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Jaarverslag 2022 
 

In 2022 waren de beperkingen door corona grotendeels opgeheven, waardoor de 

activiteiten, zoals bijeenkomsten lezingen en excursies weer gepland konden worden. De 

opkomst van de leden was nog niet op hetzelfde niveau als voor de lockdown. Door de 

viering van Ermelo 50 jaar zelfstandig zijn er veel (overkoepelende) activiteiten geweest. 

Zo heeft de vereniging samen met het Filmhuis Ermelo de film "Ermelo 50 jaar zelfstandig" 

meerdere keren gedraaid. Bij de opening van Het Huis van Ermelo stond de 

verenigingskraam. Ook werd er een brochure met een dorpswandeling met  QR-codes 

uitgegeven. 

Eén van de hoogtepunten in 2022 was de uitgifte van het boek "De Pannenfabriek". 

Daarnaast werd er aan een tweede boek gewerkt. In opdracht van de Supermarkt PLUS 

Berntsen werd het historisch plaatjesboek: "Ermelo ons Dorp" geschreven. 

In mei was de Algemene Ledenvergadering (ALV). In de tweede helft van het jaar is het 

bestuur bezig geweest met de voorbereidingen voor de wijzigingen van de statuten. 

De statuten waren verouderd en aan vernieuwing toe o.a. vanwege de wet WBTR (Wet 

Bestuur en Toezicht Rechtspersonen). Daarnaast was er al enige tijd de intentie om een 

nieuwe huisstijl met een nieuw logo te ontwikkelen en de verenigingsnaam te wijzigen. 

Begin december heeft een extra ALV plaatsgevonden. De aanwezige leden hebben 

ingestemd met de nieuwe statuten, de naamswijziging en het nieuwe logo. 

Binnen het bestuur is er een aantal mutaties geweest. Begin 2022 heeft Hans Gerards de 

functie van waarnemend voorzitter op zich genomen. Hij verving daarmee de tijdelijk 

afwezige voorzitter Steven van Loo. Naarmate Steven meer van zijn ziekte herstelde 

hebben Steven en Hans de functie van voorzitter en waarnemend voorzitter verder 

voortgezet. De vereniging blijft zoeken naar een opvolger voor Steven als voorzitter. Het 

bestuur heeft Henk van Polen, als penningmeester en ledenadministrateur mogen 

verwelkomen.  

De werkgroepen Archeologie, Dialect en Folklore, Documentatie Beeld en Geluid, 

Genealogie en het Comité Open Monumentendag hebben hun activiteiten gecontinueerd. 

Het ledenaantal van de werkgroep Archeologie is weer verder toegenomen. 

Naast de reguliere werkgroepen werden er ook werkzaamheden op projectbasis uitgevoerd. 

De volgende projectgroepen waren actief: De Fabriek, boek "De Pannenfabriek", boek 

"Ermelo ons dorp", Huisstijl en Historisch Café.  

De redactie van het verenigingsblad <Van 't Erf van Ermeloo= heeft toegewerkt naar een 

nieuw productieproces. 

Vanaf 2023 wordt het verenigingsblad gedrukt door Editoo.nl. Dit bedrijf faciliteert een 

online opmaakprogramma, waardoor de redactie de opmaak nu zelf gaat verzorgen.  

De distributie van de post is ook deels veranderd. Naast de vaste "inpakgroep" van het 

verenigingsblad komt nu een aantal leden van de postbezorging zelf hun post inpakken.  
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Bestuur  
In 2022 bestond het bestuur uit:  

Steven van Loo  voorzitter  

Hans Gerards  waarnemend voorzitter 

Sandra Schriever  secretaris  

Dick Postma   penningmeester  

Henk van Polen  penningmeester per 10 mei 2022/ledenadministratie per oktober 2022 

Jan Bisschop   algemeen bestuurslid  

Aristien Egbertzen  algemeen bestuurslid   

Nely Klarenbeek  waarnemend secretaris 

Egbert Vonkeman  algemeen bestuurslid   

Ledenbestand 
Het ledenbestand is in 2022 netto met 28 leden gedaald. Er kwamen 39 nieuwe leden bij en 

67 leden hebben hun lidmaatschap beëindigd. Op 31 december 2022 telde het 

ledenbestand 1.181 betalende leden. Als reden voor het beëindigen van het lidmaatschap 

werd veelvuldig genoemd: het niet meer kunnen bijwonen van verenigingsavonden, het 

niet meer kunnen lezen van <Van 8t Erf van Ermeloo= (fysiek / geestelijk) en door 

overlijden. 

De vereniging telt veel oudere leden en is daardoor, voor het ledenaantal, kwetsbaar. De 

meeste aanmeldingen vonden digitaal via het inschrijfformulier op onze website plaats. Met 

dit grote ledenbestand zijn we financieel in staat om onszelf te onderhouden.  

Ledenadministratie 
In de afgelopen jaren is gebleken dat het scheiden van de ledenadministratie voor de 

penningmeesters niet tot een efficiëntere en overzichtelijke werkwijze heeft geleid. Het 

bestuur heeft daarom besloten om de ledenadministratie weer onder te brengen bij de 

penningmeester(s). Henk van Polen heeft aangeboden om de ledenadministratie te gaan 

beheren. Cobi Deerenberg blijft ieder nieuw lid verwelkomen met een welkomstpakket van 

de vereniging. 

Verenigingsblad <Van ‘t Erf van Ermeloo=  
Sinds 2015 is de uitgave volledig in kleur. Elk kwartaal wordt door de leden met spanning 

en belangstelling uitgekeken naar een nieuw nummer. De inhoud is zeer gevarieerd met de 

nadruk op de historie van Ermelo. In 2022 verschenen de nummers 101 tot en met 103. 

Nummer 104 (winter) kon door omstandigheden niet meer in 2022 worden aangeboden.    

Het verenigingsblad <Van 9t Erf van Ermel= heeft een kleine naamsverandering ondergaan. 
De naam is gewijzigd in "Van 't Erf van Ermeloo". De reden voor de toevoeging van de 2 o's 

is uniformiteit in het gebruik van de plaatsnaam in verenigingsnaam en het -blad. 

Het bestuur heeft zich in 2022 georiënteerd over de opmaak en het drukken van het 

verenigingsblad.  

Deze oriëntatie heeft geresulteerd in het afsluiten van een contract met Editoo.nl voor het 
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drukken van ons verenigingsblad. De opmaak gaat de redactie van de VHE zelf uitvoeren.  

De volgende redenen heeft het bestuur doen besluiten om per 1 januari 2023 een contract 

met Editoo.nl af te sluiten: 

• Editoo BV is maatschappelijk betrokken. Zij doen alleen drukwerk voor verenigingen 

en hebben hierdoor veel ervaring met het werken met verenigingen. 

• Eindredactie is positief over het gebruik van het opmaakprogramma van Editoo.nl. 

• Bij Editoo.nl worden sjablonen gemaakt voor de opmaak van het blad. Daarna gaat 

de redactie zelf de opmaak van het blad verzorgen. 

• Editoo.nl heeft een helpdesk voor als de redactie vragen heeft over het 

opmaakprogramma. 

• Kwaliteit van het getoonde drukwerk tijdens de demonstratie ziet er goed uit. 

• Geen extra kosten voor een digitaal exemplaar van het verenigingsblad. 

Door het afsluiten van het contract met Editoo.nl heeft de vereniging de samenwerking met 

ZebraBlauw en drukkerij Grafisch bedrijf Bokhorst opgezegd. 

Redactie  
Na de jubileumuitgave in de vorm van nummer 100 van ons verenigingsblad, eind 2021, 

heeft Gert Hofsink afscheid genomen als redacteur. Aanvankelijk vormde hij samen met 

Gert van Loo en Gert Staal de redactie, maar Gert van Loo deed na enige tijd afstand van 

zijn taak in verband met zijn drukke bezigheden. Daarna heeft Gert Hofsink lange tijd de 

redactionele kar getrokken en voor vele mooie uitgaves van Van 9t Erf van Ermel zorg 
gedragen. 

Vanaf nummer 101 is er dan een deels nieuwe redactie, met als bijzonderheid dat de 

nieuwe redacteur Willem Aalten van de Broek, eerder nog niet verenigingslid was. Neemt 

niet weg dat de <nieuwe= redactie in goede samenwerking er vlot in slaagde de volgende 
nummers uit te brengen. De soap rond nummer 103 zal ik hier achterwege laten, jammer 

was dat nummer 104 wat vertraagd uitgekomen is. Hopelijk zullen dit geen voortekenen 

voor de te komen nummers, waarbij de nieuwe stand en gang van zaken qua lay-out, 

opmaak en druk elders in dit verslag al aan bod gekomen zijn. 

Namens Willem Aalten en Gert, Egbert Vonkeman 

Website www.ov-ermeloo.nl  
Wekelijks ontvangt het bestuur een overzicht van het aantal bezoekers van onze website en 

een overzicht van de bezoekers aan de Beeldbanken. Op de website worden o.a. historische 

informatie, activiteiten, uitnodigingen, Nieuwsbrieven en nieuws aangeboden. Regelmatig 

worden er foto9s van de verenigingsbijeenkomsten geplaatst en zo nu en dan een actueel 
filmpje.   

Via de website kunnen nieuwe leden zich aanmelden en bestaande leden zich afmelden. 

Tevens is het mogelijk om in of uit te schrijven voor de ontvangst van de digitale 

Nieuwsbrief en kunnen er mutaties worden doorgegeven 

Bezorging  
Het verenigingsblad <Van 8t Erf van Ermeloo= werd grotendeels door vrijwilligers verzorgd 
en bezorgd. De post die buiten het verzorgingsgebied van Ermelo, Harderwijk en Putten viel 

werd via Inclusief Groep verstuurd. De leden in het buitenland ontvingen hun post via de 

reguliere post.  

Voor het verzendklaar maken van <Van 8t Erf van Ermeloo=, werden per nummer ongeveer 

1150 enveloppen van naamstickers voorzien. Vanaf 2022 is de logistiek voor het inpakken, 

distribueren van de post efficiënter geworden. In De Fabriek komen naast de vaste 

"inpakgroep" nu ook een aantal leden van de postbezorging zelf hun post inpakken. 
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Daardoor is de distributie van de pakketten post naar de bezorgers afgenomen.   

Marijke Egbertzen coördineerde in samenwerking met de ledenadministratie de 

postverzorging.  

Met het verzendklaar maken en bezorgen van de convocaties en de verenigingsbladen door 

vrijwilligers, werden veel kosten bespaard. We zijn de inpakmedewerkers, distributeurs en 

bezorgers zeer dankbaar voor hun permanente inspanning.  

Bibliotheek   
Iedere eerste woensdag van de maand van 09.30-11.30 uur was de bibliotheek in De 

Fabriek geopend. Steeds meer mensen maken gebruik van de mogelijkheid om de 

bibliotheek te bezoeken. 

Activiteiten 
Woensdag 11 mei    Algemene ledenvergadering, Immanuelkerk 

Woensdag 8, 15, 22 juni   Excursie naar Nijkerk, stadswandeling Nijkerk 

Zaterdag 16 juni  Film: "50 jaar Ermelo zelfstandig", in samenwerking met 

het Filmhuis Ermelo, De Dialoog 

Zaterdag 10 september   Open Monumentendag 

Woensdag 5 oktober   Lezing "De Molen De Koe 150 jaar", Immanuelkerk 

Woensdag 23 november   Lezing "Ermelo 50 jaar zelfstandig", Immanuelkerk 

Dinsdag 6 december   Extra Algemene ledenvergadering, Immanuelkerk 

Mei 

Algemene ledenvergadering 

Juni 

De excursie naar Nijkerk was niet volgeboekt. In Nijkerk werd een bezoek gebracht aan het 

Museum Nijkerk, dat de geschiedenis van de stad Nijkerk tentoonstelt en een 

stadswandeling met o.a. een bezoek aan de Grote Kerk gehouden. 

Oktober 

Ook dit jaar werd er door de Rabobank Randmeren weer de Rabo Club Support 

georganiseerd. De actie leverde € 331,17 op.  
In oktober hebben 12 leden van het bestuur, redactie en de werkgroep Documentatie een 

schrijverscursus gevolgd. 

November 

Op 23 november gaf Th. Bunjes, oud-burgemeester van Ermelo, een lezing over het 

onderwerp <Ermelo 50 jaar zelfstandig=. 
Vele pogingen zijn ondernomen om tot een splitsing te komen en van het dorp Ermelo een 

zelfstandige gemeente te maken. Toen dat na de oorlog leek te lukken, kwam de provincie 

plotseling met het plan om Ermelo toe te voegen aan Harderwijk. Wel tien jaar lang heeft 

dat plan de gemoederen beziggehouden. Eindelijk, en wel op 1 januari 1972, kreeg Ermelo 

zijn zelfstandigheid, dankzij de inzet van het actiecomité en met grote steun van de 

bevolking. 

December 

Op dinsdag 6 december werd een extra Algemene Ledenvergadering gehouden. 

De 85 vrijwilligers die zich dit jaar hadden ingezet konden hun vrijwilligersattentie ophalen 
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in De Fabriek. 

De attentie was dit jaar aanbesteed bij de VVV. Naast het pakket kreeg iedere vrijwilliger 

het boek "De Pannenfabriek" 

Algemene ledenvergadering december 

Tijdens de Algemene ledenvergadering op 11 mei had het bestuur o.a. voorgesteld om de 

huidige naam: Oudheidkundige Vereniging Ermeloo te wijzigen in Vereniging Historisch 

Ermeloo. 

Op 6 december werd een extra Algemene ledenvergadering uitgeschreven. Dit jaar bleek 

dat de statuten verouderd en aan vernieuwing toe waren. Verenigingen moeten aan steeds 

meer regelgeving voldoen. Alleen registratie bij de Kamer van Koophandel in niet meer 

voldoende. Inmiddels is er ook de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), de 

UBO (Ultimate Beneficial Owners) en de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen). 

Gezien bovenstaande ontwikkelingen constateerde het bestuur dat al deze veranderingen 

een kettingreactie teweegbrachten. Zij besloten dat het nu de tijd voor aanpak was. Het 

bestuur had al langere tijd de wens om de Huisstijl van de vereniging te vernieuwen. 

De projectgroep Huisstijl werd gevormd. Na de inventarisatie werd besloten om de 

verenigingsnaam, -logo en -website in één keer grondig aan te pakken. 

De contributie is een paar jaar niet verhoogd. Door de prijsverhogingen van het afgelopen 

jaar heeft het bestuur voorgesteld om de contributie gering te verhogen van € 20,00 naar € 
21,00 per jaar. 

Op de ALV werd over de volgende agendapunten gestemd: 

• Wijziging van de statuten 

• Nieuwe verenigingsnaam en -logo 

• Contributieverhoging in 2022. 

De aanwezige leden hebben met de bovenstaande punten ingestemd.  

De statutenwijziging zijn inhoudelijk en juridisch getoetst door notariskantoor Doorn Jacobs 

in Ermelo. De statuten werden namens de vereniging ondertekend door de voorzitter, de 

heer S. van Loo en de secretaris, mevrouw S. Schriever. 

Werkgroep Automatisering 
Ook in 2022 was het actieniveau aan de lage kant vanwege de beperkingen die er met 

name in de eerste helft ervan golden. Op automatiseringsniveau werden enkele zaken 

uitgevoerd zoals het opnieuw inzetten van apparatuur vanwege functiewisselingen.  

In begin van het jaar werd wel een project opgestart in het kader van 50 jaar Ermelo 

zelfstandig. Dit resulteerde in een webapplicatie QR-ERMELOO, waarbij middels een 

brochure met beschreven QR-codes een dorpswandeling kon worden afgelegd. In deze 

wandeling werden 25 markante punten belicht met fotomateriaal van toen en nu, en een 

beschrijving ervan in tekst en audio. Met dank aan Arthur Kohlman en Jannie van de Bosch 

die voor het opnemen en het inspreken ervan tekenden. 

Werkgroep besprekingen 

Vanwege de geringe activiteiten werden er slechts 3 werkgroep besprekingen gehouden. 

Apparatuur/Infrastructuur  

Voor de ledenadministratie is een kleine laserprinter aangeschaft en na het vrijkomen van 

een notebook (ledenadministratie) is een herverdeling gedaan door deze aan de coördinator 

evenementen in bruikleen te geven. 

Software 

Op het gebied van apparatuur dienen de oudere (HP) verenigingslaptops, die bij de diverse 

sleutelfunctionarissen in beheer zijn, op hun inzetbaarheid te worden getoetst. Deze 
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apparatuur is in ieder geval niet geschikt om de overgang naar Windows 11 mee te maken, 

waardoor de inzet bij einde ondersteuning van Windows 10 (na 2024) minder betrouwbaar 

zal worden.   

Ondersteuning 

De ondersteuning heeft zich beperkt tot het in stand houden van de IT- en AV-faciliteiten 

voor de Fabriek en de in bruikleen verstrekte apparatuur.  

Toekomst 

Voor de werkgroep Automatisering blijft het in stand houden van alle IT-faciliteiten de 

eerste prioriteit. 

De vervanging van de huidige website van de vereniging (ov-ermeloo.nl) heeft in het 

afgelopen jaar geen vorderingen gemaakt. Het wachten is op het van kracht worden van de 

nieuwe verenigingsnaam en de nieuwe huisstijl (beeldmerk en kleurstelling). Met ingang 

van het nieuwe jaar zal e.e.a. weer verder in gang worden gezet. 

Ook zal een aanvang worden gemaakt met het gebruik van de Network Attached Storage 

(NAS) door nog nader te bepalen functionarissen. De voorbereidingen daartoe zijn al 

uitgevoerd. 

Leden werkgroep: Ton van Steenoven en Arvid Egbertzen.  

Commissies, werk- en projectgroepen 
• De kascontrolecommissie bestond dit jaar uit de heren H. van Polen en van D. van  

          Wijngaarden.  

• De coördinatie van de verspreiding van het verenigingsblad en de convocaties werd    

          verzorgd door Marijke Egbertzen.  

• Webadministrator van de verenigingswebsite was Ton van Steenoven.   

• De redactie van ons verenigingsblad <Van 8t Erf van Ermeloo= bestond uit: Willem  

          Aalten van den Broek (eindredacteur), Egbert Vonkeman en Gert Staal.  

• Aan het Cultuur Platform namen deel: Hans Gerards en Sandra Schriever.  

• Kerngroep Cultuur Platform: Hans Gerards 

• Steven van Loo maakte deel uit van de Straatnamencommissie.  

• Werkgroep historische grafmonumenten: Hans Gerards 

• Hans Gerards zat in de werkgroep: Canon over Ermelo 

• Werkgroep Joodse Oorlogsslachtoffers: Jan Bisschop  

Overleg met de gemeente 
De vereniging had overleg met de wethouders H. de Haan en H. Weidema, M. Woutersen 

(beleidsadviseur erfgoed) was hierbij ook aanwezig. 

Onderstaande onderwerpen stonden op de agenda: 

• GGZ-terrein, museum Parkzicht 

• Het Weitje 

• Beleid historische grafmonumenten 

• Straatnamencommissie 

• Onderhoud Groevenbeekse heide en grafheuvels 

• Particuliere historische bomen 

• Ermelo op de Kaart 

• De Canon van Ermelo  

• Samenwerking in Ermelo (Oranjevereniging Ermelo, Natuur- en Milieu Platform, Het 

Pakhuis) 
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Werk- en projectgroepen 

Werkgroep Archeologie 
door Dick van Wijngaarden 

Een tinnen jubileum, voor de Werkgroep Archeologie werkelijkheid in het jaar 2022. Op 

zaterdag 26 maart hebben we hier uitvoerig bij stilgestaan tijdens een presentatie en 

feestelijke bijeenkomst in de dakpannenfabriek. Bijna alle leden waren hierbij aanwezig en 

zij konden genieten van koffie en gebak en het in ontvangst nemen van bodywarmers en 

petjes met logo, geschonken door de gemeente. Ook een terugblik op onze activiteiten in 

de afgelopen tien jaar en een excursie op Landgoed Oud Groevenbeek o.l.v. twee leden 

stond op het programma.  

Het werk op het urnenveld op de Groevenbeekse heide werd gecontinueerd.  Meestal één 

keer per veertien dagen maar bij mooi weer soms ook wekelijks, op de donderdag, ging 

een groep aan de slag met het verwijderen van bramen en uitspitten of zagen van 

boomopslag. Veelal vuilboom, jonge berken of vliegdennen. 

In een jaar tijd waren de bramen weer flink uitgelopen. Nauwkeurig uitspitten was het 

advies want ieder klein stukje wortel in de grond loopt weer snel uit. De stikstofuitstoot 

vanuit de omgeving en de massale aanwezigheid van honden op het terrein zorgt voor 

enorme verrijking van de bodem en daardoor ook sterke groei van de bramen. Aan het eind 

van het jaar hadden we bijna het hele terrein doorlopen en kon de balans worden 

opgemaakt. De bramen zullen blijven terugkomen maar onze arbeid heeft nut gehad. De 

urnenheuveltjes zijn weer goed te zien en je kunt weer ver over dit stuk heideterrein heen 

kijken.   

ADC ArcheoProjecten zorgt voor monitoring van de grafheuvels op Ermelo9s grondgebied. 
De afgelopen jaren zijn we zo voortvarend te werk gegaan, dat onze bijdrage op dat gebied 

voorlopig nog niet wordt verlangd. Wel hebben we op verscheidene locaties grafheuvels 

erbij gekregen om te beheren. In 2022 deed een aantal leden mee bij proefboringen om 

potentiële grafheuvels op te sporen en verleenden assistentie bij lessen in het kader van de 

Archeologie op Scholengemeenschap Groevenbeek.  

Op verzoek van de regioarcheoloog Maarten Wispelwey hebben we op verscheidene plekken 

als observator opgetreden. O.a. bij de verbreding van het fietspad aan de Haspel, de Oude 

Arnhemsekarweg en nabij de Putterweg richting de Groevenbeekse heide.  Het gebruik van 

een metaaldetector was daarbij geoorloofd maar dat leverde geen vondsten op. Ook 

mochten we meekijken bij een archeologisch vooronderzoek op het terrein achter een 

voormalige garage in de hoek Kampvelderweg/Kozakkenkamp. Door twee leden mocht er 

ook bij de professionals worden geassisteerd bij onderzoek in de aangetroffen hut kommen 

en daarnaast vondsten worden veiliggesteld.  

Een bijzonder project, waar veel van onze werkgroepleden wekenlang aan hebben 

deelgenomen, is <Scherven van Geluk Ermelo= van Robbert ter Horst. Bij de Werkplaats aan 
de Watervalweg werd eerst een kleine proefoven nagebouwd, een replica van de 

pottenbakkersovens die zijn gevonden aan de Branderskamp. Vervolgens werd met hulp 

van de vrijwilligers een oven op formaat nagebouwd die ook daadwerkelijk werd gestookt 

en geschikt gemaakt om potjes te bakken. Een mooi project  waar veel reclame voor is 

gemaakt en dat volop aandacht kreeg in de pers. Voorafgaand aan dit project vonden er 

een aantal goedbezochte lezingen plaats in Het Pakhuis waaraan ook ondergetekende een 

bijdrage mocht leveren.  

In de loop van het jaar hebben Peter van der Kemp en Ben Stenvers afscheid genomen van 

de werkgroep en eind 2022 ook Tineke Hazeu en Hans Timmer. Vier nieuwe leden sloten 

zich aan bij de groep.  

Leden werkgroep: Anja Bisschop, Jolien Bogaards, Joke Buitenhuis, Tineke Hazeu, Tineke 

Loggers, Joke Pieters, Sandra Schriever, Janneke Schuurman, Dineke de Visser, Ati Vijge, 

Elise Walinga, Jeanet Wisman, Pieter Blokland, Jos v.d. Brink, Aristien Egbertzen, Lucas v.d. 
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Kamp, Peter van der Kemp, Joost Klaassen, Theo Koster, Gerard Loedeman, Bert van 

Marle, André Oostdam, Hans Pieters, Willem Schriever, Gert Schuurman, Henk Smit, Ben 

Stenvers, Arie Stienstra, Jan Timmerman, Hans Timmer, Michiel de Vries, Hans Windgassen 

en Dick van Wijngaarden. 

Theo Koster zorgde voor het vervoer en onderhoud van het gereedschap en Dick van 

Wijngaarden voor de catering en  hij was tevens coördinator van de werkgroep. 

Werkgroep Dialect en Folklore 

door Jan Mazier 

In 2022 mochten we als Werkgroep Dialect en Folklore weer maandelijks vergaderen in de 

Fabriek. Bijzonder was dat Steven van Loo in mei hier weer aanwezig kon zijn. Eibert 

Kuiper noemde het een groot wonder en dat is het zeker. In oktober nam Steven de leiding 

van de vergadering weer op zich en bedankte Eibert voor de waarneming.  

Ook waren we weer maandelijks te beluisteren op Veluwe F.M. in het Ermelose dialect 

natuurlijk, vele onderwerpen kwamen aan de orde. Het was jammer dat Annie van de Top 

moest afhaken vanwege haar afnemende gezondheid. 

Regelmatig werden stukjes aangeleverd voor het Erf van Ermel zodat de leden ook hun 

kennis van het dialect kunnen verruimen. 

Als werkgroep werden we voor de Fabriek door Egbert Vonkeman op de foto gezet om de 

foto op de site te updaten. 

Ook in 2023 hopen we weer als werkgroep ons steentje bij te dragen. 

Werkgroep Documentatie, Beeld en Geluid  

door Aristien Egbertzen   

Werkgroep Documentatie  

Na het corona-jaar 2021 zijn er in 2022 weer op de eerste woensdagmorgen van de maand 

inloopochtenden voor belangstellenden geweest. Er werd regelmatig van deze gelegenheid 

gebruik gemaakt. Leden die iets kwamen brengen zoals een boek, documenten of foto9s.  

Verschillende leden kwamen langs om in ons archief informatie op te zoeken. 

Op 2 februari 2022 kregen we een mooie schenking van Guus Coorengel, mede namens 

zijn dochter Paula aangeboden. Het was een lessenaar inclusief vier originele inktflessen 

van de Hervormde lagere school (tot 1969) aan de Putterweg in Ermelo.  

 

 

 

 

 

 

 

In verband met de hoeveelheid nog te verwerken documentatie, foto9s en boeken was de 
werkgroep documentatie iedere woensdagmorgen aan het werk. 

In 2022 zijn alle edities van 9t Erf gedigitaliseerd. Dat was een hele klus, maar het resultaat 

is erg mooi. Alle edities van 9t Erf kunnen op de beeldbank worden geraadpleegd. Met dank 
aan Gerard, Gert en Ton. 

Beppie heeft in iedere editie van 9t Erf een artikel over een boek uit onze bibliotheek 

geschreven.  
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De werkgroep documentatie heeft veel werk verzet. 

Boeken, documenten, foto9s en films over Ermelo blijven altijd welkom.  
Op de eerste woensdag van de maand is iedereen welkom van 09.30 – 11.30 uur tijdens de 

inloopochtend van de vereniging. Koffie en thee staan dan klaar.  

Werkgroep Beeld en Geluid 

De werkgroep is in 2022 verdergegaan met het fragmenteren en digitaliseren van video9s 
en films.  Er is begonnen met het invoeren van 638 fragmenten in de Beeldbank (ZCBS). Er 

zijn er nu ongeveer 200 beeldfragmenten ingevoerd. De werkgroep heeft ook wat 

geëxperimenteerd met het overzetten van 8mm films. Een hele klus. De beelden staan nog 

niet op de beeldbank, maar in 2023 zal bekeken worden hoe dat geregeld gaat worden. 

Oude films over de Ermelo en de buurtschappen zijn nog steeds welkom.  

Leden werkgroep: Bibliotheek/Documentatie: Gerard Heemskerk, Bep Koopmans en Gert 

Schuurman 

Leden werkgroep Beeld en Geluid: Frans Koks en Luuk Mensonides 

Coördinator: Aristien Egbertzen 

Werkgroep Genealogie 

door Hans Gerards 

De werkgroep brengt de Ermelose bevolking in kaart van de laatste twee eeuwen. Tien 

enthousiaste leden houden zich bezig met het verzamelen van gegevens, controleren van 

gegevens, invoeren van de gegevens in het stamboomprogramma Aldfaer. De gegevens 

worden geplaatst op onze website www.genealogie-ermeloo.nl. 

Op dit moment bevat de genealogie ca. 8600 personen en zijn er 25000 documenten voor 

de leden te raadplegen. De werkgroep is dit jaar een paar keer bij elkaar gekomen om te 

vergaderen. De meeste werkzaamheden vinden thuis achter de computer plaats. De invoer 

van de gegevens in het stamboomprogramma Aldfaer vindt plaats in het 

verenigingsgebouw door twee werkgroepleden. 

De oriëntatie voor vernieuwing van de website en een ander softwareprogramma is eind 

2022 gestart. 

Leden werkgroep: Arend de Groot, Sjaak Lijbers, Hans Gerards, Hans van der Werff, Henk 

Kosters, Jan Gerards, Jan Mondria, Reini de With, Tineke Hazeu, Ton van Steenoven. 

Werkgroep Open Monumentendag 

door Jan Bisschop 

De opening van Open Monumentendag werd dit jaar verricht door wethouder Hugo 

Weidema. Hij heeft ook cultuur in zijn portefeuille. Het thema dit jaar was <Duurzaamheid=.  
Op deze dag konden na de opening weer verschillende locaties  bezocht worden. 

In De hof van Minemeu  van  Gert Staal kon ook dit jaar weer een  foto-expositie bekeken 

worden, hiervoor  was weer veel belangstelling. Met veel aandacht werden de foto9s 
bekeken en werden herinneringen opgehaald. Ook kon dit jaar weer een bezoek  gebracht 

worden aan de Leemputten. De twee excursies waren dit jaar weer zeer snel  volgeboekt. 

De excursies werden ook dit jaar weer  gegeven door  Ronald van Veen, dit viel zeer in de 

smaak bij de deelnemers. We hebben weer zeer enthousiaste reacties gekregen. Voor de 

mensen die het gemist hebben, waarschijnlijk krijgt u volgend jaar  weer een kans. 

Museum Parkzicht op het Veldwijk terrein deed dit jaar mee. Door corona was dit mooie 

museum de laatste twee jaar niet te bezichtigen. De Museumcommissie was dan ook zeer 

blij dat ze de deuren voor open Monumenten dag weer open mochten doen voor het 

publiek. Veel mensen namen van deze gelegenheid gebruik om dit mooie museum met zijn 

unieke collectie over de geschiedenis van Veldwijk  te bezoeken. 

Bijzondere aandacht was er dit  jaar voor  de authentieke modelboerderij de Frederik 

Bernard Hoeve uit 1914 op het landgoed Staverden. 
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De deelnemers werden ontvangen met koffie, thee en cake. Na de introductie door Aristien 

Egbertzen gaf Leendert Staalduijnen uitleg over het ontstaan en de ontwikkelingen van de 

boerderij. 

Tijdens de uitleg ontstond er een leuke dialoog tussen de deelnemers en Leendert. 

Daarna werd er gestart met de rondleiding. Allereerst werd een bezoek gebracht aan de 

oude koestal met de mooie toegang en klokkentoren met de witte pauw er bovenop.  

Kenmerkend is het schilddak, een extra constructie voor extra licht en extra opslagruimte. 

Vervolgens werd een bezoek gebracht aan een stal voor jongvee en daarna de 

productiestal. 

In de productiestal kunnen de koeien vrij in- en uitlopen naar de weide. Leendert gaf hier 

uitleg over de werkwijze en ook hier waren de deelnemers erg enthousiast. Er zijn in de stal 

twee robotmelkmachines waar één koe per keer volledig automatisch gemolken wordt. Als 

de koe klaar is kan zij weer zelfstandig naar de weide lopen. 

Leendert werkt samen met LTO en de Wageningen Universiteit om de bedrijfsvoering 

toekomstbestendig te maken. Hierbij wordt vooral gelet op stikstof- en methaanreductie, 

zeer actuele thema9s. De eerste resultaten zijn al in positieve zin zichtbaar. 
Aan het einde van de rondleiding kregen de deelnemers de gelegenheid om echte verse 

melk te drinken. 

Het was een zeer geslaagde middag met hartelijke dank aan de familie Staalduijnen. 

Leden Comité Open Monumentendag Ermelo: Jan Bisschop, Aristien Egbertzen, Tineke 

Loggers en Ronnie Regeling.  

 

Projectgroep De Fabriek 

door Jan Bisschop en Aristien Egbertzen 

In 2022 is de projectgroep voornamelijk bezig geweest om geplande zaken af te ronden. 

Door de aannemer is de berging afgebouwd. De berging zal in 2023 door de projectgroep 

worden geïsoleerd. Hierdoor kan tuingereedschap tegen de wanden worden gehangen. 

De oude grote buitendeur is door de aannemer gerepareerd en door de schilder verder in 

de oude kleur afgewerkt. 

In de tuin zijn planten geplaatst en rondom de tuin is een beukenhaag geplaatst. In het 

najaar van 2021 is met Eddy Bilder en Jeroen Kievit besloten dat Jeroen Kievit het 

onderhoud van alle beukhaagjes en taxusbeplanting rondom de fabriek zou verzorgen. 

Vanaf mei is het onderhoud gestart. Meindert Adam, Peter Boeting, Hans Gerards, Corine 

Hop-Oldeman en Dick van Wijngaarden (coördinator) namen het onderhoud van de 

beplanting aan de voorzijde en zijkant van De Fabriek voor hun rekening.  

Alle meubels en verlichting zijn geleverd. Ook is de buitenverlichting aangebracht. We 

maken gebruik van energiezuinige lampen en bewegingssensoren, zodat de verlichting niet 

onnodig lang blijft branden.  

Eénmaal per week wordt de energiemeterstand genoteerd om te bekijken wat we 
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verbruiken. Zo nodig wordt de vloerverwarming bijgesteld. 

Het gebouw wordt regelmatig schoongemaakt door Anneke Hendriks en Egbert Vonkeman. 

Hierdoor blijft het netjes en schoon.  

In 2022 heeft de heer Walling de Jong zich aangemeld voor het onderhoud van de 

dakpannenmachine. Het is de bedoeling dat de dakpannenmachine in de loop van 2023 

weer helemaal schoon en operationeel is. De eerste resultaten zijn zeer hoopvol.  

Op 22 februari 2022 is het college van de gemeente Ermelo op werkbezoek geweest.  

Verder kunnen we stellen dat mensen <De Fabriek= goed kunnen vinden en dat de 

werkgroepen en het bestuur de vergaderruimte en kantoor optimaal gebruiken. Daarnaast 

is de werkgroep Documentatie iedere woensdagmorgen aan het werk, waardoor er ook 

regelmatig leden langskomen. 

Al met al voldoet ons nieuwe onderkomen aan alle en ideeën en wensen. 

Met dank aan iedereen die heeft meegewerkt en een bijdrage levert aan het succesvol 

onderhouden van De Fabriek. 

Leden projectgroep: Sandra Schriever, Jan Bisschop en Aristien Egbertzen. 

Projectgroep Boek over De Pannenfabriek   

Op vrijdag 22 juli werd het boek over de Pannenfabriek aan de Hamburgerweg 189 in De 

Fabriek gepresenteerd. Na een periode van ruim twee jaar was het dan zover. Het boek 

over de historie en wederopbouw van het pand aan de 

Hamburgerweg is een feit. De redactie bestaande uit Gert 

Hofsink, Sandra Schriever en Peter van der Velde heeft vele 

uren geïnvesteerd aan archiefonderzoek, interviews met 

nazaten van de toenmalige eigenaren en medewerkers en 

betrokkenen van het pand. 

In de Fabriek was het een feestmiddag. Na de inleiding door 

Hans Gerards, was het woord aan Steven van Loo, gevolgd 

door Eddy Bilder en Hannie Oor (familie van E. Ch. Oor sr).  

Na de voordrachten ontvingen Steven en Eddy als eerste het 

boek, gevolgd door de redactie en de sponsoren.  

Het boek De Pannenfabriek is te koop bij de Vereniging Historisch Ermeloo, boekhandel 

Riemer & Walinga en de VVV Ermelo. 

De redactie bestond uit: Gert Hofsink, Peter van der Velde, Steven van Loo en Sandra 

Schriever.  

Projectgroep Huisstijl 

Inmiddels is het al vele jaren geleden dat de vereniging heeft geïnvesteerd in de huisstijl, 

website en andere vormen van presentatie van de vereniging. Het bestuur constateerde dat 

deze uitstraling toe was aan vernieuwing.  

De historie blijft ons hoofdthema, maar de huidige tijd vraagt wel om meebewegen en 

aanpassen.  

Leden projectgroep: Aristien Egbertzen, Steven van Loo, Gert Schuurman, Sandra 

Schriever en Egbert Vonkeman. 

Projectgroep Historische album PLUS 

De vereniging is in 2021 benaderd door Sander Berntsen van de PLUS supermarkt voor het 

maken van een historisch album over Ermelo. De onderwerpen van hoofdstukken werden 

opgesteld, gastschrijvers benaderd en foto's verzameld. Hans van Dijk heeft zijn 

medewerking verleend om de historische juistheid te beoordelen.  

Het boek is gratis verkrijgbaar. Kopers bij de PLUS supermarkten in Ermelo kunnen de 

plakplaatjes bij hun aankopen sparen. In het album: "Ermelo ons dorp" is plaats voor 216 

plaatsjes. 

Begin 2023 start de actie bij de opening van de PLUS supermarkt aan de Burg. 
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Langmanstraat. 

Leden projectgroep: Aristien Egbertzen, Nely Klarenbeek, Steven van Loo, Dick van 

Wijngaarden en Sandra Schriever.  

Projectgroep Historisch Café 

Het bestuur heeft het idee om meer te organiseren in ons nieuwe verenigingsgebouw De 

Fabriek. Begin 2022 is gestart met het opzetten van een Historisch Café. Medio 2023 gaat 

het dit in het verenigingsgebouw georganiseerd worden.  

Tijdens het Historisch Café komen er verhalen los die mogelijk ook kunnen leiden tot een 

artikel het verenigingsblad. Daarnaast kunnen de bezoekers worden gevraagd om uniek 

beeldmateriaal ter beschikking te stellen voor de Beeldbank. Een bijeenkomst kan ook in 

het teken van een thema staan, waarbij een gastspreker wordt uitgenodigd om een 

inleidend verhaal over het thema te doen.  

Leden projectgroep: Aristien Egbertzen, Jan Bisschop, Willem van den Broek en Hans 

Gerards zijn gestart met het opzetten van een Historisch Café. 

 

 

Financiële verantwoording 2022  
In de afgelopen jaren is er een aantal financiële reserves opgebouwd, waardoor de 

vereniging beschikt over een financiële buffer. Zie verder de toelichting onder het kopje 

<Balans99. 

Door de inzet van de vele vrijwilligers blijven de kosten laag, waardoor de vereniging de 

contributie voor de leden laag kon houden, en tegelijkertijd financiële reserves voor de 

toekomst kon opbouwen. 

De besparing van de kosten betreft onder meer post inpakken en bezorgen, administratie, 

automatisering en beheer website, beheer en schoonmaak verenigingsruimte. 

Resultatenrekening 

Bij de baten en lasten viel in 2022 de ene post wat lager en de andere post wat hoger uit. 

Bij enkele posten een toelichting: 

• De post <Nieuwe Huisvesting= (401) is dit jaar min of meer afgerond. 

• De post <Zaalhuur= (410) valt lager uit vanwege de corona maatregelen. Er zijn 

vanaf oktober twee lezingen geweest en in mei en december een ALV. 

• De post <Uitgave Boeken= (411) betreft de uitgave van het boek <De 

• Pannenfabriek=. Dankzij een ruimhartige sponsoring wordt deze uitgave geheel 

gedekt door de post <Sponsors/subsidie= (801). 
• De post <Automatisering= (436) valt wat hoger uit. Naast de gebruikelijke uitgaven 

zijn wegens verouderd materiaal enkele nieuwe laptops aangeschaft. 

• De post <Donaties= (802) valt erg hoog uit. Dit is het gevolg van een bijzondere 

schenking, nl. het bedrag van € 25000 uit een nalatenschap. 
• De post <Diversen= (429) onder Medewerkers is de kerstattentie die de vrijwilligers 

(circa 90 personen) jaarlijks krijgen voor de inzet in het afgelopen jaar. 

De resultatenrekening 2022 is afgesloten met een batig saldo van € 64. 
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Balans na bijwerken Reserveringen 

De eerdergenoemde schenking is ondergebracht onder de post <Algemene Reservering=. 
De uitgaven voor de nieuwe huisstijl zullen hieruit bekostigd worden. 

• Van de <Reservering automatisering'' is € 5000 gebruikt voor de 

automatiseringsuitgaven. <Reservering Jubileum'' is aangevuld met € 1000. 

• <Reservering nieuwe Huisvesting99 is voor € 3900 aangesproken. Het resterend 

bedrag van € 1512 zal voldoende zijn om volgend jaar de laatste uitgaven te 
bekostigen. 

• Voor het komende jaar zal op de post <Reservering Energie= maandelijks € 200 

bijgeschreven worden. 

• Enkele leden hebben de contributie voor het volgende jaar 2023 al 

vooruitbetaald (€ 266). 
 

Begroting 

Bij het opstellen van de begroting 2023 is gekeken naar de hoogte van de uitgaven en 

de inkomsten in de voorgaande jaren. Dit om te voorkomen dat er te laag begroot wordt. 

• Omdat er nog geen zicht is op het juiste energiebedrag staat de post <Energie= 
• (402) op nul. Maandelijks wordt er € 200 aan de post <Reservering Energie= 

toegevoegd. 

• De kostenpost <Reserveringen= (414) is opgebouwd uit 12 x € 200 voor 

<Reservering Energie= plus € 1200 voor de <Reservering Jubileum= 

• De post <Automatisering= (436) is verhoogd vanwege de nieuw te ontwerpen 

website en de verwachte aanschaf van een laptop. 

• Bij Inkomsten zijn onder post <Uit Reserveringen= de bedragen vermeld die uit 

de Reserveringen worden opgenomen. 

 
Met de financiële verantwoording 2022 en de begroting 2023 in de hand ziet het bestuur 

de toekomst van de Vereniging Historisch Ermeloo met vertrouwen tegemoet. 
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Slot 
Het jaar 2022 is inmiddels verleden tijd. Een jaar waarin de vereniging in een nieuwe 

frisse uitstraling heeft gekregen. Een nieuwe naam en logo en een metamorfose van Van 

't Erf van Ermeloo.   

Dank aan de leden die ons in 2022 hebben weer hebben gesteund met hun lidmaatschap, 

de donaties, de adverteerders voor hun permanente financiële bijdrage, de vrijwilligers 

en de bestuursleden die zich, met veel energie, hebben ingezet. Voor 2023 heeft het 

bestuur veel plannen en nieuwe ideeën. Om deze plannen te realiseren hoopt het bestuur 

2023 weer op de inzet van eenieder. 

Geschiedenis blijft actueel, gezien de talrijke t.v.-programma9s, beeldbanken, historische 
fotosites, boekuitgaven en retroproducten. In een tijd waarin de samenleving en de 

naaste omgeving sterk verandert, is men geneigd nostalgisch achterom te kijken. 

Begrijpelijk, want veel van het goede en oude dreigt soms te verdwijnen of is helaas 

recentelijk verdwenen. We moeten zuinig zijn op ons historisch erfgoed. De Vereniging 

Historisch Ermeloo blijft alert, kijkt en denkt mee en laat haar stem horen waar nodig. 

Het dorpskarakter van Ermelo mag namelijk niet verdwijnen, maar soms is nieuwbouw of 

afbraak van panden niet te vermijden.  

U bent welkom in De Fabriek voor uw verhaal, bibliotheekbezoek, deelname aan een 

activiteit, project- en/of werkgroep, brengen van spulletjes gerelateerd aan Ermelo  

We rekenen op uw belangstelling en steun. 

 

Namens het bestuur 

Sandra Schriever, secretaris 

 


