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Het tweede jaar voor de Lunterse Keie is ingegaan. De reacties 

die we hebben gekregen zijn positief en langzamerhand verwerft 

de stichting een plaats binnen de Lunterse samenleving. Dat is 

ook ons doel, namelijk bruggen bouwen, zodat de Lunterse 

gemeenschap sterker wordt en we ons dorps karakter behouden 

en kunnen koesteren.
 

 

Nieuw logo

Hoewel het nieuwe logo van de stichting al op het jaarverslag van 2007 

prijkt, is dit pas in de loop van 2008 tot stand gekomen. Nadat Michiel 

Vlaanderen, inderdaad de zoon van ons bestuurslid Gert en 

afgestudeerd grafisch ontwerper, een drietal ontwerpen heeft 

voorgesteld wordt er door de groep één uitgekozen. Het nieuwe logo 

symboliseert de Kei die het middelpunt van Nederland aangeeft en de 

Kei die altijd voor iemand klaar staat. De Lunterse Keie staan midden in 

de Lunterse samenleving en staan dan ook graag anoniem voor hun 

dorpsgenoten klaar.

 

Bodewagen
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Door de Oud Lunterse Dag zijn we geattendeerd op een oude bodewagen. 

De bodewagen heeft in de jaren vijftig van de vorige eeuw in onze 

omgeving rondgereden. In Veenendaal werd de lading geladen om die 

vervolgens over de Veluwe en de Gelderse Vallei her en der te lossen. Dit 

kwam doordat de lading vanuit Wageningen o.a. over de weg en via het 

riviertje de Grift werd verladen en zo via Veenendaal verder het 

achterland in werd gedistribueerd. In die tijd werd dus al over logistiek 

nagedacht, het moest zuunig en vlot en men pikte onderweg ook nog de 

nodige lading mee. Op het zeil van de wagen prijkte de naam “van de 

Kuule” de naam van de eigenaar.

 

We zouden deze wagen voor een vriendenprijs kunnen overnemen om 

deze op te knappen. Na het in de groep te hebben gegooid zijn we in 

eerste instantie bereid om de wagen op te knappen. Maar na ampel 

overleg lopen we vast op een tweetal punten; waar de wagen te stallen 

en hoe de renovatie te financieren? Bovendien willen we als Keie een 

aanzet geven om bepaalde acties te starten maar beschikken nu eenmaal 

niet over de middelen om dit zelf te financieren. 

 

Muziektent

In 2006 werden er, nadat geconstateerd was dat er boktor in muziektent 

zat, plannen gemaakt om de muziektent te renoveren. In 2008 is het 30 

jaar geleden dat de Stichting Oud Lunterse Dag is opgericht en het zou 

leuk zijn als de muziektent er dan mooi bij zou staan. Een delegatie van 
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de Lunterse Keie heeft een rol kunnen spelen in

het ontwerp, de voorbereiding, uitwerking, begeleiding en de renovatie 

van, “onze” Lunterse muziektent. Nu is men nog bezig met de 

voorbereidingen voor het straatwerk. 

 

De Appelhof

In Lunteren werd in 1873 de “Luntersche Tuinbouwvereeniging” 

opgericht. Notaris Dinger was naast notaris Van den Ham één van de 

medebestuurders. Daarna is er vanuit de tuinbouwvereniging een tak 

ontstaan die zich zou gaan bezighouden met de bijenteelt, “Vereniging 

tot behoud der Bijenteelt in Nederland”. Rondom Lunteren was immers 

veel heide en fruitteelt te vinden. De bijen konden hun nuttige werk 

verrichten door de bloemen te bestuiven. Dinger deed in 1898 als 

voorzitter van de laatst genoemde vereniging een subsidieaanvraag bij 

de overheid. In 1899 honoreert het ministerie van binnenlandse zaken 

de susidieaanvraag. Hieruit komt later de Lunterse Bijenvereniging “De 

Bakermat” voort, de oudste bijenvereniging van Nederland. Op een 

oude prent zijn de oprichters, de Lunterse notarissen Van den Ham, 

Wilbrink en Dinger en wethouder Aalbert van Schothorst te zien. Zij zijn 

gefotografeerd in de proeftuin van de Tuinbouwveriniging met een 

tiental bijenkorven. De proeftuin is heden ten dage bekend als “De 

Appelhof” en ligt achter de Dorpsstraat en langs de Roskammersteeg. 
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 Het leek ons leuk om daar, in de in ere herstelde proeftuin “De 

Appelhof”, een herinneringsmonument aan de oudste bijenvereniging 

van Nederland te hebben. We waren het er over eens dat het een 

kunstwerk moest worden dat in elk geval met bijen te maken moest 

hebben, daar Lunteren de bakermat der bijenteelt is. Moest het nu een 

bijenkorf of bijenkast worden?  Belangrijk is dat het aandenken 

vandalisme bestendig en duurzaam moest zijn. Uiteindelijk is de keuze 

gevallen op een koperen bijenkorf. Terwijl dit verslag wordt geschreven 

wordt door Rein Schouten (onze Lunterse kopersmid en 

medebestuurslid) hard gewerkt aan het kloppen van het koper en aan 

elkaar lassen van de diverse koperen plaatjes. 

 

Kerkpaadjes

In Lunteren zijn veel kerkepaden verdwenen of niet meer als zodanig 

herkenbaar. Er is een idee ontstaan om de kerkepaden in kaart te 

brengen en weer opnieuw te voorzien van een naam. Een van de paadjes 

die bovenaan ons lijstje staan is "Mientjes Paadje", het 

“Smidskerkpaadje” en andere paadjes zullen wellicht volgen. Het 

Smidskerkpaadje werd vanaf 1856 gebruikt als kerkepad omdat vanaf 

toen in de smederij kerkdiensten werden gehouden.

 

Lunterse Notaris

De Lunterse Notaris is een drankje met een unieke smaak. Je proeft een 
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bouquet van Lunterse appelsoorten met een vleugje Lunterse honing. 

Dit drankje is door de Lunterse Keien ontwikkeld. De fles alleen is al 

een mooi sierraad met een prachtige vorm en een geweldig etiket. De 

eerste Lunterse Notaris is op een vergadering van de Lunterse Keie 

overhandigd aan, wie kan het ook anders, onze eigen Lunterse notaris 

Drapers. Deze liet zich het drankje smaken en wilde gelijk een aantal 

flessen bestellen. En dat is nu het meest unieke aan deze drank... het is 

namelijk niet te koop. Deze drank kun je verdienen door je, in de ogen 

van de Lunterse Keie, verdienstelijk te maken voor onze Lunterse 

gemeenschap.

 

Uitgaansdag

Elk jaar gaan de Lunterse Keie met elkaar een dag op stap met de 

dames. Dit doen we voor de nodige teambuilding en onze dames 

kunnen dan de heftige discussies eens van dichtbij volgen. Deze dag 

wordt door twee Keie georganiseerd en deze worden weer door hun 

vrouwen bijgestaan. Dit jaar was het de beurt aan Diana en Gerrit en 

Ellen en Roelof. Deze dag was natuurlijk perfect georganiseerd en tot in 

de puntjes geregeld. Het enige wat je niet altijd in de hand hebt is het 

weer. En dat was ’t m nu net. De regen kwam met bakken naar 

beneden. Maar de pret was er niet minder om en zoiets komt de 

teambuilding ten goede. Het vervoer deze dag geschiede per fiets. Aan 

het eind van de dag hadden de Keie er per Kei ca 70 km op zitten. Het 
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buffet met de oude en nieuwe streek gerechten liet een ieder zich dan 

ook erg goed smaken. De asperges kwamen van de familie Van de Broek 

uit Otterlo en zijn door ons zelf gestoken (we kregen uitleg van Lari en 

hij vertelde ons dus lariekoek. Op de wijnhoeve van de familie Schut 

kregen we een rondleiding en werd ons uitgelegd wat er komt kijken bij 

het telen van biologische druiven. We konden nog proeven en hebben 

natuurlijk een aantal flessen ingeslagen. Hiermee steunden wij het 

kinderfonds tegen de ziekte van Duchienne. Onze tocht werd vervolgd en 

we arriveerden bij de Otterlose Bijenvereniging. Daar vertelde men ons 

dat het slecht gaat met de bijen in de wereld. Veel bijen vliegen uit maar 

keren nooit meer terug naar de korf of de kast. Er vindt 

wetenschappelijk onderzoek plaats naar de oorzaak hiervan. Behalve de 

traditionele korven en kasten beschikt de vereniging ook over een muur 

met wilde bijen, uniek in Nederland!

 

Sinterklaas intocht

De Sinterklaas intocht in Lunteren is voor jong en oud altijd weer een 

spannende aangelegenheid. Een aantal van Lunterse Keie helpt graag 

mee met de organisatie van deze intocht. Omdat de Lunterse Keie een 

bindend karakter hebben is er door diverse organisaties wederom voor 

gezorgd dat op deze dag ook andere Lunterse verenigingen zich aan het 

publiek konden presenteren. Zo kon onze Eerste Lunterse Sport 

vereniging  (ELS) zich aan de Lunterse bevolking presenteren. Dit om de 

terugloop in ledental een halt toe te roepen.
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