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We hebben een enerverende periode achter de rug die bol stond van ac viteiten rondom ons 

jubileum. Dat evenement konden we alleen maar organiseren dankzij de fantas sche 

medewerking van heel veel vrijwilligers. Ik waag me er niet aan namen te noemen, omdat ik dan 

ongetwijfeld niet volledig ben, maar zonder uitzondering bedank ik iedereen die hee  geholpen 

ons jubileum tot een succes te maken.

Het gra s jubileumboek en alle andere ac viteiten zijn mogelijk gemaakt door de vele 

sponsoren die ons financieel hebben ondersteund. Ook u hebt daaraan bijgedragen door 

wellicht  jdens de Rabo Clubkascampagne op ons te stemmen. En u was niet de enige: in juni 

mochten we een cheque t.w.v. € 1854,‐ in ontvangst nemen. Het is geweldig te constateren dat 

iedereen onze vereniging een warm hart toedraagt. Veel publiciteit in de media droeg ertoe bij 

dat de jubileumac viteiten druk werden bezocht. En dat onze vereniging in tel is, blijkt wel uit 

het feit dat we  jdens de jubileumweek meer dan der g nieuwe leden mochten verwelkomen 

en we nu de grens van 900 leden zijn gepasseerd. 

De Canon van Scherpenzeel, ons jubileumboek, is dankzij medewerking van velen tot stand 

gekomen. Wat u wellicht niet weet is dat onze ‘huisdrukker’, ColourPrint uit Veenendaal 

verantwoordelijk is voor het drukwerk. Het druk‐ en bindwerk van het boek is van hoge 

kwaliteit. Van ColourPrint zijn we dat al jaren gewend, getuige de uitvoering van onze 

verenigingsbladen. Dank daarvoor!

Als u het jubileumboek nog niet in bezit hee , dan kunt u het de komende  jd op dinsdagavond 

tussen 19.00 – 21.00 uur in ’t Koetshuis ophalen of  jdens andere verenigingsac viteiten die op 

stapel staan. Leden die ver buiten Scherpenzeel wonen krijgen het boek uiteraard ook. We 

onderzoeken de mogelijkheden om dat aan ’t eind van het jaar te realiseren.

Kort voor de zomer hebben we René Doornbos bereid gevonden zorg te dragen voor het beheer 

van ’t Koetshuis. René hee  als makelaar als geen ander verstand van onderhoud en beheer van 

onroerend goed. Een geruststellende gedachte.

Zoals u weet moet ook onze vereniging zich schikken naar de AVG (Algemene Verordening 

Gegevensbescherming). Verderop wordt u hierover kort geïnformeerd. Procedures en afspraken 

over de AVG worden verder ontwikkeld en uitgewerkt.

De komende  jd richten we ons weer op het ‘gewone’ verenigingsleven met verschillende 

ac viteiten. Op 30 oktober is onze najaarsvergadering. Kort daarna gaan we op 12 november op 

bedrijfsbezoek en is er 24 november een Open Dag. Uitnodigingen zijn in dit blad opgenomen. 

We hopen u te zien bij de ac viteiten die op het programma staan. 

Veel plezier bij het lezen van dit verenigingsblad.

Wim van den Berg, voorzi er.

VAN DE BESTUURSTAFEL 
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UITNODIGING LEDENBIJEENKOMST 30 OKTOBER
U wordt van harte uitgenodigd voor de najaarsbijeenkomst in partycentrum Boschzicht op 
dinsdagavond 30 oktober om 19.30 uur. De avond wordt verzorgd door Piet Valkenburg en Wim 
van den Berg.

We hebben de avond het thema ‘Melk de wi e motor’ gegeven. We laten een film zien uit 1957 
die t.g.v. het zes gjarig bestaan van Roomboterfabriek 'De Vooruitgang' is gemaakt. Maar ook 
voormalig melkrijder de heer Wuf van Ginkel komt aan het woord in videofragmenten. Net als 

oud‐melkboer Ben IJff die over zijn werkzaamheden als 
melkventer vertelt. Er is een uitgebreide verzameling van 
foto’s van melkboeren die in Scherpenzeel langs de deur 
gingen en soms ook een zuivelwinkel runden. In een 
PowerPoint presenta e zullen velen de revue passeren. We 
vertellen over de geschiedenis van melkrijders en 
melkventers. Kortom, de avond staat geheel en al in het 
teken van MELK.

In de pauze kunt u een doorlopende fotopresenta e met oude beelden van ons dorp bekijken. 
Er is natuurlijk ook gelegenheid om elkaar te ontmoeten en oude herinneringen op te halen.

De koffie en thee staan vanaf 19.00 uur voor u klaar in Boschzicht op Burgemeester 
Royaardslaan 4.

U bent van harte welkom.

BEDRIJFSBEZOEK BIJ  ZEKER ZICHTBAAR EN DEN 
BOER ELEKTROTECHNIEK
Op maandagavond 12 november brengen we een bezoek aan twee Scherpenzeelse bedrijven 
die pal naast elkaar liggen en samen een kan ne delen: Zeker Zichtbaar en Den Boer 
Elektrotechniek. Ook in ander opzicht zijn deze twee ondernemingen nauw aan elkaar verwant. 
Wim den Boer, eigenaar van Den Boer elektrotechniek is oom van Henk den Boer, mede‐
eigenaar van reclamebureau Zeker Zichtbaar. Niet onbelangrijk in dit verband is dat beide heren 
geboren en getogen Scherpenzelers zijn en allebei zijn opgegroeid op het Oosteinde. Voor hun 
ondernemingen zijn ze zelfs daar in de buurt gebleven: Holleweg 16 d‐e‐f.

Den Boer Elektrotechniek is gestart op 1 januari 1998 en is van twee naar twin g werknemers 
gegroeid. Zeker Zichtbaar is een jong en dynamisch reclamebureau dat de vormgeving van ons 
jubileumboek de ‘Canon van Scherpenzeel’ uitstekend hee  verzorgd. 

Na een welkom met koffie of thee in de gemeenschappelijke personeelskan ne volgt een 
rondleiding door de bedrijfsruimtes van beide ondernemingen. 

De avond begint om 20.00 uur. Er kunnen 45 deelnemers aan de excursie meedoen. 
De inschrijving sluit zodra het maximum aantal deelnemers is bereikt. U gaat op eigen 
gelegenheid naar Holleweg 16 d‐e‐f.
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ACTIVITEITENKALENDER

OPEN DAG 24 NOVEMBER

Zaterdag 24 november organiseren we de vierde open dag van dit kalenderjaar. Vanzelfsprekend 

is deze ac viteit in het Koetshuis aan de Burgemeester Royaardslaan. In het 

documenta ecentrum is een exposi e ingericht met fraaie foto’s die  jdens de 

jubileumac viteiten in september zijn gemaakt. U kunt in ’t Koetshuis veel voorwerpen bekijken 

die te maken hebben met de geschiedenis van Scherpenzeel. Daarnaast zijn er fotoalbums met 

schoolfoto’s en a eeldingen van verenigingen, bedrijven, gebouwen en personen te zien. Meer 

dan twin gduizend foto’s zijn inmiddels gedigitaliseerd en gemakkelijk terug te vinden op de 

computer. U ziet niet alleen oude foto’s en voorwerpen, maar u ontmoet wellicht ook oude 

bekenden onder het genot van een kop koffie of thee. 

Wie geïnteresseerd is in familiegeschiedenis kan terecht in de genealogieruimte. Kortom, voor 

elk wat wils! U bent tussen 13.00 – 17.00 uur van harte welkom. 

30 oktober Najaarsvergadering met als thema ‘Melk de wi e motor’ 19.30 – 22.00 uur

12 november Bedrijfsbezoek Zeker Zichtbaar en 20.00 – 21.30 uur

Den Boer Elektrotechniek

24 november Open dag. Thema: 50 jaar Oud‐Scherpenzeel 13.00 – 17.00 uur

16 februari Open Dag 13.00 – 17.00 uur

12 maart Voorjaarsvergadering 19.30 – 22.00 uur

Iedere organisa e, dus ook onze vereniging, is sinds 25 mei 2018 we elijk verplicht een duidelijk 

beleid te voeren m.b.t. het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens van onze leden.

Wij gebruiken uw NAW‐gegevens (Naam, Adres, Woonplaats) om u ons verenigingsblad toe te 

sturen, uw banknummer voor de inning van de contribu e en uw e‐mail adres voor het 

toesturen van ac viteiten van onze vereniging.

Het betre  een bestand waar alleen toegang toe hebben:

De ledenadministrateur, de penningmeester en de voorzi er van onze vereniging. Zonder uw 

tegenbericht gaan wij ervan uit dat u hiermee akkoord gaat.

Het bestuur.

AVG  (ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING)



7

IMPRESSIE JUBILEUMACTIVITEITEN

Open Monumentendag 8 september
De a rap van de jubileumac viteiten was op Monumentendag, zaterdag 8 september. 

Honderden leden en andere belangstellenden genoten van een prach g programma dat 

gemeente Scherpenzeel i.s.m. Oud‐Scherpenzeel had samengesteld. Dankzij de 

medewerking van veel vrijwilligers werd het een onvergetelijke dag en dat geldt ook voor 

alle andere fes viteiten  jdens de jubileumweek. 
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Fietstocht voor groep 8 
Meer dan 160 leerlingen van groep 8 fietsten dinsdag 11 september de Kunstroute 

‘Scherpenzeel oud?’ die door Pla eland Anders is samengesteld. Het weer was prima. In de 

route waren opdrachten verwerkt en bij Pla eland Anders werd gepauzeerd. Verschillende 

middenstanders hadden voor koek, appels en pakjes drinken gezorgd. 
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De sportgeschiedenis van Scherpenzeel
Elf sportverenigingen verzorgden op 12 september in De Breehoek een presenta e over de 

geschiedenis van hun vereniging voor 140 belangstellenden. Elke vereniging had een 

prominent lid afgevaardigd die door Mar ne Tekelenburg werd geïnterviewd over de 

hoogtepunten uit de geschiedenis van hun vereniging. Tijdens het interview passeerden 

video‐ en fotobeelden de revue. 
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Fietstocht 14 september
Degenen die nog niet in de gelegenheid waren geweest de prach ge kunstroute van 

Pla eland Anders te fietsen, konden dat op vrijdagavond 14 september doen. Onderweg 

waren er leuke opdrachten. Bijna vij ig fietsers deden mee. Ze vertrokken bij jds, zodat ze 

net voor het donker werd weer terug waren. 
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Back tot he Six es
De jubileumweek werd zaterdag 15 september muzikaal afgesloten met optredens van De 

Poortzangers en The Outlets in Boschzicht. Iedereen genoot van alle gouwe ouwe nummers 

die werden gespeeld. Toen de Poortzangers het Scherpenzeels volkslied ten gehore 

brachten, zong iedereen staande uit volle borst mee. 
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Beleef Scherpenzeel vroeger
Maandagmiddag 1 oktober genoten meer dan honderd leden van de Zonnebloem en 

bewoners van het Huis in de Wei van een foto‐ en videopresenta e over Scherpenzeel in 

vroeger  jden. Niet alleen de beelden vielen in de smaak. De pe t fours, de heerlijke 

zelfgemaakte advocaat, kaas, worst en gehaktballetjes gingen er ook in als gesneden koek.

Het leeuwendeel van de foto’s van de jubileumac viteiten is door ons bestuurslid Henk van 

der Hoeff gemaakt.
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NAOORLOGS SCHERPENZEEL  1965 ‐ 1968

In een korte serie wordt het wel en wee in Scherpenzeel van ná de 2e Wereldoorlog beschreven. 

De serie loopt van 1945 tot en met 1968, het jaar van de oprich ng van de Vereniging Oud 

Scherpenzeel. In deze laatste aflevering van deze rubriek staat de periode 1965 tot en met 1968 

centraal.

C&S afgebrand
Het jaar 1965 begint met een fikse brand, 

waarbij het karakteris eke pand van de weverij 

C&S Valkenburg aan de Sta onsweg volledig 

a randt. De oorzaak is vermoedelijk 

kortslui ng en het vuur breidt zich zo snel uit 

dat de brandweer machteloos staat. Niet 

alleen de Scherpenzeelse brandweer komt ter 

plaatse, ook die van Renswoude en 

Woudenberg. 

De brand is omstreeks het middaguur, een 

moment waarop veel werkenden, maar zeker 

ook de schooljeugd zich in de middagpauze 

naar het brandende gebouw kunnen begeven. 

Gelukkig vallen er geen gewonden, maar de 

schade is groot en wordt geschat op 6 á 7 ton. 

De firma C&S is gelukkig verzekerd. Het oude 

pand is uit de jaren ’30 en zal ook niet meer 

opgebouwd worden aan de Sta onsweg. Aan 

de Glashorst wordt een nieuw pand gebouwd. 

Ook komen er nieuwe machines en uiteindelijk 

blijkt dat de brand ook wel posi eve zaken 

brengt, want door de nieuwe machines kan er 

rendabeler geproduceerd worden in grotere 

aantallen. Al in 1966 worden er extra hallen 

bijgebouwd en wordt er overgeschakeld van de 

tradi onele agrarische sector naar de sector 

van ondermeer meubelindustrie, het leger en 

de technische sector. Het bedrijf groeit gestaag 

en eind jaren zes g zijn er meer dan 50 

mensen bij C & S in dienst.

20 jaar bevrijding
Op 8 mei 1965 wordt groots gevierd dat 

Nederland alweer 20 jaar geleden is bevrijd 

van het Duitse juk. Ook Scherpenzeel viert 

uitbundig feest. De straten worden zo fraai 

versierd dat zelfs vanuit de wijde omgeving 

mensen naar het dorp komen om dit mee te 

kunnen maken. De vijver aan de Lindenlaan 

wordt rondom versierd met brandende 

petroleumbakjes wat in de avonduren een 

mooi gezicht is. 

Gebouw van  & S Valkenburg aan de Sta onsweg. In de voortuin staan de 
bonenstaken
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Natuurlijk is er een uitgebreide optocht waar 

zo’n beetje iedereen aan mee doet. 

Buurtverenigingen, de scholen, de 

winkeliersvereniging en andere verenigingen, 

iedereen hee  wel een plek in de optocht. 

Vooral gebeurtenissen uit de oorlog die diepe 

indruk hebben gemaakt worden verbeeld: de 

evacua e, de voedselzoekenden en de 

Canadezen die sigare en en chocolade 

uitdeelden. Het regent prijzen voor de 

deelnemers, want die zijn onderverdeeld per 

groep. De kleuterschool wint de eerste prijs van 

de scholen, de Marktstraat van de 

buurtverenigingen, de winkeliersvereniging 

EMM van de middenstanders. Vanzelfsprekend 

krijgt de mooist versierde straat ook een prijs 

en deze eer gaat naar het Holevoetplein.  

In de Eierhal vindt ’s avonds een feest plaats 

met bekende ar esten en ondanks dat er maar 

liefst 700 jongeren aanwezig zijn verloopt alles 

vlekkeloos en zonder enige wanklank. Vanaf 

het podium krijgen de feestvierders zelfs 

complimenten over hun gedrag.

Zuster Smit gaat met pensioen
Ze wordt lie ozend “zuster To” of “onze zuster 

Smit” genoemd en niemand stond er wel eens 

bij s l dat ook zij met pensioen zou kunnen 

gaan. Maar liefst 30 jaar hee  de zuster in 

dienst van Wilhelmina Ziekenverpleging klaar 

gestaan voor het wel en wee van de 

gezondheid van de Scherpenzelers.

Zuster Smit kwam in 1935 vanuit Walcheren 

naar Scherpenzeel, toen 1500 inwoners rijk en 

deed haar dienst in die  jd op de fiets. Het 

inwoneraantal van Scherpenzeel neemt toe tot 

bijna 4500 in 1965 en het werk van de zuster 

dus ook. Na de oorlog wordt de fiets dan ook 

eerst omgeruild voor een bromfiets en weer 

later voor een DAF‐je. Ondanks het 

toegenomen werk hee  de zuster kennelijk 

energie genoeg om ook nog de 

vrouwenvereniging te leiden, EHBO‐cursussen 

te geven en zich in te ze en voor de TBC‐

bestrijding.  Het afscheid van zuster Smit wordt 

groots gevierd. Door burgemeester Hoytema 

van Konijnenburg wordt haar de ere‐medaille 

in zilver opgespeld, verbonden aan de Orde van 

Oranje Nassau. Zij krijgt enorm veel cadeaus, 

waaronder het DAF‐je waar ze aan gehecht is 

geraakt. In één van de krantenberichten wordt 

zelfs het kenteken genoemd: JH‐72‐57. Zuster 

Smit verhuist na haar werkzame leven in 

Scherpenzeel terug naar Walcheren om daar 

voor haar 81‐jarige moeder te kunnen zorgen.

Waar is de muziektent gebleven?
Al vroeg in de jaren ’60 ontstaan er 

bouwplannen voor de Dorpsweide. Eerst is het 

even onduidelijk wat daar gebouwd gaat 

worden. Er is behoe e aan een ULO‐school, 

maar als blijkt dat de uitbreiding van de 

Landbouwschool niet door gaat, komt de ULO 

op het terrein van de Proe uin. 

Optocht met een wagen van de Valleivogels  Dit is wat er over bleef van de 
praalwagen “Engelandvaarders” 

Zuster Smit
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Als er plannen zijn voor de bouw van een 

bejaardenhuis wordt er direct gedacht aan de 

Dorpsweide. 

De Dorpsweide is eigendom van de nazaten van 

Royaards en in gebruik bij boer Donkelaar. De 

weide wordt echter vooral ook gebruikt als 

feestweide en pal naast restaurant Boschzicht 

staat al sinds jaar en dag een muziektent. Deze 

wordt afgebroken om plaats te maken voor de 

bouwac viteiten. De gemeente beloo  dat de 

muziektent een mooie nieuwe plek gaat krijgen 

en tot die  jd wordt deze opgeslagen op de 

gemeentewerf. Daarna hebben we de 

muziektent nooit meer gezien….

De komst van een bejaardenhuis
Al in 1961 onderzoekt een commissie, 

bestaande uit zuster Smit, dokter Renken, 

mevrouw Zwaan, kapper Pol en Brand 

Valkenburg de mogelijkheden voor het 

realiseren van een bejaardenhuis, aangevuld 

met 12 bejaardenwoningen. De dochters van 

Royaards verkopen hiertoe de Dorpsweide 

tegen een schappelijke prijs aan de gemeente. 

De architecten Gerretsen en Cramer uit 

Arnhem zorgen voor het ontwerp en 

bouwbedrijf De Jong uit Ophemert gaat 

bouwen. Als het gebouw klaar is komt het 

beheer van het bejaardenhuis in handen van de 

S ch ng Bejaardencentrum Scherpenzeel en 

Omstreken onder leiding van burgemeester 

Hoytema.

Op donderdag 3 november 1966 is de eerste 

steenlegging. Brand Valkenburg krijgt de eer 

voor het leggen van deze eerste steen. Dit is 

hem als cadeau aangeboden bij zijn afscheid 

van de gemeenteraad een maand eerder. In 

mei 1967 is het bejaardencentrum onder de 

kap en een deel zelfs al onder de pannen.

De a raak van de muziektent in 1966 

Eerste steenlegging door 
Brand Valkenburg

Luch oto waarop goed te zien is dat de voormalige Dorpsweide wordt bebouwd 
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Maar de veronderstelling dat het huis al in het 

najaar van 1967 wordt opgeleverd blijkt toch 

wat te op mis sch. Het duurt tot juni 1968 

voordat het Huis in de Wei klaar is voor 

bewoning. Het bejaardenhuis kan 75 bewoners 

huisvesten, verdeeld over 57 één‐ en 9 

tweepersoonskamers.  Als directrice wordt 

mejuffrouw Hartog benoemd en Scherpenzeler 

Frans Huijbers is de eerste chef‐kok in het Huis 

in de Wei. Er worden ongeveer 20 werknemers 

aangesteld.

De feestelijke opening van het neiuwe 

bejaardenhuis is op 8 oktober 1968. De eerste 

bewoner is de heer Van Wanrooy. Het hele 

project hee  ongeveer 3 ½ miljoen gulden 

gekost. 

Vakbondsbijdrage bij de Driekleur
Een opmerkelijk geste van Brand Valkenburg, 

directeur van stoomweverij De Driekleur. 

Werknemers van De Driekleur, maar ook van 

Anton & Co uit Zeist en de Arnhemse 

Passemen abriek die aangesloten zijn bij een 

vakbond krijgen voortaan jaarlijks een 

tegemoetkoming van 50 gulden. Desgevraagd 

verklaart Brand dat hij het werk van de 

erkende vakbonden zodanig waardeert dat hij 

op deze wijze hier ui ng aan wilde geven.

Pap met muizen
In de categorie “klein nieuws” haalt 

Scherpenzeel in 1967 de landelijke kranten als 

bekend wordt dat wethouder Piet de Jonge ’s 

morgens in zijn karnemelkse pap een halve 

muis vindt. De andere hel  van de muis wordt 

terug gevonden in de fles. Volgens een 

woordvoerder van de “Vooruitgang”, de 

coöpera eve melkfabriek, is de muis 

waarschijnlijk al vóór het vullen in de fles 

terecht gekomen. Dit is een klein en 

onopvallend berichtje in de krant, maar de 

directeur van de Keuringsdienst voor Waren 

gooit olie op het vuur door te zeggen dat dit 

reden kan zijn voor chantage van de 

melkfabriek, door bijvoorbeeld een 

schadevergoeding van duizenden guldens te 

eisen. Het Algemeen Dagblad stelt hierop een 

onderzoek in, waaruit blijkt dat door De Jonge 

geen schadevergoeding is gevraagd. Ook 

ongevraagd hee  hij geen schadevergoeding 

gekregen. Verder is de Woudenbergse 

melkfabriek door niemand benaderd voor een 

schadevergoeding en blijkt dit in Nederland 

zelfs nog nooit voorgekomen te zijn. De direc e 

van de Keuringsdienst doet er heel verstandig 

het zwijgen toe.

De Gelderse Vallei Route
Met name door de ANWB en de lokale V.V.V. 

wordt Scherpenzeel in deze periode steeds 

meer onder de aandacht gebracht. In grote 

ar kelen in o.a. de Volkskrant worden nieuwe 

toeris sche autotochten gepresenteerd, 

waaronder de Gelderse Vallei Route. In de 

ar kelen wordt de toerist aangeraden om de 

autotocht vooral niet als 100 km‐race te zien, 

maar om vooral eens uit te stappen en rond te 

wandelen op bijvoorbeeld het landgoed 

Breeschoten. Hier wordt met name een 

broedplaats voor watervogels aangeprijsd. 

Een aantal bewoners van het eerste uur. 
Op de foto v.l.n.r.:  Mevr. Wijntje vd Wetering‐
Osnabrugge  Mevr. Jo vd Ham ‐Kuiper  (?),  Mevr. Kuiper,  
Mevr. Woutje Budding‐van Ravenhorst 
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Het verenigingsgebouwtje van Caecilia
Aan het einde van het Jodensteegje (daar waar 

nu het Ben Goerionplein is) staat in de jaren 

’60 het verenigingsgebouwtje van Caecilia, 

eerst een houten gebouwtje, maar later 

opgetrokken in steen. Het gebouwtje is ooit 

eens gekocht van de beschermvrouwe Daniëls 

voor een symbolisch bedrag van 1 gulden. Op 

een gegeven moment moet het gebouwtje 

daar weg voor de nieuwbouw van het 

Doornboomspark. Volgens overlevering 

hebben de kopers van elke woning van het 

Doornboomspark zo’n duizend gulden extra 

moeten betalen om de muziek weg te kunnen 

kopen. Er wordt langdurig in de gemeenteraad 

gesproken over de kosten die hiermee gebaat 

zijn. Burgemeester Hoytema (is hij in die  jd 

ook geen voorzi er van Caecilia?) treedt 

voortvarend op en verkoopt het gebouwtje al 

voordat ook maar iemand van het bestuur van 

Caecilia dat weet. Dat wordt dus een hele rel 

en de kosten voor de gemeente lopen fors op 

als er een nieuw gebouwtje moet worden 

gebouwd aan de Willaerlaan.  

Het verkeer
De doorgaande provinciale weg wordt steeds 

drukker en dat vergt ook slachtoffers. In maart 

1966 botst er een auto tegen een boom tussen 

Renswoude en Scherpenzeel, waarbij maar 

liefst drie doden vallen: het echtpaar 

Wagenaar uit Soest, resp. 64 en 61 jaar oud en 

hun 31‐jarige zoon.

Laatste optredens door Oskadi
In de vorige aflevering van deze rubriek is 

OSKADI reeds ter sprake gekomen maar in de 

winter van 1968‐1969 vinden toch echt de 

laatste dansavonden van OSKADI plaats. De 

enerjaren van Rien Osnabrugge, Jan v.d. 

Kamp, Hans van Bruggen en Adrie Doornebal 

zijn verleden  jd. Twee van hen konden al niet 

op maal aan de slag vanwege de dienstplicht 

en twee zijn er getrouwd. O ewel: het privé‐

leven van de mannen eist hen zo op, dat het 

organiseren van de dansavond niet meer lukt. 

Wout Klumpenaar van Boschzicht gee  aan 

door te gaan met het organiseren van de 

dansavonden, maar dit zal nooit meer zo’n 

succes worden als in de  jd van OSKADI. De 

naam Oskadi lee  nog een poosje door in het 

door de Valleivogels georganiseerde Oskadi 

voetbaltoernooi.

Foto uit de begin jd van het Doornboomspark

De vrienden van OSKADI op een groepsfoto. Op de foto 
te zien v.l.n.r.:  Wim Schuur,  Rien van Manen, Jan van 
Rootselaar, Rien Osnabrugge,  Henk Bakker, Erik Jonker, 
Adrie Osnabrugge, Jan Ditewig 
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Oprich ng Vereniging Oud Scherpenzeel
We naderen het einde van de laatste aflevering 

van deze rubriek en dat einde houdt in dit 

geval het begin van een nieuwe vereniging in: 

Oud Scherpenzeel. Juist door alle 

veranderingen na de 2e Wereldoorlog, de 

wederopbouw, uitbreidingen en grote 

veranderingen in het dorp neemt de interesse 

voor de historie toe. G.H. Sto jn, de 

dierenarts, doet al in de vroege jaren ’60 

historisch onderzoek en schrij  ar kelen in de 

Nieuwe Holevoet. In een ar kel over een 

onderzoek naar de gracht rond Huize 

Scherpenzeel gebruikt hij al in 1966 de 

woorden ‘’Mooi werk voor een Vereniging 

Oud‐Scherpenzeel !’’. Ook burgemeester 

Hoytema van Konijnenburg schrij  ar kelen 

over de geschiedenis van Scherpenzeel in de 

kerkbode van de Nederlandse Hervormde 

Kerk. Het zijn tekenen dat een historische 

vereniging niet lang op zich zal wachten. De 

eerst bekende bijeenkomst van de Vereniging 

i.o. (= in oprich ng) vindt plaats op 18 oktober 

1966, de volgende al kort erna op 24 

november 1966. Deze vond plaats in de 

raadzaal van het toenmalige gemeentehuis en 

aanwezig waren : burgemeester Hoytema van 

Konijnenburg, mevr. Londo, dhr. van 

Dusschoten, dhr. Londo, dhr. Van Snippenberg, 

dhr. Van Ekris en dhr. Ad G. Muller (als  jdelijk 

secretaris).

Op 25 maart 1968 vindt de oprich ngs‐

vergadering van de Vereniging Oud 

Scherpenzeel plaats. De vereniging begint het 

jaar 1968 met 12 leden en 1 aspirant‐lid (jawel 

…). Het eerste bestuur bestaat o.a. uit dhr. H.H. 

Laansma als voorzi er, dhr. Ad G. Muller als 

secretaris en dhr. J.C. Overeem als 

penningmeester, ondanks dat de laatste niet 

aanwezig is bij de oprich ngsvergadering. Er 

wordt dus maar aangenomen dat hij in func e 

zal blijven. Eind 1968 blijkt de Vereniging 21 

leden te hebben, waarbij het opvalt dat er 

twee niet‐betalende leden zijn en dat 1 lid zelfs 

alweer opgezegd hee ! 

In de loop van 50 jaar groeit de vereniging 

gestaag en durf ik te zeggen dat we nu een 

gezonde en florerende vereniging zijn!

P. Valkenburg

Bronnen

‐ Archief vereniging Oud Scherpenzeel

‐ Lokale + Regionale Kranten “Nieuwe 

Holevoet” + Barneveldse Krant via 

www.archieval.nl

‐ Landelijke dagbladen via www.Delpher.nl

‐ Foto’s: foto‐archief ver. Oud Scherpenzeel

Foto uit de beginperiode: Burgemeester Hoytema 
van Konijnenburg, Dhr. Laansma (voorzi er) en 
dhr. A.G. Mulder (secretaris).
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EEN OVERVAL IN 1722

Het is 4 juni 1722, ’s morgens tussen twee en drie uur als Willem Stevensen Hoogland al vroeg is 

opgestaan om naar zijn bijen te gaan. Als hij bij de Lambalgse brug komt, hoort hij iemand om 

hulp roepen. Het is Jan Cornelissen alias Jan Deel die in het Beekhuisje bij de brug woont. 

Willem gaat het huisje binnen en vindt Jan aan handen en voeten gebonden. Hij is midden in de 

nacht beroofd en ze hebben hem proberen te vermoorden. Willem vraagt wie dat hee  gedaan 

en Jan noemt twee namen: Jan Coetsier en Teunis Meijntsen. De derde weet hij niet omdat het 

donker was. Later beves gt Herman van Harn dat de naam van Jan Coetsier is genoemd, maar 

geen andere namen, wel dat het Scherpenzelers zijn geweest. Daarmee begint de ellende voor 

Jan Coetsier1 .

Wie is die Jan Coetsier? Jan Coetsier heet eigenlijk Jan Termaat. Hij is in de Achterhoek geboren 

en gaat als knecht werken op Huis Hackfort in Vorden bij Johan Frederik van Westerholt. Deze 

Johan was niet alleen heer van Hackfort maar ook heer van Scherpenzeel. Blijkbaar is Jan 

Termaat via hem in Scherpenzeel gekomen. In 1717 trouwt hij met de Scherpenzeelse Geertje 

Robberts de Swart. Hij stopt als koetsier op Huis Scherpenzeel en koopt herberg De Moriaen 

gelegen ter hoogte van de hoek Dorpsstraat‐Lindenlaan. Jan is geen koetsier meer en wordt 

herbergier. Het geluk lacht hem toe tot die roofoverval op Lambalgen.

Als schout Anthonij van de Vliert van de overval hoort stelt hij een 

onderzoek in. Hij ondervraagt de 82‐jarige Metjen Jansen, weduwe 

van Teunis Hendriksen van Dijk, en haar dochter Evertje, die in een 

kamer bij Jan Termaat inwonen. Zij verklaren dat Jan en zijn vrouw 

om  en uur naar bed zijn gegaan nadat ze de deur op slot hebben 

gedaan. ’s Morgens om drie uur hebben ze Jan op horen staan om te 

gaan ‘houten’. Blijkbaar verdient Jan iets bij door eekschillen. Tussen 

en en drie is er geen deur of raam geopend volgens de vrouwen. 

Ook Jans’ vrouw Geertje verklaart hetzelfde. Zij hee  zelf haar man 

wakker gemaakt om te gaan werken. Zelfs de overvallen Jan 

Cornelissen zegt dat hij de naam van Jan Coetsier nooit tegen Willem 

Stevensen Hoogland hee  genoemd. Onschuldig zou je zeggen.

Toch wordt Jan voor de zekerheid gevangen gezet. Twaalf dagen zit 

hij in de gevangenis van Ede. Dan wordt hij weer vrijgelaten wegens 

gebrek aan bewijs. Maar het kwaad is al geschied. Door geroddel is 

hij voor veel mensen in het dorp de dader. Zijn herberg wordt niet 

meer bezocht en twee jaar later is hij genoodzaakt om De Moriaen 

voor 525 gulden te verkopen aan Jan van Wagensveld2 . Door veel 

mensen wordt hij met de nek aangekeken. 

“Caarte van de limi en of 
landsnede tussen Gelderland en 
het S  Utrecht” Detail van de 
kaart van Isaak van Heuvel, 1743‐
1744 (HGA; Hof van Gelre 459C‐
0002).
Bij de pijl: de Moriaan, inmiddels 
eigendom van Jan van 
Wagensveld.
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Bijvoorbeeld door Andries Cornelissen van Beckbergen. Hij bestaat het om voor zijn deur op de 

weg te roepen: “Jan poep, heb je Jan Deel bestolen? Wil je mijn te nacht besteelen? Je zult er 

soo wel niet (van) a omen als je daar gedaan hebt.” Op een zondagavond zei hij nog uitdagend: 

“Laat de mof daar maar uit komen, ik zal hem recht doen.” Een poep en een mof zijn 

scheldwoorden voor mensen uit het oosten. Als Andries door de schout ter verantwoording 

wordt geroepen ontkent hij en gee  alleen toe dat hij vindt dat de daders van de overval 

geradbraakt moeten worden. En wonderlijk genoeg krijgt Andries zijn zin of nog erger.

We moeten naar Wageningen voor antwoorden. Daar worden in 1727 twee inwoners 

gearresteerd: Clara Gijsberts, 63 jaar en haar zoon Gijsbert Gijsbertsen, 24 jaar. Zij hebben veel 

diefstallen op hun naam staan, vooral in Wageningen gepleegd. In hun huis wordt veel gestolen 

waar terug gevonden. Zij bekennen ‘buiten pijn en banden van ijzer’, dus zonder marteling o.a. 

het volgende: 

“Dat sij samen een aanslag gesmeet hadden, om een huijsbraak te doen bij een ouden vrijer 

wonende omtrent Scherpenzeel aan de beek, genaamd Jan Cornelissen. Waar zij in ’t begin van 

de maand junij naar toe zijn gegaan. Dat zij Dirk Jansen, alias Dirk Steck mede daar naar toe 

hadden genomen. Welke zij aan de voordeur op schiltwagt hadden geset en Clara Gijsberts aan 

de agterdeur. Dat zij daar haar alle zwart hadden gemaakt. Dat ze de agterdeur met een ijser 

hadden opgevrigt (open gewrikt) en toen in huis gegaan. Dat ze de oude vrijer hadden vinden 

zi en in zijn borstrok, hebbende alleen de broek aan, zonder kousen. Dat ze hem naar zijn geld 

hadden gevraagd. Dat hij geantwoord had dat hij niet veel geld had als een 60 of 70 gulden, dat 

in de kast lag, hetgeen ze gekregen hadden, bestaande in guldens stukken en goede schellingen 

en zesdehalve. Dewijl zij meenden dat hij meer geld in huis hadde, dat ze hem seer geslagen 

hadden met knuppels die zij in de hand hadden. Dat Gijsbert mede geslagen had. Zijnde 

gebleken dat den selven Jan Cornelissen den eenen pijp (mouw) van zijn hemd in stukken had 

geslagen. Dat ze hem de handen op de rug hadden gebonden en in de kelder hadden gesleept en 

de kelderdeur toe gemaakt hadden. Dat ze toen overal om zogten, maar geen geld meer 

vindende, mede namen een heinod‐rok met silveren knopen en 6 à 7 hemden. Dat Gijsbert 

Gijsbertsen daar negen gulden van hee  genoten als ook Dirk Sleck en Claar Gijsberts 6 gulden.”

Duidelijke zaken en daarom is er maar één straf mogelijk: de doodstraf. Zou het meegespeeld 

hebben dat het hier om Joden gaat? De execu e wordt uitgebreid beschreven. Dit weten we 

omdat het stadsbestuur van Wageningen hen als voorbeeld wil stellen en het hele proces en de 

execu e in een gedrukt pamflet, een soort boekje hee  beschreven en verspreid.

Gijsbert wordt door de scherprechter op een houten kruis gebonden en vervolgens worden zijn 

armen en benen aan stukken geslagen. Daarna wordt hij levend geradbraakt en tenslo e wordt 

hij met een bijl onthoofd. Zijn moeder Clara mag toekijken en vervolgens wacht haar hetzelfde 

lot. Vervolgens worden ze op de galgenberg buiten Wageningen tentoongesteld “ten 

affschrickelijken exempel”.

En Jan Termaat? Hij hee  dus werkelijk niets gedaan. Inmiddels woont hij in het laatste huisje 

aan de Krommehoek, nu ter hoogte van de Jumbo. 
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Hij verdient zijn geld als voerman, metselaar, opperman en 

daghuurder. Maar er is weinig werk. De mensen hebben een 

a eer van hem omdat ze hem nog steeds verdenken. 

Waardoor hij “in een ellendige en jammerlijke staat is 

vervallen”.

Hij krijgt nog een trap na als de schout van Ede eens bij zijn 

Scherpenzeelse collega gaat informeren wie de 

gevangeniskosten moet betalen. De schout telt alle onkosten 

bij elkaar op en komt op een bedrag van 41 ½ gulden. En wie 

mag dat betalen? Juist: Jan Termaat!

Hij hee  daar het geld niet voor en laat een verzoek schrijven 

aan het Hof van Gelre of zij weten waar en hoe hij aan geld 

moet komen. Er zijn ook nog 46 gulden onkosten gemaakt en 

niet te vergeten 41 gulden smartengeld wegens schandelijke 

beledigingen die hij hee  moeten ondergaan.  Dit verzoek 

wordt ondersteund door twee brieven van mensen die 

zeggen dat hij van onbesproken gedrag is. Eén brief is van de 

schout van Ede die zelfs twee keer de moeite neemt om naar 

Scherpenzeel te gaan en bewoners te vragen naar de levens‐

wijze van Jan Termaat. De andere steunbetuiging is van de 

Slot van het verzoekschri  aan het 
Hof van Gelre. Geschreven door Ellard 
Brouwer en door I T M (Ian Ter Maat) 
ondertekend.

Uitgegeven door de stad Wageningen ter 
afschrikking.

Het vonnis over Clara Gijsberts en haar zoon Gijsbert Gijsbertsz van 1 
maart 1727.

Scherpenzeelse schout en schepenen. Het mag allemaal niet baten. Het Hof wijst zijn verzoek af 

en Jan moet betalen. Hij zal nog jarenlang in zijn huisje in de Krommehoek wonen. Na het 

overlijden van zijn vrouw moet hij zijn huis verkopen aan de diaconie van Scherpenzeel en zal hij 

zijn oude dag als één van de armen van het dorp slijten.

Henk van Woudenberg

1 Het hele verhaal staat in een procesdossier. HGA; Hof van Gelre 0124‐549.
2 HGA, Huis Scherpenzeel 136; 05‐12‐1724.
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MARKANTE SCHERPENZELERS

In de serie “Markante Scherpenzelers” belichten we dorpsgenoten die om 

wat voor reden dan ook een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten. 

Dat kan omdat ze voor de dorpsgemeenschap een bijzondere betekenis 

hebben gehad, maar dat kan ook omdat ze als persoon zelf bijzonder 

waren. 

In deze aflevering: Gijs van Ginkel

Gijs van Ginkel is geboren op 16 januari 1930 in 

Scherpenzeel en is vooral bekend geworden als 

jachtopzichter en later Rijkspoli eman bij de 

Veldpoli e in en rond Scherpenzeel. Gijsbertus 

van Ginkel is een zoon van Aalbert van Ginkel, 

landbouwer en Aa e Westeneng. De geboorte‐

aangi e van Gijs wordt trouwens mede gedaan 

door Jacob van Ekris, oud 57 jaar, van beroep 

hotelhouder en Jan Willem van Engelenhoven, 

oud 32 jaar, van beroep bakker. Het ouderlijk 

gezin van Ginkel woont op Kolfschoten. Tot zijn 

24e jaar werkt Gijs dan ook op vaders 

boerderij.

Gijs is echter op zoek naar iets anders. Boer 

zijn is iets wat Gijs kennelijk niet zi en. In 1954 

treedt Gijs dan ook op 24‐jarige lee ijd in 

dienst bij de bedrijfspoli e van de ar llerie‐

inrich ng de Hembrug in Amsterdam. Net als 

veel andere grote bedrijven, denk aan Shell en 

de Nederlandse Spoorwegen hee  de 

ar llerie‐inrich ng een eigen poli ekorps. 

De Ar llerie‐Inrich ng Hembrug bewaking is 

behoorlijk streng, en dat mag ook wel op het 

40 hectare grote terrein. De ar llerie‐inrich ng 

Hembrug is een Nederlands staatsbedrijf dat in 

1954 al een lange historie achter zich hee . 

Het bedrijf hield zich van 1679 tot 1983 bezig 

met de produc e van vuurwapens, ar llerie en 

muni e ten behoeve van het Nederlandse 

leger en het Koninklijk Nederlandsch‐Indisch 

Leger (KNIL).

“Ze noemden ons de Hembrug‐juten”, vertelt 

Gijs later zelf  jdens een interview voor de 

Scherpenzeelse Krant. Gijs woont twee jaar in 

Zaandam en dankzij het feit dat hij een 

rijbewijs hee , in die  jd een veel grotere 

zeldzaamheid dan nu, komt hij al vrij gauw op 

een patrouillewagen. “Ik heb dagenlang het 

verkeer staan regelen, als er muni e aankwam, 

die in de zogenaamde muni eschepen werd 

opgeslagen en bij het transport de weg over 

moest”.

Hembrug. Tekening uit 1929
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Van Ginkel kan het goed vinden met de 

overwegend Amsterdamse werknemers, die 

dagelijks op en neer reizen. Daaronder zijn niet 

alleen wapendeskundigen, maar ook veel 

machinebankwerkers. Verder is er een grote 

administra eve afdeling.

Gijs werkt twee jaar op de Hembrug en weet in 

die  jd zijn poli ediploma te behalen. In 1956 

hoort Gijs, bij een bezoek aan zijn ouderlijk 

huis op Kolfschoten, dat jachtopziener De 

Keizer naar Amerika gaat emigreren. De Keizer 

werkt voor Van Beuningen ondermeer in het 

gebied rond Scherpenzeel. Gijs van Ginkel ziet 

zijn kans en solliciteert met succes op de 

func e van jachtopziener. Hij gaat met ingang 

van 1 mei 1956 een dienstverband aan als 

jachtopziener met de heer Van Beuningen die 

hier de jacht pacht van freule Van Ci ers. Het 

terrein, een deel van het landgoed van het 

“Kasteel Scherpenzeel”, omvat drie 

buurtschappen, namelijk “Groot Wolfswinkel”, 

“Lambalgen” en “Voskuilen”, tezamen een 

uitgestrektheid van zo’n 600 hectare 

natuurschoon. In totaal zijn er zes en 

boerenbedrijven op het jachtveld van Van 

Ginkel verspreid. Het andere te bewaken deel 

wordt beheerd door de dames Rooyaards. 

Daar is de heer D. Dorres jn jachtopziener. Gijs 

en dhr. Dorrestein kunnen het goed samen 

vinden. Het spreekt voor zich dat ze nogal eens 

overleg plegen als er onraad geroken wordt. 

In 1965 wordt de Veldpoli e opgericht, als 

kleinste onderdeel van de Rijkspoli e. Gijs 

werkt al veel met deze mensen samen en 

besluit te solliciteren. Hij wordt aangenomen 

en treedt op 1 oktober 1966 in dienst.

De Veldpoli e komt er omdat er in die  jd op 

de Veluwe bijzonder veel wild wordt gestroopt. 

De zogenaamde Vliegende Brigade werd 

opgericht. Oprichter was de toen alom 

bekende Kolonel De Beaufort. Eerst was er een 

klein detachement, bestaande uit slechts 10 

man, dat uitgroeit tot een vaste groep met 6 

regionale groepen. De groep waar Van Ginkel 

deel van uitmaakt bestaat uit acht mensen. Het 

werkgebied van deze groep omvat de hele 

provincie Utrecht, een deel van het district 

Nijmegen, van Rhenen tot Gorinchem, de Vijf 

Heerenlanden en ook nog wel eens in het 

plassengebied van Loosdrecht, ’s Gravenland 

en Kortenhoef. Gijs draagt het uniform van de 

Rijkspoli e, met het embleem van de 

Veldpoli e.

Overigens opereert hij meestal in burger. “We 

hebben een voorgeschreven dienst, maar 

meestal komt daar niets van terecht, omdat je 

via de mobilofoon weer ergens anders heen 

moet”, merkt Van Ginkel op. “Ook worden we 

vaak thuis gebeld”.

Gijs nog in het 
uniform van 
jachtopziener. 
Hier met een dode 
kieviet.

Gijs neemt een gestroopt reekalf en het geweer 
van een stroper in beslag
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Het gaat niet alleen 

om wildstroperij. 

Verschillende 

we en moeten 

worden nageleefd 

en het is de 

bedoeling dat daar 

toezicht op wordt 

gehouden. Het gaat  

om de Jachtwet, om 

het onbevoegd 

dragen van 

vuurwapens. De 

Visserijwet is in het Utrechtse een voornaam 

punt, bijvoorbeeld bij de Breukeler, 

Loosdrechtse‐ en Vinkeveense plassen.

Dan is er de Vogelwet, bijvoorbeeld het 

clandes en vangen, voorhanden hebben en 

prepareren van vogels. Ook hee  men te 

maken met de Natuurbeschermingswet, die er 

nog niet zo lang is en ten doel hee  bepaalde 

bloemen, planten en dieren voor uitsterven te 

behoeden. Daar vallen bijvoorbeeld ook 

kikkers en padden onder en bepaalde 

vissoorten.

In 1967, na 1 jaar dienst meldt een rapport dat 

Gijs hulpvaardig en betrouwbaar is, nooit op 

vrije  jd kijkt en deze ook nooit declareert. Een 

vakman die schrander is, logisch denkt, een 

goede wetskennis hee , veel schrij  en gezag 

hee , kortom een man van de oude stempel, 

maar een belo e voor de toekomst. 

Voor de leden van de Veldpoli e en dus ook 

voor Gijs geldt dat er de eerste jaren veel werk 

te verrichten is. Pas na een paar jaar is er 

gelegenheid om op vakan e te gaan. “Was je 

thuis dan werd er vaak gebeld en dan ging je 

maar weer”, merkt Van Ginkel zelf op. 

“Het is wel eens gebeurd dat ik zeven nachten 

dienst had gedaan en er toen nog een nacht 

bijkreeg omdat er niemand anders voor was. 

Overigens leverde die nacht wel een succes op. 

We betrapten onder IJsselstein een stel 

‘lichtbakkers’, met als gevolg dat ik ’s middags 

om vijf uur pas weer thuis kwam.  

Tegenwoordig is dat allemaal beter geregeld, al 

is een vrije zaterdag er nooit bij. Mijn vrije 

dagen krijg ik meestal ’s zondags en ’s 

maandags”.

Gijs trouwt in 1958 met Grietje van Leijenhorst. 

Grietje is geboren op 18 november 1933 en 

a oms g uit Stoutenburg. Uit het huwelijk 

komen 5 kinderen voort: Bert, Marjan, Ageeth 

en Gijs (tweeling), Gert‐Jan (als laatste geboren 

in 1969). 

Sinds zijn huwelijk woont Gijs met z’n gezin in 

het Koetshuis van Huize Scherpenzeel. Vandaar 

uit maakt hij zijn rondes over het jach errein. 

Zijn voornaamste werk is het toezicht houden 

op de jacht en het in stand houden van het 

wild. Bunzings, verwilderde ka en, 

kraaiach ge vogels en een enkele maal een vos 

worden zonder pardon door Van Ginkel onder 

schot genomen. Het zijn de meest schadelijke 

dieren die zijn werkterrein bevolken. Een 

tweede en zeker niet minder belangrijke taak is 

het tegengaan van de stroperij. Er wordt nog 

betrekkelijk veel gestroopt. De onverlaten die 

van  jd tot  jd zo hier en daar hun strikken 

uitze en, houden er soms walgelijke methodes 

op na. Daar kon Gijs alles over vertellen.

Na twin g jaar in het Koetshuis gewoond te 

hebben verhuist de familie Van Ginkel naar het 

Poorthuis, Dorpsstraat 186. In verband met de 

restaura e van het Koetshuis moet men 

verhuizen. 

Gijs met de fiets aan de hand 
in het buitengebied
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Volgens eigen zeggen van Gijs was dat wel 

even wennen “maar we hebben het nu best 

naar ons zin”.

Uit alles blijkt dat Gijs een groot natuurlief‐

hebber is. Hij spreekt al jd met een zekere 

eerbied over de schoonheid rondom hem. 

“Voor de drij achten die hier driemaal per jaar 

op het landgoed gehouden worden, hebben de 

mensen over het algemeen wel begrip. Dat is 

nu eenmaal noodzakelijk om een gezond 

evenwicht te verkrijgen in de wildstand. 

Natuurlijk worden er dan dieren gedood, maar 

op een héél andere manier als die van stropers 

die hun levende buit langzaam laten s kken of 

doodmartelen. De stroperij blij  een 

misdadige bezigheid. We moeten het zoveel 

mogelijk tegengaan. Wat mij betre : ik help 

daar graag aan mee”.

Gijs vertelt verder: “De wildstand loopt terug 

en niet alleen door stroperij. Het toenemende 

verkeer maakt veel slachtoffers. Ook is er bijna 

geen bouwland meer. Vroeger hadden de 

boeren vrijwel allemaal half weiland‐half 

bouwland. Door de moderne maaimethoden 

sneuvelt er enorm veel jong wild, ze hebben 

geen enkele kans ten opzichte van de grote 

machines”.

Gijs spreekt in de interviews die met hem 

gehouden zijn met lof over de 

landgoedbezi ers: “Er wordt wel eens 

gemopperd op de landgoedbezi ers, maar het 

is dan toch  aan families als Van Royaards en 

Van Ci ers te danken dat er in de bossen 

rondom Scherpenzeel zoveel wild voorkwam. 

De teruggang hee  ook te maken met het 

ouder worden van de bossen. Er is dan weinig 

onderhout meer waar het wild in kan leven.”

In 1979 viert Gijs van Ginkel zijn 25‐jarige 

jubileum als Rijkspoli eman. Ter gelegenheid 

van dit jubileum wordt er in café‐restaurant 

“De Pyramide” een uitgebreide recep e 

gehouden. Velen maken van de gelegenheid 

gebruik de familie van Ginkel de hand te 

drukken.

het Koetshuis  jdens de restaura e in 1979 Gemotoriseerde     stropers in het veld. 
Illustra e van B Schrijert

Gijs en Grietje nemen  jdens de recep e 
felicita es in ontvangst.
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Gijs van Ginkel beëindigt op woensdag 

24 januari 1990, na een intensieve 

werkperiode, zijn loopbaan bij de 

Veldpoli e, wegens het bereiken van de 

FLO–lee ijd. Ter gelegenheid hiervan 

wordt ’s middags een druk bezochte 

afscheidsrecep e gehouden in 

Restaurant Boschzicht te Scherpenzeel. 

Tijdens deze recep e wordt Gijs van 

Ginkel koninklijk onderscheiden met de 

Orde van Oranje Nassau.

Al  jdens zijn loopbaan, maar ook daarna blijkt 

Gijs een enthousiast schrijver. Hij schrij  veel 

verhalen over wat hij mee maakt in zijn werk. In 

het vakblad “de Nederlandse Jager” hee  Gijs 

bijvoorbeeld vele verhalen gepubliceerd onder 

het pseudoniem “Valleischut”. Gijs hee  echter 

ook fic e geschreven. Een bekend verhaal van 

hem is “De Legende van Groot Wolfswinkel”, 

wat eerder ook al in ons verenigingsblad is 

gepubliceerd. 

Gijs van Ginkel is overleden op 31 oktober 1994.

Piet Valkenburg

Bronnen:      

‐ Ar kelen en interviews Scherpenzeelse Krant 1964 en t.g.v. zijn jubileum 30 mei 1979

‐ Archief van “de Nederlandse Jager”                                                                                           

‐ Een groot deel van dit ar kel is met toestemming overgenomen uit eerder gepubliceerde 

verhalen op weblog: www.de‐veluwenaar.nl van de Jac. Gazenbeeks ch ng uit Lunteren. Wilt u 

meer lezen over Gijs van Ginkel dan is het aan te bevelen deze website op te zoeken.

‐ Foto’s zijn a oms g uit het archief van Oud Scherpenzeel, maar ook van de website van de 

Veluwenaar, die grotendeels weer a oms g zijn uit het archief van de Familie van Ginkel.

Gijs van Ginkel koninklijk onderscheiden
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In 1961 viert burgemeester C.P. Hoytema van 

Konijnenburg zijn 25‐jarig ambtsjubileum. Dat doet hij met 

een rijtoer door het dorp, een recep e en een diner voor 

de notabelen van Scherpenzeel. Ter gelegenheid van deze 

mijlpaal stelt het jubileumcomité een uitgave samen met 

teksten geschreven door burgers uit diverse geledingen uit 

de Scherpenzeelse bevolking. Dit eerste verhaal komt van 

de hand van wethouder G. van Kampen. Hoytema van 

Konijnenburg is van 1936‐1969 burgemeester van ons 

dorp geweest.

Voorzi er van de Raad
Op grond van de Gemeentewet is de Burgemeester Voorzi er van de 

gemeenteraad. Was het een wonder dat in de April‐dagen van het jaar 1936 

door de leden van de Raad van de gemeente Scherpenzeel met grote 

belangstelling werd uitgezien naar de benoeming van een Burgemeester van 

onze Gemeente, hij toch immers werd behalve Burgemeester van onze 

Gemeente, Voorzi er van haar Raad. 

Op 1 Mei van het jaar 1936 verscheen er een Koninklijk Besluit waarin Mr. 

C.P. Hoytema van Konijnenburg tot Burgemeester van de Gemeente 

Scherpenzeel werd benoemd, per ingang van 15 Mei.

Vol spanning werd er uitgezien naar de eerste kennismaking. Deze kwam al 

heel spoedig. Onaangekondigd, om officieel gedoe te voorkomen, verscheen de pas benoemde 

Burgemeester om eens polshoogte te komen nemen. IJlings werden de Wethouders 

gewaarschuwd en zo werd die dag gebruikt om enige indrukken op te doen van het komende 

werk.

De 19de Mei was de grote dag voor Scherpenzeel en voor de pas benoemde Burgemeester. In 

de, op deze dag gehouden, buitengewone Vergadering van de Raad der Gemeente 

Scherpenzeel, belegd om 4 uur 30 in de namiddag, vond de officiële installa e plaats.

Bij deze gelegenheid werden door de Voorzi er de Heer 

E.M. Blanken o.m. de volgende woorden gesproken: 

"Mijnheer de Burgemeester, vol vertrouwen leggen wij de 

belangen van onze Gemeente in Uw handen en spreken 

daarbij de wens uit dat ’t U gegeven moge zijn vele jaren in 

het belang der Gemeente, die ons lief is, te mogen breiden. 

Hiermee verklaar ik U geïnstalleerd als Burgemeester van 

Scherpenzeel en verzoek ik U het voorzi erschap van deze 

vergadering van mij over te nemen.” 

25 JAAR BURGEMEESTER HOYTEMA VAN 

KONIJNENBURG

Rijtoer

Wethouder Van 
Kampen

Rijtoer t.g.v. het jubileum van Hoytema
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Nadat wethouder Blanken de nieuwe func onaris de ambtsketen hee  omgehangen, sprak 

laatstgenoemde o.m. de volgende woorden: “Ik moge hieraan de wens toevoegen, dat mij de 

kracht gegeven zijn geruime  jd werkzaam te zijn, in de het in mij gestelde vertrouwen niet te 

beschamen. Mijne Heren leden van de Raad, ik hoop, dat U mij bij het vervullen van mijn taak 

Uw noodzakelijke medewerking niet zult onthouden.”

Het oudste raadslid de Heer T. Valkenburg zei namens de Raad alle medewerking toe, hieraan 

toevoegende: “Mocht U eventueel te kampen hebben met moeilijkheden, dat het U dan tot 

troost moge strekken dat U zeven discipelen hebt om U bij te staan.”

Zo was het begin van de ambtsperiode van Burgemeester Hoytema van Konijnenburg in ons 

Scherpenzeel. Nu deze ambtsperiode de 25 jaar hee  bereikt, wat toch zeker een geruime  jd 

genoemd kan worden, is het mij een eer en een groot genoegen enkele punten en voorvallen uit 

deze periode, speciaal wat betre  de Raadszi ngen, naar voren te halen en U Mijnheer de 

Voorzi er als blijvende herinnering, hopelijk aangename, aan te bieden.

Gedurende deze 25 jaar hebben de volgende personen, kortere of langere  jd, zi ng gehad in 

de Raad:

De Heren E.M. Blanken, H. Blanken, C.H. Bakker, H. Berendse, G. v. Leuveren, S. Valkenburg, T. 

Valkenburg, G.C. Key, F. Harthoorn, G. ten Broek, J. v.d. Vliert, L. v.d. Brandhof, M. Overvest, C. 

ter Burg, M .v.d. Burgt, A. de Vries, J.A. v.d. Ham, G. v. Kampen, W. v. Oostrum, J.C. v. Bruggen, 

J.H. Renken, B. Osnabrugge, B. Valkenburg, J. v.d. Ham, J.H.E. Sterk, G. Jonker, P. de Jonge, J. v.d. 

Weerd en H.J. Blanken.

Als wethouders hebben gefungeerd: vanaf het begin der ambtsperiode tot 1946 E.M. Blanken 

en S. Valkenburg. In de  jdelijke Gemeenteraad H. Berendse en M. Overvest. Op 23 Augustus 

1946 werden gekozen J.A. v.d. Ham en G. v. Kampen. J.A. v.d. Ham werd later opgevolgd door B. 

Valkenburg.

In 1948 overleed de Secretaris E. v.d. Linde en werd opgevolgd door B. v.d. Brink.

Het is geen wonder dat deze gekozen vertegenwoordigers van de Scherpenzeelse bevolking het 

de Voorzi er ook wel eens las g hebben gemaakt.

Immers zij kwamen voort uit verschillende groeperingen en rich ngen en er werd gewerkt in 

een glazen huis.Het kan gebeuren dat de Voorzi er zich beijvert voor waterleiding en sommige 

leden de oudste dorpspompen in stand willen houden, 1936.

Ook kwam het voor in datzelfde jaar dat leden van de begro ngscommissie hun eigen rapport in 

de openbare Raad verloochenen, een verschijnsel dat zich anno 1961 nog wel voordoet.

Je moet er als Voorzi er maar aan denken, dat zelfs voor het aanschaffen van een nieuwe jas 

voor de veldwachter een goedgekeurd Koninklijk Besluit vereist was.

Wat doe je als Voorzi er wanneer in 1937 en 1946 raadsleden weigeren om in begro ngs‐ of 

rekeningscommissies zi ng te nemen? Het enige mogelijke is  jd te winnen om de 

heetgebakerde vroede vaderen wat te laten bekoelen en het komt vanzelf in orde.

Ook kan het gebeuren zoals in 1938 en ook in 1961 dat je bij de algemene beschouwingen te 

horen krijgt, dat de Voorzi er zeer ac ef is en daardoor de Wethouders verwend worden, of dit 

een vermanend vinger opsteken is tegen de Burgemeester of de Wethouders of tegen beide laat 

ik maar in het midden.
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Het hinderlijke gefluister van de raadsleden konden 

de oren van de Burgemeester in 1937 nog maar 

moeilijk verdragen, of in 1961 deze oren wat meer 

kunnen verdragen of dat er minder hinderlijk 

gefluister is, laat ik gaarne over aan de luisteraars 

op de publieke tribune.

Het vuur in de poli eke deba en laaide als regel 

het hoogste op bij het s chten of bouwen van een 

nieuwe school, dat was zo in 1938, 1958, en ook in 

1961. In 1939 verzuch e een raadslid, je zou er van moeten zuchten en de Voorzi er, ik ben 

zeer verheugd gezien de vele strubbelingen, die wij hebben gehad, dat wij tot dit besluit 

gekomen zijn.

Ook bij de verkiezingen van de Wethouders werd er vaak he ig gedeba eerd en 

geargumenteerd met procenten en democra e. Grote, algemeen geschikt geachte personen 

voor deze func e hee  Scherpenzeel gedurende deze 25 jarige periode niet voortgebracht, want 

ze haalden het al jd precies met de hakken over de sloot.

De problemen waarmee de Raad worstelt zijn technisch misschien wel, maar in wezen niet 

veranderd.

Verkeersonveiligheid was er in 1937 blijkbaar evengoed als in 1961, de Voorzi er gewaagde in 

genoemde jaren van verkeersongevallen, één der leden van de Raad overkomen.

Het woonwagenprobleem werd op 3‐12‐’37 als een gelie oosd onderwerp voor dec rondvraag 

aangesneden, In 1961 kunnen we nog dezelfde klank beluisteren.

In de der ger, evenals in de zes ger, jaren moest er orde gebracht worden in de 

vervoersmiddelen waarmee de marktbezoekers zich derwaarts plegen te begeven. De 

straatverlich ng en de nachtbranders hebben ook vanaf het begin de volledige aandacht gehad.

In 1937 kwam reeds de riolering ter sprake en het moet de Voorzi er dan ook wel grote 

voldoening geven dat dit punt naar het thans lijkt in 1961 van de agenda afgevoerd kan worden.

Thans wil ik nog enkele gedeelten weergeven van toespraken door de Voorzi er zowel in blijde 

als in donkere dagen gehouden, welke historische waarde hebben voor de geschiedenis van ons 

Scherpenzeel.

Bij de beëdiging van de Raadsleden op Dinsdag, 5 September 1939, toen in verband met 

oorlogsdreiging de mobilisa e was afgekondigd, sprak hij o.m. als volgt: 

“Ik vertrouw dat gij U bewust zijt van Uw verantwoordelijkheid, dat ook gij het Uwe kan 

bijdragen om onze regering te steunen bij haar arbeid om ons land en volk te sparen voor de 

grote ramp van bloed en oorlogsellende. Ik verwacht, dat ik namens U en ons gehele dorp 

spreek, indien ik tot de troepen die dezer dagen ons dorp betreden een welkom toeroep. En zo 

zullen wij vertrouwende op Goden met plichtbetrach ng ons werk doen.”

Op 28 juni 1940 zei de Burgemeester o.m. : “Scherpenzeel hee  de gebeurtenissen aan den lijve 

meegemaakt. Wij zijn allen geëvacueerd geweest. Na de terugkeer vonden we ons dorp 

gedeeltelijk verwoest en geplunderd terug. Wij zijn ons de oorlogsdaden wel bewust. Ik hoop op 

de medewerking van de Raad in de moeilijke dagen, welke nog zullen komen. Daartoe geve God 

ons Zijn hulp en zegen.”

Echtpaar Hoytema en Van Kampen
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Op 30 December 1940: “Wij zijn gekomen aan het einde van deze vergadering en tevens aan het 

einde van het jaar 1940. Het is mij verboden om tot besluit enige woorden tot U te spreken. Het 

jaar 1940 is voor allen een rampjaar geweest. Met Gods hulp kunnen wij ook de toekomst weer 

ingaan.” 

Op 1 november 1945 tot de  jdelijke Gemeenteraad: “Mijne Heren, thans zijn wij weer op een 

punt gekomen waarop wij zoveel jaar hebben gewacht. Wij zijn thans in ons dorp een stap in de 

rich ng naar de democra e waarvoor in de oorlog duizenden hun leven hebben gegeven. Het 

verheugt mij als Voorzi er weer in uw midden te zijn. Zoals U weet was het ambt van 

Burgemeester gedurende de Duitse beze ng lang geen hapje. Al jd dacht ik, wat zal er vandaag 

weer komen. Hoe zullen wij het er vandaag a rengen. Ik ontken niet wel eens fouten gemaakt te 

hebben, maar ik heb al jd op mijn plaats, mij door de Koningin aangewezen, in het belang van de 

Gemeente Scherpenzeel gewerkt en al jd getracht de moeilijkheden zo goed mogelijk en naar 

mijn beste weten op te lossen. Zo zijn wij dan na 4 ½ jaar weer zover gekomen, dat wij hier 

vertegenwoordigd zijn om de belangen van de Gemeente te dienen. Wij zullen nog vele 

moeilijkheden moeten overwinnen en gezamenlijk arbeiden tot het welzijn van de Gemeente 

Scherpenzeel.” 

Zo was dan de donkerste en moeilijkste  jd uit Uw 25 jarige periode voorbij en kon de 

herstelperiode weer opnieuw beginnen. Deze periode van de Noodgemeenteraad kunnen we het 

beste zien als een aanloopperiode naar de normale gang van zaken.

Op 23 Aug. 1946kwam voor het eerst de nieuwgekozen Raad bijeen. De Voorzi er spreekt deze 

vergadering toe en zegt, dat thans weer een gemeenteraad tot stand is gekomen overeenkoms g 

de Grondwet en de Gemeentewet, gekozen door het Volk. Hij hoopt dat de leden van de Raad 

onder Gods zegen onpar jdig der belangen van de Gemeente zullen voorstaan en behar gen.

Een zeer belangrijke gebeurtenis was het ook voor Scherpenzeel toen de veelbesproken 

grenswijziging van kracht werd. Hierdoor werd we elijk vastgelegd wat historisch en geografisch 

bij Scherpenzeel behoort.

Als Voorzi er van de Raad moet het voor U toch ook een 

grote voldoening zijn geweest, dat U toen niet meer 7 

discipelen aan Uw zijde had, maar 11.

Het moet voor U toch ook wel een grote voldoening zijn, 

dat U gezamenlijk met de Raad veel hebt kunnen doen in 

het belang van Scherpenzeel. Alle wensen zijn nog niet 

vervuld, alle problemen zijn nog niet opgelost, onze wens 

is dat U nog vele jaren met vaste hand de raad zo zult 

besturen dat wij dichter bij de oplossing zullen komen. 

Ondanks de wensen en problemen is het toch goed 

wonen in Scherpenzeel.

God geve U hiertoe de kracht en de wijsheid.

G. van Kampen

Koninklijke onderscheiding voor 
Geurt van Kampen
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SCHERPENZEEL TOEN EN NU

Oosteinde
Het Oosteinde in Scherpenzeel is op plaatsen bijna onherkenbaar veranderd. In het begin van de 

vij iger jaren stond er een oud blokje woningen met op de hoek het kruidenierswinkeltje van 

Van Middendorp. Er naast was de laan naar het kasteel en de muziektent van Caecilia. Ook 

diende de ruimte ernaast als parkeerplaats voor vrachtauto's van chauffeurscafé "De Zwaan".

Later is dit blok afgebroken en  kwam er snackbar "Het hoekje"voor terug. Het gebied er achter 

werd vol gebouwd met luxe bungalows en heet nu Doornboomspark. Ook "De Zwaan"is al jaren 

geleden verdwenen.

Dorpstraat
In het westelijk deel van de Dorpsstraat in Scherpenzeel stond bij de ingang van de 

Glashorsterdijk een pand met de VIVO kruidenierswinkel van Koster en fietsenmaker Helms. 

Begin jaren 60 werd dit pand afgebroken en kwam daar achter een nieuwe supermarkt. De 

fietsenzaak stopte er mee. Ook kwam er op die plaats een doorbraak voor een nieuwe straat, de 

Prinses Margrietlaan.

De nieuwe supermarkt van Antonides op de hoek van de Glashorst  is inmiddels ook weer 

verdwenen en nu staat daar het appartementengebouw "Groot Wallenburg". Het 

wederopbouwpand rechts is verbouwd tot winkel voor Burgers groente en fruit.
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Het centrum
Het centrum van Scherpenzeel is in de loop der jaren erg veranderd. Voor de oorlog bestond het 

plein 1940 nog niet. Veel speelde zich af in het middelpunt van het dorp rond de Grote Kerk. Zo 

stond o.a. de café "de Prins" naast de kerk aan de Dorpsstraat en de Marktstraat hee e Kromme 

Hoek. Tijdens de oorlog is het centrum bijna helemaal verwoest. Bij de wederopbouw in 1940 

en 1941 is het plein ontstaan, de toegang naar de Marktstraat werd ruimer, de winkel van 

Methorst verween en café "De Prins"werd naar achteren herbouwd. Inmiddels is dit 

"Prinsheerlijk".

Achterstraat
Het was de zgn. zel ant van Scherpenzeel: de Achterstraat. Het was een enclave van 

Woudenberg die geheel georiënteerd was op Scherpenzeel. Hotel‐café Boschzicht was 

Scherpenzeels en aan de overkant was kruidenier Stam een Woudenberger. In 1960 vond een 

grenswijziging plaats en werd de Achterstraat, later Vlieterweg genoemd, bij Scherpenzeel 

gevoegd en werd Gelders.

Henk van der Hoeff
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Zoals u weet is Oud‐Scherpenzeel verkozen tot Vereniging van het jaar. Velen spraken hun 

waardering uit voor de ac viteiten van onze vereniging. Kortgeleden ontvingen we het rapport 

met daarin opmerkingen over Oud‐Scherpenzeel. We lopen nog net niet naast onze schoenen, 

maar we zijn door de uitslag wel extra gemo veerd om ons te blijven inze en.

Opmerkingen van kiezers:

OUD‐SCHERPENZEEL VERENIGING VAN HET JAAR

– Zeer betrokken bij de Scherpenzeelse gemeenschap.

– Zijn zeer ac ef voor de inwoners. Mooi clubblad.

– Het is een mooie vereniging die veel voor Scherpenzeel betekent. Je kunt er elke 

dinsdagavond terecht voor informa e over Scherpenzeel en zijn bewoners, of het nu foto's of 

familie stambomen zijn. Heel leuk om ook op de open middagen langs te gaan, medewerkers 

zijn zeer enthousiast en behulpzaam om antwoorden te zoeken op je vragen en er staat al jd 

koffie klaar.

– Ik moest een Vlog maken en wilde dat over Scherpenzeel doen, ben naar de vereniging 

gegaan en werd enorm geholpen, zowel met foto's als informa e en mijn Vlog werd een 

succes. Later moest ik er nog één maken over schilders en toen had de vereniging net een 

tentoonstelling over de schilders in Scherpenzeel, dus weer naar de vereniging en wederom 

werd ik heel goed geholpen. Zo is de vereniging voor zowel jongeren als ouderen een 

aanwinst in het dorp.

– Het is een hele gezellige vereniging, waar mensen zeer ac ef zijn om de geschiedenis van 

Scherpenzeel te bewaren. Zowel de gebouwen als de herinneringen van mensen die er 

gewoond hebben en wonen.

– Uitgebreide genealogie en fotocollec e.

– Een prach ge vereniging met oog voor de historie van ons dorp. Die dit op zowel jong als oud 

probeert over te dragen.

– De vereniging probeert op een prima manier het verleden van ons dorp levend te houden 

zowel op contact avonden als in het prach ge kwartaalblad.

– Ac ef en historisch verantwoord.

– Wat moet ik nu nog toevoegen. De cijfers zeggen toch al genoeg?

– Een vereniging, die echt thuishoort in Scherpenzeel. Staat in het heden en weet heel veel 

over het verleden

– Al jaren woon ik buiten mijn geboortedorp. De Vereniging houdt met veel warme 

betrokkenheid alle aandacht voor geschiedenis en ontwikkeling van het dorp gaande!

– Heerlijke vereniging met bestuur en leden met hart voor de zaak.

– Super inzet en resultaten.

– Een grote betrokkenheid voor alle inwoners van Scherpenzeel.

– Een vereniging waar met hart en ziel waar alles van oud Scherpenzeel wordt verteld en 

gezien kan worden.

– Een snel groeiende vereniging die zich op allerlei manieren manifesteert in de 

Scherpenzeelse samenleving. De deur staat elke dinsdagavond open. Ook geven ze een 

informa ef + leuk verenigingsblad uit, zeer goed leesbaar met interessante verhalen uit het 

verleden van Scherpenzeel. De Facebooksite is ook erg leuk
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– Gewoon goed.

– Geweldige vereniging. Goed georganiseerd. Doen veel leuke dingen

– Gewoon een leuke vereniging van een heel leuk dorp

– Oud‐Scherpenzeel is: betrokken, hulpvaardig, eerlijk, respectvol, divers, vol geschiedenis en 

cultuur, leerzaam, enthousiast, bindend. Ik word er warm van!

– Ben van oorsprong geen Scherpenzeler, maar vind het heel erg leuk om te zien hoe het dorp 

of dorpsgenoten er vroeger uit gezien hebben. Super dat de vereniging zich daar voor inzet.

– Al jd veel informa e over heden en verleden  jdens bezoekmomenten in het Oud 

Scherpenzeel blad!

– Heel leuk dat in ons dorp een zo betrokken vereniging is. Ook voor nieuwe inwoners en de 

jeugd is het mooi bij de geschiedenis van ons dorp te worden betrokken

– De vereniging "Oud Scherpenzeel" is op een bijzondere manier verweven met de (vroegere) 

inwoners van Scherpenzeel en voorziet in een behoe e elkaar te ontmoeten op een zeer 

plezierige wijze. Ook de niet in het dorp geboren Scherpenzelers waaronder diverse 

bestuursleden voelen zich er thuis. De vereniging lee  in het dorp wat moge blijken uit het 

aantal leden en de zeer druk bezochte avonden en andere ac viteiten. Naar het goed 

verzorgde verenigingsblad met interessante ar kelen over vroeger maar ook over nu wordt 

steeds uitgekeken.

– Ze doen heel veel om de mensen te laten zien en horen hoe mooi Scherpenzeel was en is.

– Zeer goede vereniging met hoog sociaal belang.

– Een geweldige club!!!!

– Een heel een mooie vereniging heel goed voor de Scherpenzeelse bewoners.

– Wat wij willen zien en weten komt al jd aan bod. Ook de tekst is al jd begrijpelijk.

– Ik ben lid geworden van deze vereniging omdat zij heel veel doen voor ons dorp. Ze stellen 

alles veilig wat voor de historie van het dorp en directe omgeving van belang is. Ik vind het 

belangrijk dat de geschiedenis van ons dorp toegankelijk blij  voor de komende genera es.

– Het is een complete vereniging qua aanbod en niet te vergeten de diversiteit aan vrijwilligers.

– Handelen in belang van de gemeenschap, dragen bij aan overdracht van informa e over 

geschiedenis en ontwikkeling van Scherpenzeel.

– Hoge inzet van vrijwilligers.

– Super vereniging die veel doet voor de historie van ons dorp

– Blinkt uit in alle face en

– Zij doen er veel aan de geschiedenis van Scherpenzeel in beeld te brengen en te houden.

– Een hele goede vereniging die veel voor de leden doet.

– Heb het genoegen geboren te zijn in het jaar 1930,en gelukkig nog goed bij mijn posi even. 

Nog nooit heb ik een vereniging ontmoet en lid van geweest, die zich zo inzet en het statuten 

doel voor bijna 100% benadert. Grootste vereniging van onze gemeente. Zeer geliefd! Trekt 

volle zalen als er jaarvergadering is. Zeer innemende en s mulerende voorzi er. Werd al 

eens bekroond met een dorps AWARD! Vele oude dorpsgenoten blijven na verhuizing toch 

lid om maar te kunnen mee beleven wat er in het verleden en heden gebeurt.

– De ac viteiten die ze organiseren zijn al jd leuk en de boekjes die ze uitgeven zijn erg leuk 

om te lezen veel informa e over Scherpenzeel en inwoners.

– Vereniging Oud Scherpenzeel hee  niet voor niets bijna 900 leden, waaronder vele oud‐

Scherpenzelers, die regelma g naar de diverse ac viteiten komen. Een gezellige vereniging 

die erg ac ef is.
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– Het is een topclub.

– Goede sfeer, er worden mooie dingen van vroeger vertoond. en een mooie en gezellige 

exposi e ruimte.

– Uitstekende professionele vereniging op alle fronten.

– Een bloeiende en aansprekende vereniging die veel onderneemt om de leden te 

onderhouden en vermaken met aan Scherpenzeel gerelateerde geschiedenis en te 

ondernemen ac viteiten zoals wandelen en etsen en excursies naar bezienswaardige 

historische plekken in Nederland.

– Bestuur en vrijwilligers van Vereniging Oud‐Scherpenzeel ze en zich vol ijver in voor het 

behoud van de cultuur‐historisch waardevolle zaken van Scherpenzeel. Zij presenteren delen 

van hun ac viteiten tweemaal per jaar op een ledenavond, waarbij naast de leden ook alle 

burgers van Scherpenzeel en gasten van elders welkom zijn. Poli eke voorkeur en/of religie 

spelen geen rol; een ieder die begaan is met de historie en de cultuur van het dorp 

Scherpenzeel is welkom. Zo vervult de vereniging een bindende rol in het dorp en bevordert 

daarmee een nog beter lee limaat, waar ik persoonlijk ook van profiteer.

– Heel ac eve vereniging.

– Geweldig wat ze allemaal organiseren, ook met koningsdag. De info over het vroegere 

Scherpenzeel, oude voorwerpen en oude foto s over de geschiedenis verzamelen. 

Rondleidingen door het kasteel, open dagen met foto s bekijken. De Grebbelinie verhalen 

vertellen. Zo wordt de geschiedenis voor jong en oud toegankelijk en levend gehouden

– Dit is een professionele vereniging en gee  alle face en de volledige aandacht.

– Gezellige en leerzame avonden.

– Zo veel bereiken met zulke enthousiaste vrijwilligers.

– Vereniging oud‐Scherpenzeel is een ac eve vereniging die met regelmaat bijeenkomsten en 

presenta es organiseert. De bronnen lijken onuitpu elijk mede door de betrokkenheid van 

de inwoners.

– Gezellige club !!!

– Goede vereniging die het verleden hoog houdt, zonder verleden geen toekomst.

– Een heel betrokken vereniging op ons dorp die alles wat oud is hoog in het vaandel hee  

staan en er voor gaat om het te behouden.

– Een geweldige vereniging waar je terecht kunt met je vragen, en erg behulpzaam !

– Voor alles geld: betrokkenheid.

– Een super vereniging met heel veel mogelijkheden.

– De informa eavonden, uitstapjes en excursies zijn meer dan goed georganiseerd. De 

bestuursleden zijn kundig en humoris sch. Een avondje ‘Oud Scherpenzeel’ is al jd succes 

verzekerd én gezellig.

– De vereniging is erg leuk en deelt veel informa e.

– Een vereniging die aan de weg  mmert.

– Een leuke en een educa eve vereniging en hee  oog voor de medemens. De contacten lopen 

zeer goed en ze hebben een goede voorzi er.

– De Vereniging Oud Scherpenzeel is een zeer ac eve en gewaardeerde vereniging , dit is te 

zien door de steeds groeiende aantal leden. Het regelma ge bezoek van de ac viteiten van 

de leden is groot omdat ze regelma g de leden van goede info voorzien.

– Perfecte vereniging!
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– Dit is echt een supergoeie vereniging. Echt alles is geweldig geregeld. Veel in em contact met 

de leden, veel twijfelach ge publiciteit, een kekke website met mooie dames en een bestuur 

dat van bi erballen houdt (???).

– Het is een prach ge vereniging, die het verleden en heden laten zien in bijeenkomsten en 

tentoonstellingen en is voor een ieder toegankelijk.

– Prach ge vereniging!

– Ieder jaar weer een geweldige inzet.

– Dit is een vereniging voor en door Schepenzelers, ver weg of dicht bij. Open en toegankelijk 

en gerund door gedreven vrijwilligers. Een vereniging om trots op te zijn.

– Gezellig en puur.

– Als Scherpenzeelse van geboorte vind ik het leuk nog allerlei mensen en dingen te zien van 

ons oude dorp.

– Het is een gezellige, bij de gemeente betrokken vereniging waar je met al je vragen en foto's 

over en van vroeger terecht kan. Er is al jd veel gezelligheid bij de open dagen.

– Deze mensen zijn echt betrokken en willen al jd helpen daar waar het kan! Super!!

– Fijne betrokken vereniging.

– Leuke bijeenkomsten, veel aandacht voor het boekje en een vriendelijke ontvangst bij de 

open dagen. Ook het jaarlijkse uitje is goed verzorgd.

– Zeer divers, strak geleid, leuke en voor algemene interesse voor S’zelers en oud S’zelers 

brede club. Alle lof.

– Sfeer  jdens verenigingsac viteiten is voortreffelijk. Ook zeer gastvrij voor niet‐leden!! De 

kwaliteit van het gebodene is uitstekend. Veel thema's komen aan bod. De vereniging is zeer 

begaan met de monumenten van Scherpenzeel en probeert in nieuwe wijken het verleden 

tot ui ng te laten komen zoals voorstellen voor straatnamen. De vereniging staat open voor 

iedereen ongeacht a omst, religie etc.

– Deze vereniging doet voor heen veel Scherpenzelers, m.n. oudere inwoners het hart sneller 

kloppen. Mooie ac viteiten, gezellige avonden enz. enz. Daarom verdient Oud Scherpenzeel 

deze prijs!!

Als verbeterpunten werd het volgende genoemd:

– Het zou leuk zijn geboren en getogen Scherpenzelers die vertrokken zijn aandacht te geven 

en bij en met hen na te gaan hoe hun dorp hee  bijgedragen aan hun ontwikkeling.

– Ik denk dat ze meer vrijwilligers kunnen gebruiken.

– Graag vaker oude filmpjes laten zien.

– Een oudheidskamer?

– Ja, wat zou het mooi zijn als we er een museum van konden maken, zodat het ook voor het 

dorp behouden blij  bij een eventuele samenvoeging. Maar wie zal dat betalen?

– Het zou mooi zijn als er ook meer weck en andere oude spullen te zien zijn.

– Iets meer voor jongeren.

– Wat meer foto's op de site.

– Hoe betrek je de jeugd bij de vereniging?

Het bestuur.






