Gedenksteen Heijhorst weer thuis
Blijvende herinnering aan voormalig multifunctioneel centrum
Aktiviteitencentrum De Heijhorst is verdwenen. Alleen de naam van woonwijk Heijhorst en een
straatnaam daar herinnert nog aan het dorpshuis. Daar komt verandering in als 20 april de
gedenksteen van De Heijhorst in die buurt wordt teruggeplaatst.

Jaren van voorbereiding gaan aan de realisering van het Aktiviteitencentrum vooraf. Maar in het
najaar van 1975 wordt met de bouw begonnen door Van Heck’s Systeembouw. Het bedrijf plaatst
247 betonnen kolommen waartussen gemetselde prefab elementen moeten komen. Na vijf weken
zet burgemeester Jan Heij met behulp van een hijskraan het eerste element op zijn plaats. Daarop is
een gedenksteen aangebracht met de tekst ‘Het eerste element is op 20 december 1975 geplaatst
door de heer J. Heij burgemeester der gemeente Scherpenzeel’. Het plateau wordt door de
echtgenote van de burgemeester onthuld. Hierbij zijn de wethouders Van Bruggen en Kroodsma in
het bijzijn van hun echtgenotes aanwezig evenals gemeentesecretaris Van Vollenhoven. Daarnaast
geven tal van vertegenwoordigers van verenigingen en andere betrokkenen uit de samenleving acte
de présence bij de onthulling. Het gebouw zal zodra het klaar is ruimte bieden aan activiteiten van
sportverenigingen en maatschappelijke organisaties waaronder de bibliotheek. Op het moment dat
het eerste element wordt geplaatst weet nog niemand wat de naam van het multifunctionele
centrum zal worden. Dat blijft een verrassing tot de opening. De Scherpenzeelse bevolking zet zich
met allerlei acties in om een steentje bij te dragen aan de bouw- en inrichtingskosten. In de eerste
week van maart 1976 bereiken de bouwers het hoogste punt. Met het hijsen van de vlag van het
Aktiviteitencentrum is een volgende mijlpaal een feit. Begin juni is het hele gebouw voorzien van glas
en rondom is beplanting aangebracht. De openingsdatum wordt dan vastgesteld op 25 september. In
augustus lijkt het er volgens menig Scherpenzeler op dat die datum niet haalbaar zal zijn. Maar dat
valt mee. Op 25 september 1976 opent Commissaris van de Koningin in Gelderland, Mr. W. J.

Geertsema het Aktiviteitencentrum. Hij onthult de naam die door het Stichtingsbestuur is gekozen
als hommage aan burgemeester Heij die zoveel bijdroeg aan de totstandkoming van het unieke
project. In grote letters is de naam De Heijhorst boven de ingang aangebracht.

Na de officiële opening volgt een feestweek. Er zijn festiviteiten voor jong en oud. Alle leerlingen van
de basisscholen krijgen een rondleiding door De Heijhorst. Als afsluiting van de week wordt een show
gegeven door een aantal muziekkorpsen, waaronder natuurlijk ook muziekvereniging Caecilia. Veel
van de 7800 Scherpenzelers bezoeken tijdens de openingsweek De Heijhorst. Daarna komen ze vaak
terug om er te sporten, te vergaderen, hun kinderen naar de peuterspeelzaal te brengen of in de
bibliotheek een boek te lenen. Het is zo maar een greep uit de talloze activiteiten die in het
multifunctionele centrum plaatsvinden.
Drieëndertig jaar is de Heijhorst het bruisende centrum van de binnensporters en culturele
manifestaties. Befaamd zijn de optredens van Normaal waar veel jongeren naar toe gaan. De komst
van een Kulturhus zal De Heijhorst als multifunctioneel centrum overbodig maken. Met de bouw
daarvan wordt in 2008 begonnen. Een spetterend eindfeest met een optreden van Mooi Wark op
zaterdag 26 september 2009 blijkt achteraf de laatste activiteit in De Heijhorst te zijn geweest. Kort
na afloop van het feest gaat het dorpshuis in vlammen op. Kulturhus De Breehoek is net in gebruik
genomen. Halsoverkop moet de christelijk gereformeerde kerk De Open Hof uitwijken naar De
Breehoek. Zo kan de opening van het winterseizoen met een ontbijt toch doorgang vinden. De
officiële opening van De Breehoek is op 16 oktober 2009. Wat er nog van De Heijhorst over is, wordt
gesloopt. De gedenksteen op het eerste element van De Heijhorst komt op de gemeentewerf te
liggen. Daar verwijderen medewerkers van de gemeente jaren later de steen van het eerste element.
Vanzelfsprekend komt het plateau daar niet ongeschonden vanaf. Een paar jaar geleden heeft OudScherpenzeel de brokstukken gekregen. Omdat De Heijhorst zo’n belangrijke functie heeft gehad
voor de Scherpenzeelse samenleving besluit de vereniging werk te maken van de restauratie van de

gedenksteen. Enkele Scherpenzeelse ondernemers hebben belangeloos hun medewerking hierbij
verleend. Dankzij Aart Moesbergen, eigenaar van A.M.W. Grafzerken in Scherpenzeel, zijn de stukken
van de gedenksteen weer vakkundig aan elkaar gelijmd en is deze grondig gereinigd. Theo den
Hartog, directeur van het plaatselijke Lasbedrijf den Hartog, heeft voor een prachtige omlijsting en
een mooie roestvrij stalen standaard voor de gedenksteen gezorgd. Ter herinnering aan De Heijhorst
zal het originele plateau op de hoek van de Burg. Colijn-de Raatsingel en de Hovenierslaan een
definitieve plek krijgen. Zaterdag 20 april om 10.30 uur zal wethouder T. van Dijk de gedenksteen
onthullen.
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