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Jaarverslag over het verenigingsjaar 2021  

Het bestuur bestond in het verenigingsjaar 2021 uit: 

mevrouw M.P. (Petra) Koek, voorzitter 

mevrouw M. (Marion) Driebergen, penningmeester 

de heer J.Ph. (Flip) Baay, secretaris 

de heer N. (Nico) van der Kleij, eindredacteur/coördinator Dolderse Kroniek 

mevrouw A. (Ankie) Keijzer, lid, Facebook 

de heer A. (Bert) van Eerten, collectiebeheerder 

Algemene Ledenvergadering 

De ALV kon in 2021 geen doorgang vinden in verband met Covid-19. 

Wel werd het jaarverslag van 2020 op de website van de vereniging geplaatst. 

Activiteiten 

Het bestuur van de vereniging is in 2021 vijfmaal in vergadering bijeengeweest, deels via Zoom, deels 

in onze vergaderruimte in de Kameel. Buiten de reguliere bestuursvergaderingen werd er door de 

bestuursleden in 2021 in wisselende samenstellingen deelgenomen aan verschillende activiteiten. 

Tentoonstelling 

In verband met Covid-19 is er ook in 2021 geen tentoonstelling georganiseerd. 

De permanente tentoonstelling in de voormalige ETOS-winkel moest na 1,5 jaar worden beëindigd 

i.v.m. de verhuur van het pand aan derden. Wel is er nog een wisselende expositie in Bethesda en 

Pelita.  

Herdenking 

Op 5 april heeft onze vereniging bloemen gelegd bij het monument aan de Soestdijkerweg. 

Op 4 mei werden er ook bloemen namens de vereniging gelegd bij het monument voor de “vergeten 

slachtoffers van de W.A. Hoeve” in de 2e wereldoorlog. Onze vereniging verzorgde daar in 

samenspraak met het Bezinningshuis een korte plechtigheid. 

Dolderse Kroniek 

In 2021 is de Dolderse Kroniek viermaal verschenen. De redactie bestond uit Nico van der Kleij, Dick 

van Lier, Frits Stuurman, Ankie Keijzer en Bert van Eerten. De redactiecommissie werd ondersteund 

door Gera Hoogland die zich voornamelijk bezighoudt met de lay-out. 

De tweede Kroniek is de jeugdspecial (Kleine geschiedenis van Den Dolder) geworden die huis-aan-

huis is verspreid. De redactie was in handen van Ankie Keijzer, Petra koek en Gera Hoogland. 

Website 

Gera Hoogland en Petra Koek verzorgen de verspreiding van de digitale nieuwsbrief naar circa 600 

abonnees/belangstellenden. Daarvan kwamen er een 8-tal uit, waaronder een betreffende het 

jaarverslag. 

Facebook 

De vereniging heeft een eigen Facebooksite. Ankie Keijzer plaatst dagelijks de content, die inmiddels 

een grote kern van volgers heeft opgebouwd.  https://www.facebook.com/historischdendolder/ 

Historisch ommetje 

Samen met Sportief Zeist organiseert onze vereniging eenmaal per maand een historisch ommetje. 

https://www.facebook.com/historischdendolder/


 

__________________________________________________________________________________ 
Historische Vereniging Den Dolder, Hezer Enghweg 61, 3734 GN Den Dolder 

Telefoon: 030-2252171  secretaris@historischeverenigingdendolder.nl 
 

Het doel is vooraf bekend en wordt gepubliceerd in onze eigen nieuwsbrief, op Facebook, op 

DenDolder.nl, in de nieuwsbrief PCOB en de nieuwsbrief Pelita. 

Archief 

Bert van Eerten en Flip Baay zijn drukdoende om oude kaarten, krantenartikelen etc te digitaliseren 

en te registreren. Na de verhuizing naar een kleinere ruimte op de W.A. Hoeve is een deel van het 

archief overgedragen aan het gemeentearchief van Zeist waar het onder optimale omstandigheden 

wordt bewaard. Met name Ankie Keijzer heeft veel energie gestoken om het dossier van Stichting 

Welzijn Den Dolder voor het gemeentelijk archief klaar te maken.  

Ook dit jaar zijn er weer diverse voorwerpen en foto’s geschonken aan onze vereniging. 

Oral history 

Door de Covid-19 konden er dit jaar geen verhalentafels plaatsvinden. 

Vrijwilligers 

Ondanks Covid-19 gaat onze dank uit naar de grote groep vrijwilligers die met name aan Open 

Monumentendag hebben meegewerkt. Zij konden dat weekend op kosten van de vereniging een 

pannenkoek eten. 

Geheugen van Zeist  www.geheugenvanzeist.nl 

Het Geheugen van Zeist is een overlegplatform van 11 erfgoedpartners in de gemeente Zeist. In dit 

overleg worden kennis en ervaring uitgewisseld en gezamenlijke projecten geïnitieerd. De gemeente 

Zeist financiert deze collectieve projecten. De Historische vereniging Den Dolder werd in 2021 bij het 

Geheugen van Zeist vertegenwoordigd door onze voorzitter. De projecten in Den Dolder worden 

door onze vereniging geëntameerd.  

De informatieborden, zeven stuks in Den Dolder waaronder over Pleines en bij de bevrijdingsbank 

aan de Dolderseweg / hoek Hertenlaan, zijn voorbeelden van zo’n gezamenlijk project, evenals de 

website Geheugen van Zeist. Op die website staan o.a. portretten, foto’s oude ansichtkaarten en 

krantenartikelen. Het digitaliseren van afbeeldingen en dergelijke van ons archief gebeurt om ook 

publicatie op deze website mogelijk te maken. 

Er is een muurschildering gemaakt op de W. van Essenlaan om de historische verbondenheid met de 

zeepfabriek en zijn oprichter Pleines tot uitdrukking te brengen. De Duif neemt hierin een 

prominente plaats in. 

Op 7 juli is de muurschildering officieel geopend door wethouder Marcel Fluitman. Er hangt een 

bordje bij met uitleg en de logo’s van de sponsoren. Mel Boas heeft een film gemaakt die te zien is op 

de site van het Geheugen van Zeist Dit project is uitgevoerd door het Geheugen van Zeist en dankzij 

sponsoring van lokale bedrijven en landelijke stichtingen bekostigd. 

Tijdens Open Monumentendag 11+12 september organiseerde de vereniging, onder leiding van het 

geheugen van Zeist bij diverse monumenten in Den Dolder activiteiten voor jong en oud. In de M.C. 

Kerk was er een kleine tentoonstelling over de Zeepfabriek, de markante vrouwen van Zeist en dr. 

Engelhard. De kinderen mochten zeepjes maken. Op het Stille Hofje en bij de brandweerkazerne 

werd informatie gegeven. Rond het Directiegebouw en verderop de historische middenas van de 

W.A. Hoeve waren diverse activiteiten voor volwassenen en kinderen. 

Het Gilde verzorgde korte rondleidingen. De kinderen konden een speurtocht maken langs de 

monumenten met als prijsje een gratis pannenkoek. Op DenDolder.nl is een fotopresentatie te zien. 

Op 29 oktober werden er op de Baarnseweg 36 twee herdenkingsteentjes geplaatst voor de heer 

Scheps en het echtpaar Inden-Reiss en op de Baarnseweg 49 voor de heer Van de Wetering. Alle drie 

waren zij belangrijk in de Tweede Wereldoorlog. Ook dit is een project van het Geheugen van Zeist. 

http://www.geheugenvanzeist.nl/

