
VAN OUDE MENSEN EN DE DINGEN DIE NIET VOORBIJGAAN. 

De eerste Loenense bejaardentochten 

Tezamen een gezellige dag  
"We houden van Loenen om zijn zwakheden 
en fouten, maar vooral om zijn sterke eigen
schappen als gemeenschapszin en naasten
liefde. Juist deze laatste eigenschappen 
komen zo duidelijk tot uiting in het jaarlijkse 
uitstapje dat reeds nu voor de 10e achtereen
volgende keer wordt gehouden. Ongeacht 
rang of stand, tezamen een gezellige dag, 
genietend van een prachtig deel van ons land, 
dat is het doel dat door ons van stonde af aan 
is beoogd en door u is begrepen", aldus het 
organiserend comité van de autotocht voor 
de ouden van dagen uit de gemeente Loenen 
aan de Vecht in haar reisbeschrijving voor de 
tocht van 18 juni 1957. De jaarlijkse tocht was 
toen al een instituut waaraan tientallen vrijwilli
gers jaar in jaar uit met veel plezier hun mede
werking verleenden. 

Tijd van soberheid en schaarste 
Vlak na de Tweede Wereldoorlog heerste er 
nog veel armoede in Nederland. Een voorzie
ning als de AOW bestond nog niet. Het waren 

de jaren van de wederopbouw, een tijd van 
schaarste en soberheid. De distributie van 
levensmiddelen en textiel werd geleidelijk 
opgeheven. De meeste artikelen werden in 
1948 pas weer vrij verkrijgbaar. In de strenge 
winter van 1946-1947 heerste er nog groot 
gebrek aan steenkolen, de brandstof bij 
uitstek voor thuisgebruik en industrie. 
Velen kenden niet veel meer van het land dan 
de directe eigen woonomgeving. Een vakantie 
was nog maar voor weinigen weggelegd en 
ook een dagje uit kwam zelden voor. Maar 
daar was wel wat aan te doen. 

Nieuw fenomeen 
Gemeentesecretaris G. van Hofwegen, wijk
zuster Bea van der Hoeven en mevrouw Jopie 
Niekerk staken in 1947 de koppen bij elkaar. 
Samen organiseerden zij in dat jaar de eerste 
tocht voor ouden van dagen uit Loenen a/d 
Vecht. De bejaardentocht was een betrekkelijk 
nieuw fenomeen. Zo gingen bejaarden uit 
Voorschoten al in 1930 een dagje uit. Ouden 
van dagen uit Nederhorst den Berg hadden 

De oprichters (met 
papier in de hand) 
mevrouw Jopie 
Niekerk, gemeente
secretaris G. van 
Hofwegen en Zuster 
Bea van der Hoeven 
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Een van de eerste 
bustochten met 
onder meer de 

dames de Kruijff, 
Vlug, Spijker, 

Bevers, Van Seem, 
de heer Fokker en 

achterin zuster Bea 

hun eerste uitje in 1945, vlak na de bevrijding. 
De plaatselijke wasserijen zorgden samen 
voor gratis vervoer; twintig open vrachtauto's 
stelden zij ter beschikking. In de meeste 
plaatsen werden bejaardentochten echter pas 
in de jaren '50 en '60 georganiseerd. Loenen 
was er dus vroeg bij. Het is onbekend waar 
de Loenense ouderen tijdens die eerste tocht 
naar toe gingen. We weten wel dat ze met 
dertig deelnemers een middag weg waren. 
Auto's en chauffeurs werden kosteloos aan
geboden. Door een huis-aan-huis collecte en 
een kleine eigen bijdrage was het uitje betaal
baar. De middag werd een succes. De 'com
missie autotocht ouden van dagen uit de 

gemeente Loenen' zat er voor jaren aan vast. 
De middag groeide uit tot een dag, inclusief 
lunch en diner. In 1956 gingen er al 180 men
sen mee. Het werd een jaarlijks evenement 
waar velen naar uitkeken. Vooraf kregen 
deelnemers en chauffeurs een uitgebreide 
reis- of routebeschrijving uitgereikt om tijdens 
de tocht nog meer te kunnen genieten. Tot 
1964 gingen alle uitstapjes met particuliere 
auto's. 

Spookrijders 
De stoet werd steeds langer; het was een 
zwaan-kleef-aan. Uiteindelijk gingen er wel 
zestig auto's mee. Een belangrijke taak was 
weggelegd voor de motorordonnans die de 
tocht in goede banen moest leiden. De eerste 
vrijwilliger was Kors Stoker. Maar al snel 
waren er meer mannen nodig. Die meldden 
zich direct. Onder hen Eef Flink, Jan Dolman, 
Frank Mooij jr. en Willem Klaver. Eef Flink 
bewaart dierbare herinneringen: Het belang
rijkste was om alle auto's zo goed mogelijk 
aaneengesloten te houden tijdens de rit. Ook 
het ordelijk parkeren bij horeca adressen 
vergde tijd en inspanning. Eenmaal kwam bij 
vertrek een ober aangesneld. Hij had in een 
stoel een kunstgebit gevonden. Het gebit in 
de lucht houdend liep hij langs alle auto's op 
zoek naar de eigenaar. Die bleek in een van 
de wagens te zitten, hij had nog niets gemist. 

Het kind in 
jezelf moet je 
koesteren.... 

rechts Jans Vlug en 
Symen van Rooyen 
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Een andere keer reed de voorste auto bij de 
tunnel in Velsen de rijbaan op van het 
tegemoetkomende verkeer; een tiental 
spookrijders volgde hem braaf. Op het laatste 
moment waren de chauffeurs toch nog in 
staat om hun auto, via de middenberm en 
zonder brokken, weer in de juiste rijbaan te 
krijgen. 

Sigaar of bonbon 
Aan de samenstelling van het reisprogramma 
werd grote zorg besteed. De beschrijving 
besloeg soms wel twaalf pagina's en was 
ruim voorzien van routekaartjes en leuke 
illustraties. Hiervoor zorgden de heer R. Ver
schuur en zijn collega's op het gemeentehuis 
Van Hofwegen en Verhage. De dagtocht was 
ook leerzaam. Onderweg kregen de deelne
mers veel informatie over aardrijkskunde, 
cultuur en historie van de streek "Wanneer 
we buiten Soest zijn gekomen horen we 
boven ons het gillend geluid van de op de 
vliegbasis Soesterberg gestationeerde straal
jagers. De toren die zo nu en dan in de verte 
is waar te nemen is de uit de 15e eeuw date
rende Onze Lieve Vrouwe toren van Amers
foort. Deze toren is ruim 94 meter hoog en 
uitgerust met een carillon van de beroemde 
François Hemony"....aldus het programma uit 
1957. Op meerdere plaatsen werd gepau
zeerd voor een kop koffie of sanitaire stop. 

Politie verleende assistentie bij verkeers
knooppunten. Bakkers schonken broodjes, 
slagers het beleg, kruidenier Niekerk zorgde 
voor sigaar of bonbon. Commissieleden en/of 
hun echtgenoten bakten cake. 

Een ansichtkaart versturen 
Uit het programma van 28 juni 1960: 'ledere 
deelnemer ontvangt op de vertrekplaats een 
strikje in de Loenense kleuren en de auto's 
worden door de ordonnansen van een vlag
getje voorzien... het geheel geeft de stoet 
een feestelijk aanzien ....Via Eist leidt onze 
weg langs tabaksvelden en steenfabrieken. 
Aan de linkerzijde zien we de heuvelrug en 
rechts kunnen we genieten van een prachtig 
uitzicht op de Rijn....De eerste gemeente in 
de provincie Gelderland, die we dankzij de 
hulp van de politie vlot kunnen doorgaan, is 
Wageningen. Deze plaats geniet bekendheid 
door de Landbouwhogeschool... en door de 
capitulatie van het Duitse leger, welke overga
ve ondertekend werd in hotel De Wereld, dat 
we passeren'. Het einddoel van de tocht in 
1960 was het Openluchtmuseum in Arnhem. 
Iedereen kon hier in eigen tempo rondwande
len. Er was gelegenheid om vrienden en 
kennissen een ansichtkaart te sturen. 
Om 16.00 uur vertrokken de auto's weer 
richting het westen. In Amersfoort was de 
laatste stop. Daar dineerde het gezelschap 

Het comité in 1962 
Van links naar 
rechts de heren 
Verschuur en 
Niekerk, de dames 
Jansen, van der 
Made, Hoogveld, de 
Kruijff, Maasakker, 
de heer Verhage, de 
dames van Schaik, 
Roemburg en 
Zuster Bea 
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1956. 
Van links naar rechts de chauffeurs van Zijtveld, 
Brouwer, Griffioen en v.d. Paauw 

Afscheid van de heer Verschuur in 1990 
Van links naar rechts de heer Knol, Tineke van 
Wageningen, Hilde de Haan, mevrouw Knol, 
mevrouw Verschuur en de heer Samson (als chauf
feur) in een sketch, de bejaardentocht van vroeger 
uitbeeldend. 

met gebonden kippensoep, Duitse biefstuk, 
sperziebonen, salade, gebakken aardappelen 
en vanille ijs met slagroom. Bij terugkomst in 
Loenen stond bij de Molendijk traditiegetrouw 
het Loenens fanfarecorps klaar om de reizi
gers muzikaal in te halen. 
Om 20.30 waren alle 240 deelnemers (een 
recordaantal) moe maar voldaan weer thuis. 

Weerzien met wijkzuster Bea 
Vanaf 1965 gingen de bejaarden met de bus 
op pad. Het was niet langer verantwoord, in 
een steeds drukker wordend verkeer, om met 
zo'n lange colonne op pad te gaan. Bovendien 
wilde de politie haar medewerking niet meer 
verlenen. Chauffeurs en motorordonnansen 
waren nu overbodig geworden. Een tijdperk 
was voorbij. Ook de financiering veranderde in 
de loop van de tijd. Het werd lastiger om via de 
huis-aan-huiscollecte voldoende geld in te 
zamelen; uitjes werden algemener, mensen 
zagen steeds meer van de wereld. Een oplos
sing lag echter binnen bereik. Het geld dat 
vanaf 1937 werd opgehaald met de jaarlijkse 
oliebollenactie, oorspronkelijk bestemd voor 
het Zusterwerk, kon vanaf de jaren '80 worden 
besteed aan wat men inmiddels de senioren-
tocht noemde. De eigen bijdrage bleef daar
door laag. Van nonnen uit het klooster Mater 
Deï tot aan de burgemeester en zijn vrouw, 
werkelijk iedereen ging mee. Inderdaad, zon
der rang of stand. Tijdens de 40e tocht in 1987 
wachtte het gezelschap van 130 deelnemers 
op de Veluwe een verrassing: een ontmoeting 
met een van de initiatiefnemers Zuster Bea van 
der Hoeven. Zij kon in 1947 niet vermoeden 
dat ze aan de wieg stond van een traditie. 
Want de fakkel werd overgedragen. Altijd 
waren vrijwilligers bereid om de organisatie op 
zich te nemen. Zuster Hilde de Haan ging maar 
liefst veertig keer mee; een verpleegkundige 
behoorde tot de standaarduitrusting. Andere 
hoofdrolspelers waren de dames J. Kruiswijk, 
T. van Wageningen, W. Mooij, H. van Ekris en 
R. Knol, en de heren K. Knol, R. Verschuur en 
P. Samsom. Allemaal namen die onlosmakelijk 
met de Loenense seniorentocht verbonden 
zijn. Dankzij hen en vele anderen beleven 
ouderen in Loenen al 57 jaar 'tezamen een 
gezellige dag'. 

Micha Gerretsen-Cluysenaer 

Met dank aan Hilde de Haan en Tineke van Wageningen 
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