Historische Vereniging Den Dolder
Jaarverslag over het verenigingsjaar 2019
Het bestuur bestond in het verenigingsjaar 2019 uit:
Mevrouw M.P. (Petra) Koek, voorzitter
Mevrouw R. (Ria) Huisman-Joore, penningmeester/ledenadministrateur
De heer J.Ph. (Flip) Baay, secretaris a.i. en commissaris archief
De heer N. (Nico) van der Kleij, redactiecommissaris
Mevrouw A. (Ankie) Keizer, lid
Algemene Ledenvergadering
De ALV werd in 2019 gehouden op woensdag 3 april in de zaal van Dienstencentrum Pelita
en werd bezocht door 23 leden; 9 leden hadden een bericht gegeven van verhindering.
Het verslag van deze vergadering is te vinden op de website van de vereniging
www.historischeverenigingdendolder.nl
Tijdens de ALV is Dick van Lier teruggetreden als secretaris; hij blijft wel als redactielid actief
voor de vereniging. Dick werd bij die gelegenheid wegens zijn jarenlange inspanningen
benoemd tot Lid van Verdienste van de vereniging.
Na het inhoudelijk gedeelte van de vergadering werd er een interessante voordracht
gegeven door de heer Herman Docter over de geschiedenis van de Ernst Sillem Hoeve en
Prins Hendriksoord aan de hand van diverse fraaie foto’s en een korte film.
Activiteiten
Het bestuur van de vereniging is in 2019 zesmaal in vergadering bijeen geweest in onze
vergaderruimte in de Kameel. Buiten de reguliere bestuursvergaderingen werd er door de
bestuursleden in 2019 in wisselende samenstellingen deelgenomen aan verschillende
activiteiten.
Tentoonstelling
Op verscheidene dagen zijn bestuursleden in het archief bezig geweest met archiveren,
opzoeken en voorbereiden ten behoeve van de tentoonstelling in de basisschool over Remia.
Tevens organiseerden wij op 1 november een bezoek/rondleiding voor circa 180
basisschoolleerlingen aan de Remia fabriek. Zo’n 70 leerlingen uit de groepen 1,2 en 3
kregen op 7 november een demonstratie zeepjes maken in school en zij konden met
Bambinosteentjes Den Dolder nabouwen.
Onze voorzitter vertegenwoordigt ons bij het Geheugen van Zeist; www.geheugenvanzeist.nl
Op die website staan onder andere portretten, verhalen, oude ansichtkaarten en
krantenartikelen.
Op 5 april zijn enkele bestuursleden aanwezig geweest bij de jaarlijkse herdenking bij het
monument aan de Soestdijkerweg en de adoptieoverdracht door de leerlingen van de
basisschool De Kameleon.

Op 4 mei werd bij de dodenherdenking op de WA-laan een krans gelegd namens de
vereniging. Voorafgaande werd een bloemstuk gelegd bij het monument voor de “vergeten
slachtoffers van de Willem Arntsz Hoeve” in de 2e wereld oorlog.
Op 18 mei verzorgde de vereniging een bijeenkomst samen met het Gilde “Pareltjes van Den
Dolder”. Hier werd naast een diashow ook een rondwandeling verzorgd voor circa 20
personen.
Op zaterdag 7 september hebben enkele bestuursleden en vrijwilligers onze stand bemenst
op de vrijwilligersmarkt in Den Dolder georganiseerd door “Den Dolder voor elkaar”.
De vereniging heeft een bijdrage geleverd aan de tentoonstelling “met de muziek mee” in
Museum Het Hernhutter Huis te Zeist.
Tijdens Open Monumentendag op 14 september verzorgde de vereniging in samenwerking
met het Gilde een rondleiding over het WA-terrein, was er een kleine tentoonstelling op het
station en kon het wandkleed worden bekeken..
Voor de “Historische doedag” te Zeist op 15 september was onze vereniging ook betrokken
bij de voorbereiding en op de dag zelf waren bij de organisatie veel vrijwilligers actief bij de
diverse activiteiten.
De vereniging heeft in 2019 weer deelgenomen aan de Rabo ClubSupport, waarbij door de
leden van de Rabobank gestemd kon worden op o.a. onze vereniging. Dit heeft geresulteerd
in een gift van € 459,69. Voor het komend jaar heeft de Rabobank nieuwe spelregels om met
deze actie mee te kunnen doen.
Er is binnen de vereniging een scangroep (Dick van Lier, Dries Korsius, Bert van Eerten, Louis
Osterhaus, Herman van der Schuyt en Flip Baay) die zich specifiek bezig houdt met het
scannen en metadateren van onze kaarten, foto’s en andere materialen. Deze groep komt
bijna tweewekelijks bijeen.
De vitrinekast in de huisartsenpraktijk “Bethesda” voorziet in een wisselende tijdelijke
tentoonstelling van voorwerpen en foto’s uit ons archief.
Op ons verzoek en met onze informatie heeft het Geheugen van Zeist bij het station en bij
de voormalige Hazenboschschool (locatie van ons wandkleed) informatieborden geplaatst.
De bevrijdingsbank is ook voorzien van een informatiebord en de aankleding van het
plantsoen is drastisch aangepakt.
In oktober zijn er 1163 bloembollen geplant bij het herdenkingskruis aan de WA-laan ter
nagedachtenis aan de “vergeten slachtoffers”
Wij hebben actief meegedaan aan de pop-upexpositie met als titel: Markante vrouwen in
Zeist. Drie Dolderse vrouwen – allen met straatnaam – zijn beschreven.
Dolderse Kroniek
In 2019 is de Kroniek viermaal verschenen. De redactiecommissie bestond uit Mieke van der
Ploeg, Dick van Lier, Frits Stuurman en Nico van der Kleij. In de loop van het jaar is Ankie
Keizer toegetreden tot de redactiecommissie. Ria Huisman-Joore en Nico van der Kleij zijn de
correctoren voor de Kroniek. De redactiecommissie wordt verder ondersteund door Gera

Hoogland die zich voornamelijk bezig houdt met de lay-out.
De 4e Kroniek is de jeugdspecial geworden die huis-aan-huis is verspreid door bewoners van
Reinaerde. De redactie was in handen van Ankie Keizer, Petra Koek en Gera Hoogland
De website
Dick van Lier is onze webmaster en Gera Hoogland en Petra Koek verzorgen de verspreiding
van de digitale nieuwsbrief naar circa 600 abonnees.
Facebook
Sinds medio november heeft de vereniging een eigen facebooksite met inmiddels 454
volgers: https://www.facebook.com/historischdendolder/

Archief
Diverse belangstellenden, al dan niet met specifieke vragen, zijn dit jaar op bezoek geweest
in het archief.
Ook dit jaar zijn er weer voorwerpen en foto’s geschonken aan onze vereniging.
Oral history
Dit jaar zijn er een aantal verhalentafels geweest waarin onder andere gesproken werd over
herinneringen aan WO II. Onderdelen van deze gesprekken zullen anoniem gepubliceerd
worden in de Kroniek en de Nieuwsbrief.
Vrijwilligers
Ook dit jaar gaat onze dank uit naar de grote groep vrijwilligers die met diverse projecten
hebben meegedaan.
Ons jaarlijkse vrijwilligersuitje bracht ons op zaterdag 30 maart in Zeist. Bestuur en
vrijwilligers zijn door bestuursleden van Museum Het Hernhutter Huis ontvangen in het
Witte kerkje op het Zusterplein en hebben daar en door het nieuwe museum een
rondleiding gehad. De dag werd afgesloten met een high tea in het Jagershuys te Zeist.

