Ouden van Dagen op reis
Zakje snoep en een sigaar voor onderweg.
Een dagje uit is tegenwoordig geen bijzonderheid meer. Voor de meesten van ons een vakantie ook
niet. Hoe anders was dat vroeger. De jaarlijkse tocht voor Ouden van Dagen was een ware
happening. Niet alleen voor de ‘oudjes’ maar ook voor de rest van het dorp dat massaal uitliep om de
deelnemers feestelijk te onthalen bij terugkomst.
Na de oorlog krabbelt Nederland uit een diep dal. Ook in Scherpenzeel is de economische
vooruitgang te merken. Er is weer tijd om leuke dingen met elkaar te doen. In 1947 organiseren de
winkeliersvereniging en de VVV voor het eerst een dagje uit voor de ‘ouden van dagen’. Iedereen die
67 jaar of ouder is mag mee. Natuurlijk mogen ook partners die deze respectabele leeftijd nog niet
hebben bereikt mee. De inwoners van de aangrenzende delen van ons dorp (de zelfkant) die tot de
gemeente Woudenberg behoren zijn eveneens van harte uitgenodigd. De eerste reis gaat met auto’s
naar Wijk bij Duurstede waar de deelnemers zich in een boomgaard tegoed doen aan heerlijke
kersen. Het uitje is een groot succes en leidt tot de oprichting van een comité dat deze activiteit
jaarlijks gaat organiseren. Voorzitter hiervan is dierenarts Stotijn. Als secretaris wordt meester
Verkerk aangesteld en penningmeester Golstein gaat over de centen. In het bestuur zitten ook de
bekende dorpsgenoten Eet Blanken, Wim Schimmel, Joop Weijers en Wes Pol. Het zijn de
middenstanders en de lokale verenigingen die de tocht voor ouden van dagen mogelijk maken. En
natuurlijk de Scherpenzelers die over een auto beschikken en bereid zijn te rijden.
‘Elk wat wils’
Om inkomsten te genereren is er elk jaar een ‘Elk wat wils’ avond waaraan zowat alle Scherpenzeelse
verenigingen deelnemen. De avond wordt gevuld met muziek, zang en sketches. Hiervoor is veel
belangstelling. Meer dan tweehonderdvijftig aanwezige volwassenen en kinderen is geen
uitzondering tijdens zo’n avond. In 1950 zijn bij de voorbereiding maar liefst zestien verenigingen
vertegenwoordigd in ’t Zwaantje. Maar ook de entreegelden van speciaal voor dit doel gehouden
voetbalwedstrijden komen ten goede aan de bejaardentocht. Als accordeonvereniging Fortissimo in
1953 verhinderd is bij de ‘Elk wat wils’ avond overhandigt voorzitter Jac. Van de Weert niet veel later
tijdens een uitvoering van de mondharmonicavereniging een cheque aan het organisatiecomité.
Opbrengsten van collectes tijdens feestavonden van verenigingen leveren ook vaak een mooi bedrag
op. Winkeliers zorgen onderweg voor snoep voor de dames en een sigaar voor de heren. Na een paar
jaar verlaagt het comité de leeftijdsgrens naar 65 jaar, zodat nog meer ouden van dagen meekunnen.
Schiphol
In 1950 vertrekt een colonne van ongeveer dertig auto’s uit Scherpenzeel. Ze worden geëscorteerd
door twee motorordonnansen van de verkeerspolitie uit Apeldoorn, die Stotijn later ‘de twee
herdershonden van de kudde’ noemt. Voor een vlotte doortocht door dorpen en steden die worden
gepasseerd zorgen de plaatselijke politiekorpsen. De animo voor de tocht groeit en in 1954 staan
veertig auto’s met oudjes klaar voor de start in de Marktstraat. Elke auto krijgt een nummer en een
sticker met de opdruk Scherpenzeel. Uitgezwaaid door familie en kennissen vertrekt de stoet naar de
Hernhutters in Zeist. Daarna gaat de tocht langs de singels in Utrecht. Het is voor velen voor het eerst
dat zij de gebouwen van de Jaarbeurs en de Nederlandse Spoorwegen zien. Onderweg naar de
hoofdattractie van deze dag drinken de deelnemers in Breukelen een kopje koffie. Rond vier uur ’s
middags komt het gezelschap bij Schiphol aan. De organisatie is er in geslaagd toestemming te
verkrijgen voor een rondrit op het terrein van de luchthaven, zodat de vliegmachines van zeer

dichtbij bewonderd kunnen worden. Een broodmaaltijd in het Paviljoen van Schiphol met uit
Scherpenzeel afkomstige broodjes is een prachtige afsluiting van het bezoek aan het vliegveld.
Thuisreis
Tegen de avond keert het reisgezelschap huiswaarts. Via Hilversum, langs de televisiestudio’s van de
KRO en de AVRO, gaat de tocht naar Baarn en Soestdijk waar en passant paleis Soestdijk te zien is.
Niet veel later komt de stoet de Willaerlaan oprijden. Daar is een volgende verrassing. De colonne
wordt opgewacht door muzikanten van Caecilia gezeten op een vrachtauto. Met Caecilia voorop
maken de bejaarden als het ware een zegetocht door het dorp. Velen zijn uitgelopen en staan langs
de route om hen een warm welkom te heten. Na de rondrit door het dorp eindigt de optocht bij de
Sociëteit (Boschzicht) waar de deelnemers op accordeongeschal van Fortissimo worden getrakteerd
onder het genot van koffie met gebak. Voorzitter Stotijn bedankt alle vrijwilligers voor het welslagen
van de dag. Namens de ouden van dagen bedankt de heer G. ten Broek het comité voor de
buitengewoon gezellige dag. Mees van Dam brengt nog enkele meezingers ten gehore en Caecilia
speelt ten slotte een afscheidsmars waarna iedereen moe maar voldaan wordt thuisgebracht.
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