Reacties over Verenigingen
Het stukje over Eemnesser verenigingen in het HKE-boekje van december 2006 leverde enkele telefonische reacties. Daaruit blijkt, dat
mensen "hart hebben" voor hun
vereniging. Hier volgen een correctie en twee aanvullingen.
Geitenfokvereniging `
Lang Gewenscht
Deze is niet ca 2002 opgeheven,
maar bestaat nog. Dat meldde voorzitter F.A. (Frank) de Bruijn. Hij

woont sedert enkele jaren in Linde
(Dr), maar voelt zich nog een echte
Eemnesser, na het wonen op
Meentweg 125 en Wakkerendijk 1.
De vereniging heeft ongeveer 40
leden en houdt jaarlijks een ledenvergadering in Café Staal. Het is de
oudste nog bestaande vereniging,
tenzij het Feestcomité nog ouder is
(als Oranjecomité al actief vóór
1920). In het vorige boekje staat,
dat de Geitenfokvereniging was opgericht in 1914. Volgens De Bruijn
is dat bekend door mondelinge

Geitenkeuring 1986
Vlnr: Peter Koelewijn, jongen met geit, Drikus Brouwer, de heer Van Dijk, schoonvader van
Henk v.d. Boom, meisje, dame, Henk v.d. Boom, twee dochters van Cornelis Groenestein
(Eva's Hoeve) met geiten.
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overlevering. Dat feit en veel meer
over de vereniging is vermeld in het
HKE-interview dat Henriet Liscaljet
had met de toenmalige voorzitter
Gijs Hilhorst en Frank de Bruijn (zie
HKE 1999 blz 70-78). Als formele
oprichting houdt men echter de datum aan van Koninklijke goedkeuring op 22 februari 1921. De laatste
keuring in Eemnes was op zaterdag
28 juni 2003, op het gebruikelijke
landje naast het Wilgenpad. Daar
waren zo’n 60 geiten ingeschreven,
las ik in de Oudheidkamer in een
krantenknipsel van de Laarder Courant de Bel van 26 juni 2003. Ook
in juli 2000 was er nog een geitenkeuring bij het Wilgenpad. Nu is er
nog jaarlijks in september een geitenkeuring in Utrecht, tijdens de
Paardendagen. Maar dat is een landelijke keuring. De vereniging Lang
Gewenscht is een vereniging van
Eemnes en omstreken. Met name
waren er jaren lang ook veel leden
uit Blaricum en Laren. Nu is ongeveer de helft van het aantal leden
uit Eemnes en de rest woont verspreid in diverse plaatsen in de omgeving. De secretaris woont in Ankeveen. In het midden van de 20e
eeuw was er lange tijd weinig activiteit. In de jaren zeventig begon
een bloeiperiode, onder andere door
het enthousiasme van Gijs Hilhorst
(1938-2001). Vanaf ongeveer 1990
liep de activiteit weer terug, doordat de mogelijkheden om geiten te
houden rondom de woningen verminderden. Met de MKZ-crisis in
2001 zijn veel leden gestopt met
het houden van geiten.
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EHBO Afdeling Eemnes
Leonie de Groot miste de EHBO in
het overzicht. Die was niet vergeten. We hadden namelijk besloten
om verenigingen op gebied van politiek, kerk, zorg en welzijn niet in
het overzicht op te nemen. Voor de
EHBO hadden we misschien een
uitzondering moeten maken. De vereniging, opgericht op 22 juni 1965,
vierde in 2005 haar 40-jarig bestaan en is niet meer weg te denken uit het Eemnesse. Naast de
hulpverlening tijdens activiteiten op
gebied van welzijn (Koninginnedag,
polderloop etc.) is het ook een gezellige vereniging die de leden ontspanning biedt in deze ietwat jachtige tijd. Zo is mevrouw E.J. KuiperBos (geb. in 1921), die één van de
oprichters is, na het behalen van
het EHBO diploma in 1965 nog
steeds lid. Thans telt de vereniging
een kleine 100 leden en ereleden.
EJOKA
Maria Schaap-van Oostrum belde
uit haar woonplaats Slagharen. De
EJOKA (Eemnesser Jonge Katholieken) is een vereniging, die niet moet
worden vergeten bij de opgeheven
verenigingen. In een gesprek met
Corrie Hilhorst bleek, dat de EJOKA
ruim dertig jaar een groep enthousiaste leden had (1957-1993). De tijd
was eind jaren vijftig rijp voor oprichting, omdat er toen alleen voor
agrariërs een katholieke jongerenvereniging was. Later konden van
de KPJ ook niet-agrariërs en meisjes
lid worden en was er geen reden
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van bestaan meer voor EJOKA. De
doelgroep was: schoolgaande en
werkende jongeren, vanaf 15 jaar.
Lange tijd waren er 80 tot 90 leden,
die met elkaar allerlei bijeenkomsten
organiseerden. Eerst vonden zij hun
centrale punt in het R.K. Vereenigingsgebouw in de Kerkstraat.
Daarna tijdelijk in het gebouw van
de SOL (voorganger van de Welkoop) en bij familie De Bruijn op

Wakkerendijk 36A. Vanaf 1969
was het gebouwtje De Vleermuis,
achter de RK-kerk, het centrum van
de activiteiten. Gijs en Corrie Hilhorst speelden daar een belangrijke
rol. Vanaf eind 1977 hadden ze
zelfs een clubblad met de naam De
Vliegende Hond. Ook werden er
meerdaagse uitstapjes georganiseerd. Natuurlijk zijn er heel wat
huwelijken uit dit alles voortgekomen. Veel bekende Eemnessers
hebben er nog warme herinneringen
aan.
Tot slot
Als iemand nog een groep nummers
van De Vliegende Hond heeft, ontvangt de Historische Kring die graag
voor het archief in de Oudheidkamer.
Rom van der Schaaf
Telefoon 035-5386094
e-mail: r.schaaf@tiscali.nl

Oproep – hoort, zegt het voort!
Wie waren er als schoolkinderen bij het planten van de
Juliana- en Bernhardbomen
voor het oude raadhuis aan de Wakkerendijk op 7 januari 1937?
De Historische Kring Eemnes zoekt de schoolkinderen van toen om later
dit jaar uit te nodigen voor een bijzondere bijeenkomst rond deze bomen. Zie het artikel over de bomen elders in dit blad.
Als U toen op school zat in Eemnes – toen 6 tot 14 jaar, geboren 1923
tot 1931 – vragen we U zich op te geven bij de Secretaris van de HK
Eemnes, p/a Hasselaarlaan 46, 3755 AW, tel. 035-5386094 of per
e-mail aan info@historischekringeemnes.nl.
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