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Het jaar 2022 is ten einde en het bestuur kan terugzien op een mooi jaar voor onze vereniging. 
Na 2 jaren met weinig of geen activiteiten konden de geplande activiteiten gelukkig doorgaan.  
 
Ons ledenaantal bedraagt per 31 december 956, vorig jaar was dit 922. 
 
Het bestuur heeft zevenmaal vergaderd. 
 
Het documentatiecentrum was van september tot en met april weer geopend op dinsdagavond. 
De vele vrijwilligers die actief zijn in diverse werkgroepen, konden het werk van de vereniging 
voortzetten. 
 
De redactie van ons verenigingsblad verwerkte veel kopij. Zij stelde 4 mooie uitgaven samen, 
allen fullcolour. De redacteur, Mark van den Berg, zijn we erkentelijk dat hij dit zo voortreffelijk 
voor ons verzorgt. 
  
Velen maken gebruik van onze zeer uitgebreide en informatieve website, die heel goed wordt 
bijgehouden door Martin Wigtman, waarvoor onze dank. 
 
In 't Koetshuis is de keuken vervangen. Dankzij diverse financiële bijdrages en hulp van veel 
vrijwilligers was dit mogelijk. Eenieder die hieraan heeft bijgedragen, hartelijk dank hiervoor. 
 
De algemene ledenvergadering werd gehouden op 22 maart, nog steeds in het vertrouwde 
Boschzicht. Bestuurslid Henk van der Hoeff en voorzitter Wim van den Berg waren aftredend en 
herkiesbaar. Na de gebruikelijke bestuurszaken werd een film getoond met Scherpenzelers die 
in het Schaar'pezîls dialect spraken en een bijdrage van Jan Dorrestijn met het Schaar'pezîls 
alfabet. Na de pauze verzorgde José Huurdeman een indrukwekkende lezing over de 
onderduikers die in het boek 'Ondergronds in de Tweede Wereldoorlog' voorkomen en uit 
Scherpenzeel kwamen of banden hadden met Scherpenzeel. Het was een boeiende en 
goedbezochte avond. 
 
Het verzamelalbum 'Scherpenzeel door de jaren heen' was een enorm succes. De drukbezochte 
plaatjesruilbeurs op 10 maart maakte het mogelijk dat velen het boek vol kregen. Naar 
aanleiding van het plaatjesboek meldden 49 nieuwe leden zich aan. 
 
De jaarlijkse excursie was op 14 mei en ging naar Zilverstad Schoonhoven. We bezochten het 
Zilvermuseum en kregen een rondleiding door de stad. Een geslaagde dag, waar 35 personen 
aan deelnamen. 
 
Op 21 en 28 juni werd er een bedrijfsbezoek gebracht aan Herbergier Scherpenzeel. 
Zorgondernemers Janco en Wilma Blonk vertelden over de renovatie, het concept Herbergier en 



over hun omgang met de 17 bewoners. Ook leidden ze ons rond door het gebouw en de tuin. 
Tweemaal 21 personen genoten van deze interessante avond. 
 
8 juli 2022 was de fietstocht naar Achterveld. We bezochten Cultureel Centrum De Moespot, 
waar Ronald Polak vertelde over de voedselconferentie, die daar werd gehouden en de Sint 
Josefkerk, waar Gerrit Tijmensen ons rondleidde door de schitterende kerk. 38 leden gingen 
mee. 
 
De najaarsvergadering op 18 oktober werd gehouden in Boschzicht en had als thema: Muzikaal 
Scherpenzeel. Het was een mooie avond met interviews, videobeelden en vanzelfsprekend 
geluidsopnames van o.a. koren, bands en solisten. De verschillende presentaties zijn met 
medewerking van vele lokale musici tot stand gekomen. Al met al een prachtige avond voor 
meer dan 150 aanwezigen. 
 
Ook dit jaar zijn er 5 Open Dagen gehouden met de thema's: Scherpenzeel door jaren heen, 
Muzikaal Scherpenzeel, Open Monumenten Dag en de jacht/schietvereniging. We mochten veel 
bezoekers verwelkomen. 
 
Onze vereniging heeft zich weer gepresenteerd op de feestmarkt 25 mei en de kerstmarkt 16 
december. Er was veel belangstelling voor de markten en onze vereniging. 
 
In het kader van Maand van de Geschiedenis was, samen met de bibliotheek, een avond 
georganiseerd op 26 oktober. Het thema was "Wat een ramp". 6 personen werden geïnterviewd 
door Martien Heijting over rampen waar zij bij betrokken waren. De avond werd zeer goed 
bezocht. 
 
Tevens verleenden wij medewerking aan het project "Van Luchtkasteel tot Dassenburcht" voor 
de schoolkinderen. 
 
Na de Dodenherdenking op 4 mei ontvingen we van de voorzitter van het 'Comité 4 mei 
herdenking Scherpenzeel' een certificaat met daarop 2 namen van in de oorlog vermoorde Joden 
die in Scherpenzeel geboren zijn.  
 
Waarnemend burgemeester Wimar Jaeger schonk, vanwege zijn vertrek als burgemeester, 
tijdens de raadsvergadering van 1 december ons 3 schilderijen uit zijn privécollectie van de 
Scherpenzeelse kunstschilder Jan van Essen. 
 
Voor het komende jaar staan weer diverse activiteiten gepland. We hopen elkaar in 2023 weer 
te ontmoeten. 
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