Doornse Historische Vereniging
“Thorheim”
Jaarverslag 2020
Ledenbestand
Op 31 december 2020 bedroeg het ledenaantal 295, inclusief de ereleden Jaap Buis en Bert van
Tricht.
Vergaderingen
In de eerste drie kwartalen van 2020 heeft het bestuur vijf keer vergaderd, waarvan driemaal in
overeenstemming met de geldende coronavoorschriften.
De voorjaars-ledenvergadering wordt op 10 maart in de Koningshof gehouden.
In deze goed bezochte vergadering wordt Bert van Tricht tot erelid van onze vereniging benoemd. Als
beheerder/coördinator was hij de spil van de Oudheidkamer.
De kascommissie, bestaande uit de heren Wim van der Heijden en Henk Lagerweij, heeft de
jaarrekening 2019 gecontroleerd en akkoord bevonden. Het bestuur wordt gedéchargeerd voor het
gevoerde financiële beleid. Henk Lagerweij treedt hierna reglementair af.
Na de pauze houdt Claartje Wesselink een lezing over Joodse onderduikers in Doorn gedurende de
tweede wereldoorlog. Daarbij komt het familieverhaal en het onderduikadres op de Kaaplaan van
één familie uitgebreid aan de orde.
Vanwege corona gaat de ledenvergadering in november niet door.
Aan het einde van het jaar draagt Roland van Barneveld het secretariaat over aan Rieno van Vulpen.
Hij neemt de functie in ieder geval waar tot aan de volgende ledenvergadering.
Middag voor Oud-Doornaars én Zomerwandeling
Vanwege de geldende coronavoorschriften zijn deze evenementen vervallen.
Werkgroep Oude Algemene Begraafplaats
Ook in 2020 wordt de Oude Begraafplaats aan de Amersfoortseweg weer met veel zorg
onderhouden door de vrijwilligers. Wim van Barneveld meldt dat de werkgroep (circa 9 personen)
zich in groepjes heeft opgedeeld en afzonderlijk van elkaar verspreid over de Oude Begraafplaats
werken. Met koffie drinken houden ze ook gepaste afstand. Er is veel te doen, want door de stormen
moeten er veel afgewaaide takken opgeruimd worden.
Tijd voor Thorheim
Het officiële orgaan Tijd voor Thorheim verschijnt met twee lezenswaardige edities. De eindredactie
berust bij Dingena Kortland.
Oudheidkamer
De heer Snijders heeft op 24 april een koninklijke onderscheiding ontvangen voor o.a. zijn inzet als
vrijwilliger bij de Oudheidkamer.
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De Oudheidkamer wordt tot medio maart regelmatig bezocht door leden en geïnteresseerden.
Dankzij de vrijwilligers kunnen we de Oudheidkamer op de vaste middagen openhouden.
Paul van Dijk is het aanspreekpunt voor de Oudheidkamer, welke in het voorjaar geheel opnieuw
ingericht is. Er is veel materiaal voor opslag naar de Binder in Leersum gebracht.
Tot medio maart wordt de Oudheidkamer regelmatig voor groepen opengesteld op niet officiële
openingstijden. Dit gaat op afspraak. Bijvoorbeeld: leerlingen van scholen voor een project,
bewoners van het Zonnehuis, deelnemers aan de taalcursussen voor asielzoekers. Bij zulke
gelegenheden is altijd de coördinator aanwezig met ondersteuning van een of meer vrijwilligers.
Projecten
In de aanloop naar de viering van 75 jaar bevrijding is veel werk verzet. Vanwege corona kunnen
belangstellenden de resultaten helaas niet bewonderen.
De Stichting Vertel het Door(n) heeft met enkele vrijwilligers circa 50 informatieborden bij
interessante locaties in Doorn geplaatst. Deze borden vertellen over de huidige en historische
gebouwen en andere objecten. Onze vereniging heeft deelgenomen aan de totstandkoming van dit
project. Vanuit de Oudheidkamer is veel informatie en fotomateriaal beschikbaar gesteld.
Zie https://www.vertelhetdoorn.nl/locaties/
De website van onze vereniging heeft met dank aan Harry Roelfsema een nieuwe look and feel
gekregen. Neem ook een kijkje op https://www.oudheidkamerdoorn.nl/
Tenslotte, veel vrijwilligers hebben zich het afgelopen jaar weer ingezet voor onze vereniging.
Waarvoor Dank!!!

Namens het Bestuur,
Rieno van Vulpen,
waarnemend secretaris.
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