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  Historische Kring d’Oude School 
 

Jaarverslag 2021 
 
 

Inleiding 
Evenals in het jaar 2020 werden de activiteiten ‘geregeerd’ door de Covid-19 pandemie. Dat 
betekent dat er geen activiteiten hebben plaatsgevonden en ook de werkzaamheden van de 
actieve leden met de nodige omzichtigheid en in zeer beperkte mate hebben plaatsgevonden. 
In 2021 is een aantal actieve leden ons helaas ontvallen. 
 

Bestuur 
In 2021 vergaderde het bestuur vier maal waarvan een keer via een Zoomverbinding. De 
overige drie bijeenkomsten vonden fysiek plaats in onze werkruimte aan de Kometenlaan. 
Overig noodzakelijk overleg vond plaats via e-mails en telefonische contacten. 
In maart / april zijn we gewoon de Algemene Leden Vergadering (ALV) te beleggen. Dat kon op 
dat tijdstip niet geregeld worden wegens beperkende maatregelen. We besloten gunstiger 
tijden af te wachten en later in het jaar indien noodzakelijk de ALV evenals in 2020 digitaal te 
gaan regelen. In september 2021 zagen we echter onze kans schoon en belegden we een ALV in 
het gebouw van WVT. In die vergadering werd verantwoording afgelegd over het jaar 2020.  
 
Het ledenaantal loopt gestaag wat achteruit. Eind december 2021 tellen we ….leden tegen 418 
leden in december 2020. 
 

Overleden 
In 2021 overleden in enkele maanden tijd vier leden die zeer actief waren of zijn geweest voor 
de Historische Kring. 
Ton Ockhuijsen die eens gevraagd werd voor de z.g. Bronnengroep. Deze groep zocht en las in 
het Utrechts Archief naar bronnen die ons iets melden over De Bilt. Ton werd 84 jaar. 
Leo van Vlodorp was nog volop actief toen hij Covid-19 kreeg. Hij overleed aan die ziekte op 12 
november 2021. 
Hans Brugman, erelid sinds 2009, schonk zijn archief aan onze vereniging en was auteur van 
twee boeken over De Bilt in oorlogstijd. Hij stierf in december 2021 op 96-jarige leeftijd. 
Enkele dagen voor Kerstmis 2021 stierf Bart van der Veen. Bart was ongeveer vijf jaar lid van 
onze vereniging. Al gauw nadat hij een aantal keer op bezoek was geweest op de Kometenlaan, 
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ons werkadres, werd hij voorzitter van de Onderzoeksgroep. In die hoedanigheid was hij ook lid 
van het bestuur.  
 

Verenigingsblad / Nieuwsbrief 
De redactie van De Biltse Grift is ook in ‘coronatijd’ trouw doorgegaan met haar 
werkzaamheden om ervoor te zorgen dat er elk kwartaal weer een lezenswaardige editie tot 
stand kwam. Zo’n editie kreeg ook telkens een z.g. Kleine Grift mee waarin de leden 
geïnformeerd worden over lopende zaken. 
 
De Nieuwsbrief verschijnt onregelmatig. Deze werd telkens verstuurd aan de bij ons bekende e-
mailadressen. Inmiddels hebben ruim 270 mensen en of organisaties zich geabonneerd 
(kosteloos) op de nieuwsbrief. 
 

Activiteiten 
De activiteiten van de verschillende werkgroepen hebben een groot deel van het jaar op een 
(zeer) laag pitje gestaan vanwege de corona pandemie. Het bestuur ontraadde de actieve 
vrijwilligers, veelal 70-plussers, om samen te komen. En als men dat toch graag wilde in ieder 
geval de aanwezigheid op de Kometenlaan met datum en tijd vast te leggen. Opdat er 
gewaarschuwd kon worden in het geval er een besmetting gemeld werd. Slechts in de periode 
augustus – november 2021 was er aan de Kometenlaan wat meer activiteit waar te nemen. 
In november/december is een groepje actief gaan nadenken over wat er misschien mogelijk 
zou kunnen zijn om aandacht te besteden aan de dertigste verjaardag van de vereniging. 
Omdat er nog tot in 2022 onduidelijkheid was over wat er mogelijk zou zijn is meteen ingezet 
op een project dat na de zomer van 2022 gestalte kan krijgen. 

 
Evenementencommissie 
 

 
 
De evenementencommissie heeft de volgende activiteiten in 2021 georganiseerd. 
Tijdens de opening van Cultuur in De Bilt op zaterdag 21 september 2021 organiseerde onze 
vereniging in Het Lichtruim een pubquiz met de titel “Wie kent De Bilt”. De opkomst van 
deelnemers was niet groot. Evenwel was het een gezellige bijeenkomst. Ellen Drees was de 
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quizmaster en tevens de samensteller van de quiz. Ook burgemeester Potters kwam een kijkje 
nemen. 
 

 
 

 
 
Op 29 september konden we onze leden  uitnodigen in het gebouw van WVT aan de Talinglaan 
voor de ALV van 2021.Na de pauze gaf de heer Anton Cruysheer, werkzaam bij Landgoed 
Erfgoed Utrecht een lezing over een geheimzinnige ring die in onze gemeente is gevonden. Aan 
de binnenzijde van de ring waren bijzondere inscripties  te zien evenals op een gevonden oude 
munt. 

 
ICT / Website 
De leden van de werkgroep Digitalisering en Beeldbank hebben een analyse gemaakt van de 
kwaliteit van de aanwezige hardware. Ook hebben zij nagedacht over hun wensen betreffende 
nieuwe apparatuur. De groep is daar goed uitgekomen en in 2022 wordt nieuwe apparatuur 
besteld. 
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