Winkeliersvereniging Eendracht Maakt Macht
Tijdens de winkelweek consumentenacties en fraai versierde etalages.
Een echte winkeliersvereniging bestaat niet meer in ons dorp. Wel een actieve
ondernemersvereniging waarvan ook meerdere winkeliers lid zijn. De E.M.M. ligt menigeen nog vers
in het geheugen. Juist in deze tijd van het jaar waren er allerlei activiteiten.
Al in 1919 organiseren winkeliers uit Scherpenzeel, Woudenberg en Renswoude zich in een
winkeliersvereniging. 17 middenstanders zijn bij de oprichtingsbijeenkomst in De Prins. Belangrijk
doel is het realiseren van een gezamenlijke inkoop om zo de concurrentie elders het hoofd te kunnen
bieden. Het aantal leden is aan het eind van 1919 verdubbeld. De publiciteit wordt kennelijk
gemeden, want later lezen we er niets meer over.
Eendracht Maakt Macht
Vele jaren later wordt de stilte doorbroken. De eerste Scherpenzeelse winkelweek wordt in
september 1935 gehouden. Vrijwel alle winkeliers doen mee, zodat er 63 deelnemers zijn. Tijdens de
winkelweek ontvangen kopers voor elke 50 cent die men uitgeeft een bon waarmee je kans maakt op
een prijs tijdens een verloting. De succesvolle winkelweek is de directe aanleiding voor de oprichting
van een nieuwe winkeliersvereniging. Op 29 oktober 1935 ziet een vereniging van winkeliers, handel
en neringdoenden het licht. Jan Overeem is voorzitter van de nieuwbakken E.M.M.

Bestuursleden Van Hoevelaken, Werner en Jonker
Activiteiten
De Sinterklaasviering in de eierhal is één van de succesvolle activiteiten. Voor ieder kind wordt van te
voren een zakje snoep klaargemaakt. Je zou denken dat 1200 zakjes wel voldoende is, maar dat blijkt
door de enorme toeloop toch niet altijd zo te zijn. In het najaar is er een winkelweek en besteden de
winkeliers extra aandacht aan hun etalages. De consumenten kunnen in die week hun slag slaan en

met verschillende prijsvragen zijn fraaie prijzen te winnen. Allerlei attracties als oude ambachten
verhogen de gezellige winkelsfeer tijdens zo´n week, terwijl de middenstanders hun koopwaren vaak
uitstallen in kramen. In 1947 organiseren de E.M. M. en de V.V.V. een uitstapje voor de ouden van
dagen. Het is een groot succes en men besluit jaarlijks een bejaardentocht te organiseren. In 1950
gaan 115 senioren mee naar Schiphol. De heren krijgen van de organisatie een heerlijke sigaar en
voor de dames is er een zakje snoep voor onderweg. In 1954 gaan maar liefst veertig auto’s naar
Schiphol. Bij terugkomst in Scherpenzeel worden de deelnemers door Caecilia onthaald. De bevolking
is massaal uitgelopen en staat langs de route om de oudjes te verwelkomen. Eindpunt is de Sociëteit
waar de bejaarden in een versierde zaal door accordeonvereniging Fortissimo worden getrakteerd op
prachtige muziek. Alsof het nog niet genoeg is, is er voor iedereen koffie met gebak.
In 1950 is er t.g.v. het 50-jarig jubileum van het VVV weer een schapenmarkt in Scherpenzeel. Mede
dankzij de E.M.M. komen veel bezoekers op de markt af. Er zijn als hoofdprijs van enkele acties
schapen te winnen die bij bestuurslid Van Hoevelaken in de wei lopen. Bij andere acties zijn
boottochtjes en busreizen naar België en Duitsland georganiseerd. De E.M.M. brengt in 1953 een
eigen advertentie blad uit: de E.M.M. vizier is geboren. Daarin adverteren de leden en staan
berichten over acties van de winkeliers.
Jubilea
In het najaar van 1960 wordt het zilveren jubileum gevierd. Van 23 september tot 15 oktober viert de
E.M.M. drie weken het 25-jarig bestaan met acties en vermakelijkheden voor de Scherpenzeelse
bevolking. Door de jaren heen blijft het aantal leden ongeveer hetzelfde. In het gouden jubileumjaar
in 1985 telt de E.M.M. 64 leden, één meer dan toen men 50 jaar geleden begon.

Bestuur tijdens het jubileum in 1960
Voorzitter in dat jubileumjaar is Gerrit Geijtenbeek, Ben IJff is secretaris. Tijdens de feestweek eind
augustus pakt de E.M.M. flink uit. Voor zowat alle bevolkingsgroepen zijn er activiteiten op touw
gezet. Voor de kinderen is er een voorstelling van ‘De film van Ome Willem’ met Edwin Rutten en een
speelgoedruilbeurs; voor jong en oud is er een eiervangwedstrijd en in het Huis in de Wei draait Oud-

Scherpenzeel voor de bewoners een film. Iedereen kan meedoen aan een gezinsfietspuzzeltocht en
op de slotdag zijn er tal van spelactiviteiten in het park bij Huis Scherpenzeel. Wie van country
muziek houdt, kan zijn hart ophalen in de feesttent waar het Phoenix Trio de muziek verzorgt. Het
sluitstuk van de feestweek is de voorronde van de playbackshow van Henny Huisman die in
hoogsteigen persoon naar Nikkelen Nelis, alias Teus Valkenburg, komt luisteren die het repertoire
van Wim Sonneveldt ten gehore en in herinnering brengt.
Opheffing
Het 75-jarig jubileum haalt de vereniging niet. In juni 2006 is de laatste vergadering in Partycentrum
Boschzicht. Aan het dan zittende bestuur dat bestaat uit voorzitter Ralph Hassink (van toen
Breunesse), Henk v.d. Brink, Nico Wallet en Bas Ritmeester de ondankbare taak de vereniging op te
heffen. Officieel gebeurt dat op 1 oktober 2009. Ongeveer twee jaar eerder, op 10 december 2007,
is de ondernemersvereniging opgericht.
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