Nieuwsbrief april 2011
Met de uitgave van een nieuwsbrief zullen we u in de toekomst
regelmatig informeren over interessante activiteiten van de Historische
Vereniging Den Dolder.

Website Historische Vereniging geheel vernieuwd
De website van de Historische Vereniging Den Dolder is onlangs geheel vernieuwd
en zal in de toekomst nog verder worden aangevuld met informatie en foto’s van Den
Dolder. Er wordt continu gewerkt om alles digitaal te ontsluiten. Kijk dus regelmatig of
er aanvullingen zijn.
Omdat Den Dolder volgend jaar 100 jaar bestaat, is de historische vereniging op
zoek naar beeldmateriaal. Wellicht heeft u oude foto’s, films of video’s die u ons wilt
schenken of aan ons wilt uitlenen. Wij kunnen dan een mooie compilatie maken.
100 jaar lijkt niet zo veel, maar u bent het ongetwijfeld met ons eens dat er heel veel
veranderd is in ons dorp in de loop van de jaren. Dat terug te zien in een historische
film of tijdens een tentoonstelling, is niet alleen leuk voor u zelf, maar ook interessant
voor alle nieuwe bewoners en de jeugd van Den Dolder.
Neem contact op met de secretaris van de Historische Vereniging Den Dolder: Dick
van Lier; secretaris@historischeverenigingdendolder.nl (telefoon 030-2284505).
Het adres van onze nieuwe website is www.historischeverenigingdendolder.nl

www.historischeverenigingdendolder.nl

Informatie over historisch Den Dolder op de vrijmarkt 30 april
Zoals u dat gewend bent, staat er ook dit jaar een kraampje van de Historische
Vereniging Den Dolder op de vrijmarkt op het DOSC-terrein. U kunt praten met de
leden van de archiefcommissie en bestuur, foto’s bekijken en wellicht proosten op de
verjaardag van de koningin!
Als u lid wilt worden of meer wilt weten over onze vereniging, is 30 april daar
uitermate geschikt voor. Met het jubileumjaar 2012 in het verschiet, hebben wij
behoefte aan enthousiaste meedenkers en -helpers. Laat u informeren en sluit u aan!
Organisatie: Historische Vereniging Den Dolder; archiefcommissie/bestuur
Historische fietstocht Den Dolder op Koninginnedag
Als het weer meewerkt en als er voldoende belangstellenden zijn, gaan we dit jaar op
de fiets historisch Den Dolder verkennen. De fietstocht gaat langs de grenzen van de
gemeente, richting de oorsprong van Den Dolder: die ligt ver buiten de kern, nl. bij
Prins Hendrikoord. We fietsen via het terrein van de Willem Arntszhoeve langs de
oude verveningen op de grens met Soest. Vervolgens keren we terug via de andere
grens, aan de kant van Bilthoven. De tocht duurt zo'n anderhalf tot twee uur. Omdat
er onderweg van alles verteld wordt ,ligt de gemiddelde snelheid niet zo hoog.
Verzamelen bij de ingang van sportcomplex DOSC. Vertrek rond 14.00 uur.
Organisatie: Historische Vereniging Den Dolder; Albert van Silfhout.
Museum Kwartier Slot Zeist
Onze vereniging is nauw en actief betrokken bij de activiteiten in Zeist deze zomer
rond een tentoonstelling op het Broederplein en diverse lezingen en rondleidingen
rond het thema Het Slot, de pleinen, het dorp.
Tijdelijke vrijwilligers gevraagd
Zoals bovenstaand vermeld, wordt op zaterdag 28 mei a.s. de tentoonstelling Zeist
op de Kaart van de gezamenlijke erfgoedpartners (o.a. het Hernhutter Huis, Zeister
Historisch genootschap, Zilverkamer, Slot Zeist, bibliotheek, het Gemeentearchief,
Landschap Erfgoed Utrecht en uiteraard ’t Gilde) geopend door Burgemeester Koos
Janssen. De expositie brengt het verleden van Zeist in beeld en wordt gehouden in
expositieruimte aan het Zusterplein 20. Momenteel wordt de tentoonstelling
opgebouwd door professionals, zodat een goed en mooi beeld van het Zeister
verleden wordt gecreëerd voor en door Zeistenaren. De tentoonstelling laat enkele
ontwikkelingen zien die Zeist op de kaart gezet hebben: de aanleg van het Slot, de
komst van de Hernhutters en het leven op de pleinen, de ontwikkeling van Zeist met
het opkomende toerisme en de Zeister zilverindustrie.
Dit is de start van een expositieperiode die loopt tot 23 oktober en door iedereen te
bezichtigen. De toegang is gratis! Zeist op de kaart is geopend van dinsdag tot en
met zondag van 12:00 – 17:00 uur.
Voor deze tentoonstelling zoeken wij gastvrouwen en -heren, die de bezoekers uit
Zeist en wijde omstreken kunnen ontvangen en informeren. Uiteraard ook toezicht
houden en het gebouw openen en sluiten. Dit doet u met z’n tweeën.
Een informatieavond hierover wordt gehouden op dinsdag 10 mei a.s. om 19:30
uur in de Kleine Zaal van de Broedergemeente, Zusterplein 20.
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Ook zijn we op zoek naar een coördinator die de roosters opstelt en bijhoudt in nauw
overleg met de EBG, de eigenaar van het pand.
Mocht u belangstelling hebben voor deze tijdelijke job, neemt u dan contact op met
voorzitter@historischeverenigingdendolder.nl vóór 5 mei a.s.

Via onderstaande link komt u direct op de website van de Historische Vereniging Den Dolder.
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