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Voorwoord
In dit jaarverslag worden weer de 
belevenissen van de Lunterse 
Keie verteld. Het jaarverslag is 
wat later dan gebruikelijk maar 
daarom niet minder interessant. 
 
Culturele avond
Behalve de normale 
vergaderingen waarin we onze 
activiteiten bespreken en 
nieuwtjes uitwisselen is besloten 
om culturele avonden te orga-
niseren. Op deze avonden nodi-
gen we markante Lunteranen 
(vaak ouderen) uit om te vertellen 
over vroeger. Het doel van deze 
avonden is om de kennis die bij 
deze mensen aanwezig is over 
vroegere situaties, oude verhalen 
en belevenissen te delen en zo-
doende de inhoud hiervan veilig 
te stellen voor de toekomst.
De eerste culturele avond is als 
gast Johan Noordmans uitge-
nodigd. Johan is een dominees 
zoon. Zijn vader, een mede door 
zijn boeken landelijk zeer 
bekende theoloog, was dominee 
in Laren. Zelf studeerde Johan 
ook theologie. Hij weet ons 
geanimeerd te vertellen hoe het 
er in Lunteren vroeger aan 
toeging. Op hoge leeftijd nog zeer 
scherpzinnig en schuwde ook een 
behoorlijke dosis humor niet. Het 

was mooi om te zien dat Johan zelfs 
(veel) meer wist dan onze eigen 
Lunterse vraagbaak Gert van 
Koesveld. Later dat jaar zal hij 
helaas komen te overlijden. 
Ook is Maas Stroomberg op bezoek 
geweest. Hij verteld ons hoe het was 
tijdens en na de 2e  wereldoorlog. 
Vooral zijn verhalen over de opbouw 
van ons land na de oorlog zijn erg 
interessant. 
Mevrouw Jongbloed weet ons een 
hoop te vertellen over de betekenis 
van oude spreekwoorden. Zij weet 
ons ook te vertellen hoe de bijnamen 
van prominente Lunteranen zijn, 
maar ze houdt er nog veel voor zich. 
Een erg leuke vinden we de bijnaam 
het vliegend evangelie, de bijnaam 
van een predikant die op zijn fiets 
door het dorp scheurt.
 
Uitgaansdag 25 Mei 2013
Traditioneel wordt op de laatste 
zaterdag van Mei ook dit jaar weer 
een uitgaansdag georganiseerd. 
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Standaard met een cultureel 
tintje. Dit jaar begon verrassend 
toen op de parkeerplaats achter 
zaal Floor een dozijn elektrische 
scooters werd afgeladen. Goed 

voor het milieu en in ieder geval 
een stuk comfortabeler dan de 
fiets. 
De tocht ging door het Lunters 
landschap richting boerderij de 
grote Glind tussen Barneveld en 
Scherpenzeel. Normaal rijd je 
daar achteloos voorbij maar na 
eenmaal op het erf geweest te 
zijn wordt alles daarna anders. 
Maar wat was het koud. Op de 
fiets trap je je warm maar op zo´n 
e/scooter hoef je niets te doen, 
met als gevolg dat je bijna 
bevriest. Niemand had hier met 
zijn kleding ook rekening mee 
gehouden. 
Een warm onthaal met koffie en 
cake en daarna een rondleiding 
langs een fantastische 

verzameling oude trekkers. Een soort 
hakke hakke puf in het kwadraat. In 
de verzameling is zelfs nog een 
trekker opgenomen die ooit na de 
watersnoodramp door Canada aan 
ons land is geschonken. In een 
andere schuur pronkt een bonte 
verzameling oude brommers, van 
Zundapp (Ziet U Niet Dat Alles 
Precies Past) en Kreidler tot Puch. 
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Geweldig om te zien. Op zolder 
een verzameling van oude 
militaire gebruiksartikelen. In de 
deel van de monumentale 
boerderij een verzameling van 
gebruiksproducten uit de streek. 
De tocht voert over Jappie’s 
paadje, waar van oud ijzer allerlei 
kuntstwerken zijn gemaakt.
 
Na alles bekeken te hebben werd 
de tocht op de elektrische scooter 
voortgezet door het Veluws 
landschap en wordt in Achterveld 
Oma’s museum D.E ouwe schuur 
bezocht. Een bonte verzameling 
van Douwe Egberts artikelen. 
Leuk voor de vrouwen. Vervol-
gens trekt het hele gezelschap 
weer richting Lunteren om daar 
de scooter in te leveren. En 
sluiten af in stijl met Lunterse 
meuk en bier bij Henk en Hennie 
Houtluus.
Met een volle buik en het hoofd 
vol met cultureel erfgoed was het 

nog lang gezellig…
 
De Muldersschuur
Zouden we het toch bijna vergeten. 
We hebben in 2013 ook nog een 
Muldersschuur gebouwd. Dit heeft 
ons bloed, zweet en tranen gekost. 
Een heleboel werk. En omdat we dat 
toch wel bijzonder vonden hebben 
we daar een apart verslag voor 
gemaakt. 
 
Groei van de Keie
De Keie zijn ontstaan doordat oud 
Oud Lunterse Dag leden elkaar 
opzochten en besloten een nieuwe 
club op te richten. De oorspronkelijke 
Keien bestonden uit 9 leden. Omdat 
er bijna jaarlijks mensen uittreden uit 
de OLD dreigen die in een gat te 
vallen. Binnen de Keie wordt 
gediscussieerd hoe we hiermee om 
willen gaan. Willen we de Keie laten 
groeien, of moeten deze oud OLD 
’ers hun eigen club oprichten. Na 
veel discussie besluiten we voor het 
eerste.  We verwachten dat als een 
aantal jaargangen een bepaalde 
omvang krijgen zij hun eigen club 
binnen de Keien kunnen vormen. 
 
De Bijenstal
Oorspronkelijk heeft in de Appelhof 
een Bijenschuur gestaan. Dit was 
een uitvloeisel van de eerste 
Lunterse tuinbouw vereniging die in 
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de Appelhof diverse Lunterse 
appel- en peren rassen hadden 
staan. Wij hebben nu het plan 
opgevat om opnieuw een 
bijenschuur in de Appelhof te 
bouwen. Dit zal nog wel even 
gaan duren, maar de wil is er. Nu 
werken aan een concreet plan.
 
Opbouw van de boog
Net als andere jaren wordt de 
Keie gevraagd om mee te helpen 
met de boog. Dit is een oude 
traditie waarvoor ze ons eigenlijk 
niet hoeven te vragen, we helpen 
graag mee om na afloop een paar 
biertjes en frikandellen te eten.
 
Hoog bezoek
We krijgen sjieke lui uit Ee op 
bezoek. Dat zijn we niet gewend 
en meestal vinden we ook dat ze 
maar in Ede moeten blijven. Maar 

deze keer maken we een 
uitzondering en mogen ze komen. 
Dus op 8 oktober komt het college 
van B&W op bezoek. Ze willen 

graag geïnformeerd worden over de 
Appelhof en de bouw van de 
Muldersschuur. Dus we praten ze in 
één keer helemaal bij.

 
De bijenkorf wordt een kunstwerk
We worden benaderd door de 
gemeente. Zij zijn bezig met het 
inventariseren van alle kunstwerken 
in de gemeente Ede. Hun oog is ook 

gevallen op de Bijenkorf in de 
Appelhof. De bijenkorf is op initiatief 
van de Lunterse Keie in de Appelhof 
geplaatst. De kunstenaar is zelf ook 
een kei. Er wordt informatie gevaagd 
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en dat geven we graag. De 
Bijenkorf is dus nu niet alleen te 
vinden in de Appelhof, maar ook 
op internet: www.kunstinede.nl .
 
Uitgaansdag 14 juni 2014
Zoals gebruikelijk starten we met 
koffie en een Lunterse Neut. 
Daarna gaan we met een aantal 
auto’s naar Renswoude voor een 
stevige wandeling door de 
omgeving. Natuurlijk niet zo mooi 
als ons Lunteren maar de paadjes 
langs de beken en kanaal mogen 
er zijn. Weer een hele andere 
omgeving dan we gewend zijn. 
We lunchen bij de rotonde naar 
Ederveen. Het weer zit mee. Er 
vallen een paar druppels maar dat 
blijft het gelukkig bij.
 
’s Middags rijden we door naar 
Scherpenzeel. We zijn daar al 
eerder geweest en als we naar 
een bekende plaats rijden denken 
we op de Solex te stappen. Maar 
dan is er een verassing. We gaan 
DAF jes rijden. (foto). Superleuk! 
We rijden in de omgeving van 
Drie- en Maarsbergen. Een 
prachtige omgeving met mooie 
landerijen en landhuizen. Er wordt 
een pitsstop gehouden in 
Culemborg. Aan het water drinken 
we een drankje. 
Dan gaan we weer op huis aan. 

Als het eten is weggespoeld met 
voldoende bier gaan we weer naar 
huis.
 
Europees Erfgoed
Werd in 2013 de Bijenkorf 
vereeuwigd op internet. Nu is het de 
beurt aan de Muldersschuur. Dr. Roel 
During van Wageningen UR wil 
graag meer weten over de 
totstandkoming van de 
Muldersschuur. Dat vertellen we hem 
graag. Zo komt de schuur uiteindelijk 
terecht in een artikel: Het wilde en 
ongeplande landschap van 
zelforganisaties. 

..Er wordt dan geëxperimenteerd met 
projecten op het snijvlak van 
landbouw, cultuurhistorie en natuur. 
Voorbeelden hiervan zijn er te over, 
zoals in het geval van de Boermarker 
Aa in Drenthe en het programma de 
Goudsberg in Lunteren. In het laatste 
dorpje heeft men zelf een oude 
slooprijpe graanschuur herbouwd op 
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een nieuwe plek en er een 
dorpshuis van gemaakt. De 
dorpsbewoners zijn al zo’n 100 
jaar verenigd in het Lunterse 
Buurtbos en dat draagt bij aan het 
sociale kapitaal om dit soort 
projecten uit te voeren. Zo’n 
graanschuur wordt dan eigenlijk 
een nieuw condensatiepunt in het 
landschap, van waaruit weer 
nieuwe plannen worden 
ontwikkeld. Thans werkt men aan 
het idee van precisielandbouw op 
Celtic fields, en wederom kan je 
hier zien hoezeer de categorieën 
van de overheid worden 
doorsneden..
Nooit geweten dat de 
Muldersschuur zo koud is dat het 
er condenseert. Misschien 
moeten we hem hernoemen naar 

het vriespunt van Lunteren, doet 
het leuk naast het middelpunt.
 
Bevrijdingsfeest
In Lunteren kennen we de 

bevrijding op 5 mei. Maar Lunteren is 
natuurlijk ook zelf bevrijd. Maar wel  
op een andere datum, namelijk 16 
april. Een paar Keien maken zich 
daar druk om en organiseren met 
andere Lunterse verenigingen, zoals 
vereniging Oud Lunteren een 
herdenkingsbijeenkomst. 
Haarlemmerolie zijn tussen de 
raderen dan de diverse Lunterse 
belangenverenigingen is ook een van 
de doelstellingen van onze stichting. 
Deze bijeenkomst zal in 2015 voor 
het eerst plaatsvinden.  
 
Onderhoud van de Appelhof
We zijn wel klussers. Maar slechts 
een paar van ons hebben groene 
handen. Maar die gaan we wel 
krijgen want de gemeente stopt, in 
het kader van een zich 
terugtrekkende overheid, met het 
onderhoud van de Appelhof. We 
worden dus behalve Keie ook nog 
tuiniers. Er wordt een schema 
gemaakt om 5 x per jaar de groene 
vingers in de grond te steken.
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