis, T. Hazeu-van 
Veldhuizen, M. Kingma, T. Loggers, E. Treffers-Manger, V. van Oosten-Thal, S. 
Schriever en A. Vijge-Spijkman en de heren L. van Beek, J. v.d. Brink, P. van der 
Kemp, Th. Koster, K. Mosterd, W. Souhoka, B. Stenvers, J. Timmerman, H. Timmer, 
B. Vastenhoud, Y. Vellenga, E. Vonkeman en D.J. van Wijngaarden. Laatstgenoemde
fungeerde tevens als coördinator en aanspreekpunt van de werkgroep. Th. Koster 
beheerde het gereedschap en met E. Vonkeman zorgde hij voor het vervoer hiervan.

Contacten met de gemeente Ermelo 

Gemiddeld eenmaal per kwartaal, zo nodig vaker, schuiven de voorzitter en 
secretaris namens het bestuur aan tafel bij wethouder J. v.d. Bosch om zaken te 
bespreken die de historie van
Ermelo betreffen. Door ons bestuur worden punten aangedragen voor de agenda van
deze bijeenkomst. Alle zaken die worden besproken worden door een ambtenaar van
de gemeente Ermelo vastgelegd in een verslag. 



In dit frequente onderhoud met de wethouder worden nieuwe bouwactiviteiten onder 
de loep genomen, de staat van onderhoud en het behoud van monumentale panden 
besproken, aantasting van het historisch aanzien van ons dorp onder de aandacht 
gebracht, voorstellen gedaan m.b.t. de straatnaamgeving in Ermelo en zaken 
aangeroerd die wat ons betreft aandacht verdienen.

In 2014 waren er o.a. contacten met de gemeente over:

*  Pannenfabriekje van Knevel Hamburgerweg 193
*  Gereedschap t.b.v. de werkgroep archeologie
*  Landgoed “De Ullerberg” en de heidegolfbaan
*  Bouwplannen en Beeldkwaliteitsplan “Het Weitje”
*  Straatnaamgeving nieuwbouw Groevenbeek Noord
*  Herdenking evacuatie op 9 mei 2015
*  150 jaar Zorgdorp Ermelo
*  Actuele bouwplannen dorp en instellingsterreinen in Ermelo
*  Bouwplan hoek Buitenbrinkweg / Horsterweg 239
*  Schuur voormalig Belgenkamp Slagsteeg 24
*  Boerderij “De Heuvel” op Veldwijk
*  Boerderij gemeentelijk monument Zeeweg 42
*  Open Monumentendag Ermelo 2014
*  Sloopvergunning schaapskooi Horloseweg
*  Vergunning monumentale schuur Allee 40 Staverden
*  Planontwikkeling De Hooge Riet
*  Herdenking bevrijding Ermelo 18 april 2015
*  Staat van onderhoud Grieks restaurant, Stationsstraat
*  Bouwplan Kerklaan / Postlaantje
*  Bouwplan “Horsterhofje” en straatnaamgeving
*  Vervolg bouwplan “De Verbinding”

Chronologisch overzicht van de activiteiten die door het bestuur werden 
georganiseerd en bijgewoond in het jaar 2014:

 06-01  Nieuwjaarsreceptie gemeente Ermelo in het gemeentehuis en “De Dialoog”
10-01  Gesprek in museum “Het Pakhuis” met de uitgever maandkrant “Het Verhaal”
13-01  Bespreking met het Veluws Ontwerpburo, Postlaantje, n.a.v. 

ontwikkelingsplannen omgeving “Het Weitje” in Ermelo
14-01  Bestuursvergadering in “de Ermeloo-sociëteit”
15-01  Bijeenkomst werkgroep archeologie in museum “Het Pakhuis” n.a.v. 

schervenproject
20-01  Samenkomst werkgroep dialect en folklore in “de Ermeloo-sociëteit”
25-01  De O.V.E. in het programma “Om de stamtafel” van radio Veluwe FM
27-01  “Ermeloo-avond” in de Immanuëlkerk met lezing en fotopresentatie over het

Veluws landleven door Louis Fraanje van de Jac. Gazenbeekstichting



29-01  Interview in “de Ermeloo-sociëteit” met redactie maandkrant “Het Verhaal”
29-01  Bijeenkomst werkgroep archeologie in museum “Het Pakhuis” n.a.v. 

schervenproject
11-02  Bestuursvergadering in “de Ermeloo-sociëteit”
12-02  Bijeenkomst werkgroep archeologie in museum “Het Pakhuis” n.a.v. 

schervenproject
13-02  Informatie- en inloopbijeenkomst ontwikkelingsplannen rondom “Het Weitje” in

restaurant “De Dorpskamer” in Ermelo
17-02  Bijeenkomst werkgroep dialect en folklore in de verenigingssociëteit.
22-02  De O.V.E. in het programma “Om de stamtafel” van radio Veluwe FM
24-02  Filmpresentatie over oud Ermelo door de O.V.E. op de algemene 

ledenvergadering van de Oranjevereniging Ermelo in “De Dialoog”
27-02  Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in de Immanuëlkerk met na het 

officiële gedeelte fotopresentatie en quiz oud Ermelo door Dick Boll
01-03  Deelname werkgroep archeologie aan het symposium over de historie 

grafheuvels in  in het CODA in Apeldoorn
04-03  Vergadering Comité Open Monumentendag Ermelo
11-03  Bespreking t.b.v. de website O.V.E.
11-03  Bestuursvergadering in “de Ermeloo-sociëteit”
12-03  Bezoek van de werkgroep archeologie aan museum CODA  in Apeldoorn met

rondleiding door de gemeentearcheoloog mevrouw Parlevliet langs de 
tentoonstelling over de Veluwse grafheuvels

13-03  “Ermeloo-avond” in de Immanuëlkerk met dialezing  “Behouden schoonheid 
van het landgoed Staverden” door Peter Tazelaar uit Voorthuizen

29-03   De O.V.E. in het programma “Om de stamtafel” van radio Veluwe FM
31-03   Bijeenkomst werkgroep dialect en folklore in “de Ermeloo-sociëteit”
04-04   Bestuursvergadering in “de Ermeloo-sociëteit”
07-04   Vergadering zusterverenigingen bij “Oud Nijkerk” n.a.v. organisatie 

programma in 2015 herdenking evacuatie bewoners Gelderse Vallei naar de 
Veluwe in W.O.II

07-04  Vergadering Comité Open Monumentendag Ermelo
12-04   “Dag van de Ermeloërs” in museum “Het Pakhuis” en rechtstreekse 

uitzending van radio Veluwe FM ter plaatse
25-04   Uitreiking Koninklijke Onderscheiding aan Steven van Loo in het gemeente- 

huis van Ermelo, aansluitend feestelijke bijeenkomst in museum “Het 
Pakhuis”

26-04   De O.V.E. in het programma “Om de stamtafel” van radio Veluwe FM
06-05   Avondexcursie naar Nijkerk met historische rondwandeling o.l.v. gidsen en

bezoek aan de Grote Kerk
07-05   Gesprek in de verenigingssociëteit met de centrummanager van Ermelo, 

Joost Bleijie
08-05   Afscheidsreceptie van de wethouders Verhagen en Nederveen in “de 

Dialoog” in Ermelo
08-05   Avondexcursie naar Nijkerk met historische rondwandeling o.l.v. gidsen en 



bezoek aan de Grote Kerk
14-05   Vergadering Comité Open Monumentendag Ermelo
17-05   Assistentie van de werkgroep archeologie bij de opgravingen aan de 

Branderskamp, o.a. het leeghalen van de afvalkuilen bij de Middeleeuwse 
pottenbakkersoven

19-05   Kwartaalgesprek met wethouder J. v.d. Bosch in het gemeentehuis van 
Ermelo

19-05   Interview met redactie “Ermelo van Nu” n.a.v. brand pannenfabriek Knevel
20-05   Gesprek met de redactiecommissie van ”Van ’t Erf van Ermel” in de sociëteit
20-05   Middagexcursie naar Nijkerk met historische rondwandeling o.l.v. gidsen en 

bezoek aan de Grote Kerk
20-05   Bestuursvergadering in “de Ermeloo-sociëteit”
20-05   Etentje bestuur van de O.V.E.
24-05   De O.V.E. in het programma “Om de stamtafel” van radio Veluwe FM
06-06   De vernieuwde website van de vereniging gaat om 19.15 uur “de lucht in”
06-06   Lezing door Peter van der Kemp en Maarten Wispelwey in “Het Pakhuis”

over de recente vondsten  aan de Branderskamp, Ermelo
14-06   De O.V.E. in het programma van radio Veluwe FM
16-06   Vergadering Comité Open Monumentendag Ermelo
23-06   Bespreking in Nijkerk t.g.v. herdenking 75 jaar evacuatie 2015
05-07   Deelname aan het programma “Puttens proaten” bij radio Veluwe FM
08-07   Vergadering Comité Open Monumentendag Ermelo
16-07   Bezoek aan “de Belgenschuur” aan de Slagsteeg te Ermelo
17-07   Bespreking t.b.v. vernieuwde presentatie verenigingskraam en ontwikkeling 

nieuwe verenigingsfolder
18-07   Workshop schervenproject pottenbakkersoven door Nina Jaspers en 

Sebastiaan Ostkamp in museum “Het Pakhuis” t.b.v. de werkgroep 
archeologie

18-07   Filmpresentatie door de O.V.E. in de Prinsenhof te Ermelo
26-07   De O.V.E. in het programma “Om de stamtafel” van radio Veluwe FM
29-07   Bestuursvergadering O.V.E. in de theeschenkerij “Mariahoeve”, Putten
02-08   Deelname met presentatiekraam op het Oogstfeest bij “de Mariahoeve”
04-08   Bespreking met werkgroep herdenking evacués in de Vischpoort te 

Harderwijk
05-08   Vergadering Comité Open Monumentendag Ermelo
05-08   Bespreking t.b.v. nieuwe redactie  van “Van ’t Erf van Ermel”
15-08   Kwartaalgesprek met wethouder J. v.d. Bosch in gemeentehuis Ermelo
16-08   Deelname met presentatiekraam op het Oogstfeest Horst & Telgt
23-08   Nieuw boerenkostuum passen door het bestuur in Lunteren
25-08   Bijeenkomst werkgroep dialect en folklore in “de Ermeloo-sociëteit”
26-08   Bestuursvergadering in “de Ermeloo-sociëteit”
28-08   Programma “Zomer in Gelderland” in Ermelo met deelname bestuur O.V.E. 

aan de historische parade
30-08   De O.V.E. in het programma “Om de stamtafel” bij radio Veluwe FM



01-09   Vergadering Comité Open Monumentendag Ermelo
13-09   Open Monumentendag in Ermelo met als thema “Op reis”. O.V.E. kraam op 

het Molenaarsplein en “Open Huis” met expositie door de werkgroep 
genealogie in de  verenigingssociëteit

23-09   Bespreking met het Centrummanagement en overige cultuurdragers uit 
Ermelo in de Rabobank te Ermelo

25-09   Verenigingsavond in de Immanuëlkerk met diaserie “Rondom Ermelo” door 
Jaap Tempel uit Ermelo

27-09   De O.V.E. in het programma “Om de stamtafel” bij radio Veluwe FM
27-09   Ontvangst bestuur en vrijwilligers van vereniging “Oud Nijkerk” in Ermelo
29-09   Bijeenkomst werkgroep dialect en folklore in “de Ermeloo-sociëteit”
04-10   Deelname werkgroep genealogie aan de Veluwedag van de Vereniging 

Veluwse Geslachten in Barneveld
06-10   Bespreking met de nieuwe redactiecommissie van ons verenigingsblad.
07-10 Bestuursvergadering in “de Ermeloo-sociëteit”
09-10   Regiobijeenkomst historische verenigingen in “Villa Jacoba” in Heerde met 

tevens bezoek aan Huize Vosbergen
14-10   Filmvoorstelling door de O.V.E. op de ouderenmiddag in de Maranathakerk 

Ermelo
16-10   Filmvoorstelling door de O.V.E. op de ouderenmiddag in de Nieuwe Kerk 

Ermelo
20-10   Verenigingsavond met lezing Jaap Sepers uit Eethen over de Belgische 

vluchtelingen in 1914 - 1918. Bijeenkomst in de Immanuëlkerk
25-10   De O.V.E. in het programma “Om de stamtafel” bij radio Veluwe FM
27-10   Bijeenkomst werkgroep dialect en folklore in “de Ermeloo-sociëteit”
28-10   Afscheidsreceptie kantoordirecteur Theo Frank, Rabobank Ermelo
29-10   Evaluatiebijeenkomst werkgroep genealogie
04-11   Bestuursvergadering in “de Ermeloo-sociëteit”
04-11   Overleg met de Oranjevereniging te Ermelo in “de Ermeloo-sociëteit”
05-11   Gesprek t.b.v. werkgroep archeologie met Henk Jan Zwart, gemeentehuis 

Ermelo
05-11   Gesprek met Peter v. d. Kemp in het gemeentehuis voor het vervolg 

schervenproject
10-11   Bijeenkomst met zusterverenigingen in de Vischpoort te Harderwijk n.a.v. 

organisatie herdenking evacuatie Tweede Wereldoorlog in 2015
12-11   Verenigingsavond van zustervereniging “Herderewich” i.s.m. met onze 

vereniging, met lezing door Meta Prins over de Grote Kerk, in genoemde kerk 
in Harderwijk

17-11   Verenigingsavond met lezing door Prof. Mart van Lieburg in de Immanuëlkerk
            in het kader van het feit dat 150 jaar geleden het Huis van Barmhartigheid in 

Ermelo officieel haar deuren opende. Titel lezing: “Huizen van Barmhartigheid,
psychiatrische zorg op de Veluwe in de 19e eeuw”

24-11   Bijeenkomst werkgroep dialect en folklore in “de Ermeloo-sociëteit”.
29-11   De O.V.E. in het programma “Om de stamtafel” van radio Veluwe FM



01-12   Kwartaalgesprek met wethouder J. v.d. Bosch in het gemeentehuis Ermelo
01-12   Overleg met de Oranjevereniging te Ermelo in “de Ermeloo-sociëteit”
02-12   Bestuursvergadering in “de Ermeloo-sociëteit”
09-12   2e bijeenkomst cultuurdragers Ermelo met centrummanager Joost Bleijie
10-12   Symposium “Ermelo, 150 jaar Zorgdorp” in de Heerlijckheid te Ermelo
15-12   Verspreiding kerstattenties t.b.v. de vrijwilligers van de O.V.E.
15-12   Kennismaking met Cor Jansen van Natuurmonumenten en bezoek aan de 

werklocaties t.b.v. de werkgroep archeologie
17-12   Interview Ermelo’s Weekblad met de heer Hasselbach n.a.v. uitgave thema- 

nummer van “Van ’t Erf van Ermel” over de razzia Rotterdammers in 1944
19-12   Opening tentoonstelling “Koekje van eigen deeg”, over banketfabriek 

“'t Sluisje” in museum “Het Pakhuis” in Ermelo
27-12   De O.V.E. in het programma “Om de stamtafel” van radio Veluwe FM
30-12   Bespreking met de nieuwe redactiecommissie van “Van ’t Erf van Ermel”

Tot slot

Er kan weer een geslaagd verenigingsjaar worden afgesloten. In alle opzichten ging 
het ons voor de wind. De belangstelling voor onze activiteiten was groot, het ledental 
steeg tot over de 1300 en nog meer dan anders stonden we in de belangstelling bij 
de media. Zonder de permanente inzet van de bestuursleden en andere vrijwillige 
medewerkers was het niet gelukt. 
Tevreden kunnen we terugkijken op hetgeen in 2014 is gerealiseerd en 
georganiseerd voor onze leden en andere belangstellenden. Meermalen werd een 
beroep op ons gedaan en bleven we niet aan de zijlijn staan. Op verschillende 
manieren hebben we de interessante geschiedenis van ons dorp uitgedragen en 
vastgelegd.

Ook in financieel opzicht staan we er gezond voor.
Dank ook aan de trouwe leden die ons, vaak al jarenlang, steunen met hun 
lidmaatschap. Financieel zijn we daardoor, zonder enige subsidie, in staat uitvoering 
te geven aan onze doelstelling en zaken te realiseren uit ons beleidsplan. Tevens 
dank aan alle sponsors, adverteerders, werkgroepleden, commissieleden en de 
huisdrukker voor hun steun en medewerking.
Ook in het nieuwe jaar hopen we weer een beroep op u te mogen doen en de goede 
contacten voort te zetten. Het nieuwe jaar 2015 zien we in ieder geval vol vertrouwen
tegemoet.

Namens het bestuur

D.J. van Wijngaarden
Secretaris


