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Voorwoord   

Beste leden, 

Voor u ligt het Jaarverslag 2020.  

In de inleiding van het Jaarverslag 2019 schreef ik: “Nog één keer heb ik als voorzitter de eer het 

voorwoord voor een jaarverslag van ASZ te mogen schrijven”.  

Maar het is anders gelopen! 

Door de Coronacrisis was het in 2020 niet mogelijk om onze geplande ledenvergaderingen te 

organiseren. Niet in mei en ook niet in november. Ons voorstel om Lia van Dijk als mijn opvolger te 

benoemen kon daarom niet ter besluitvorming aan de ALV worden voorgelegd. In dit Magazine (van 

februari 2021) kondigen  we een bijzondere ALV aan om die benoeming m.i.v. 1 april toch mogelijk te 

maken. 

Als gevolg van Corona zijn er na 1 maart 2020 nog maar enkele activiteiten georganiseerd. Dat is 

dubbel jammer om dat iedereen ernaar snakt om weer mensen te ontmoeten. Begin 2021 zijn de 

vaccinaties gestart en we mogen hopen dat we  in de loop van dat jaar elkaar weer regelmatig 

kunnen ontmoeten. 

Om het contact met de leden te onderhouden is het magazine gewoon verschenen, is de website up-

to-date gehouden en hebben we zeer regelmatig nieuwsflitsen verstuurd. Van de laatste twee 

mogelijkheden konden de leden zonder internet helaas geen gebruik maken. Om die reden hebben 

we die leden een paar keer een brief gestuurd of opgebeld. 

De jaarlijkse groei van het aantal leden heeft zich in 2020 niet doorgezet. Hoewel er nieuwe leden 

zijn bijgekomen is het aantal toch gedaald van 1610 naar 1536. Nog steeds een flink aantal. 

In het financiële jaarverslag is te lezen dat we nog steeds een gezonde vereniging zijn. Om die reden 

heeft het bestuur kunnen besluiten om de contributie voor 2021 (eenmalig) te halveren, dit als 

compensatie voor het beperkte aanbod aan activiteiten in 2020. 

Speciale dank gaat weer uit naar onze vrijwilligers, leden en partners die ons steunen om onze 

doelen te realiseren! 

Namens het bestuur, 

Albert van Kuijk, voorzitter 

februari 2021 

P.S. Dit jaarverslag wordt ivm het nog uitblijven van een reguliere ALV in februari 2021 onder de 

leden verspreid via o.a. ons Magazine. Bij de eerstkomende reguliere ALV zal om goedkeuring van de 

leden gevraagd worden.  
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Algemeen: corona! 

Sinds de officiële oprichting van ASZ op 7 januari 2013 heeft de vereniging een constante sterke groei 

doorgemaakt . In 2019 begon deze groei op natuurlijk wijze wat af te vlakken, we eindigden dat jaar 

met 1591 leden. Eind 2020 stonden we op 1551 leden, een lichte daling dus. Deze schrijven wij 

geheel toe aan de ‘ramp’ die ook Nederland in 2020 trof: corona. Een klein aantal leden heeft zich 

afgemeld, omdat de vereniging weinig tot geen activiteiten mocht bieden. Begrijpelijk, maar jammer, 

en wij hopen dat deze leden in 2021 weer terugkomen. Ook waren er enkele overlijdens te 

betreuren. In een seniorenvereniging is dat wel te verwachten, maar toch ook erg verdrietig, elke 

keer weer. 

Het jaar begon goed. Zaterdag 11 januari 2020 waren ruim honderdzestig leden aanwezig bij onze 

traditionele ASZ Nieuwjaarsbijeenkomst in het Torenlaan Theater. Dat theater wordt nog eens te 

klein voor ASZ! Veertig leden van het ASZ koor waren aanwezig voor hun eerste optreden. De 

aanwezige leden waren zeer verrast over het niveau dat het koor o.l.v. Arie Perk in de vier maanden 

van zijn bestaan heeft weten te bereiken. Tot en met maart kon de vereniging nog volgens planning 

actief blijven. Vele activiteiten zijn in die tijd door onze vrijwilligers georganiseerd, in ons Magazine 

was dat voor iedereen goed te volgen. Na maart stokte het merendeel van de activiteiten, we weten 

intussen allemaal dat corona ook ons heeft dwarsgezeten. Maar laten we daar in dit jaarverslag niet 

te lang bij stilstaan, 2021 moet ons weer op gang helpen en dat gaat zeker lukken. 

Bestuur 
Op 1 januari 2020 bestond het bestuur uit Albert van Kuijk (voorzitter), Han Willems (secretaris), Leo 
Kroon, (penningmeester), Hans Burgmans (plv voorzitter), Henk Schneider, Emmy Janssens en Eefje 
van Essen.   
Onze voorzitter Albert van Kuijk had in 2019 al aangegeven dat hij einde 2020 wilde aftreden als 
voorzitter. Het bestuur wilde daarom in het najaar van 2020 aan de ALV een nieuwe voorzitter 
voorstellen. Vanwege corona is dit anders gelopen, er mocht niet vergaderd worden. Weliswaar 
heeft het bestuur een voortreffelijk opvolger voor Albert van Kuijk gevonden in de persoon van Lia 
van Dijk, maar het kon dit voorstel nog niet aan de ALV voorleggen ter bekrachtiging. In 2021 zal dit 
voorstel alsnog aan de leden worden voorgelegd (zie elders in dit Magazine). Daarna zullen wij op 
gepaste wijze afscheid nemen van Albert. 
Het bestuur stelde vervolgens een aangepast voorstel van aftreden bestuursleden vast: 
2020 Albert van Kuijk en Eefje van Essen (beiden niet herkiesbaar). Effectuering ivm corona 
uitgesteld tot  1 april 2021. 
2021 (31 december) Han Willems (niet herkiesbaar). Er zal naar een nieuwe secretaris worden 
gezocht. 
2022 Hans Burgmans en Leo Kroon  
2023 Emmy Janssens en Henk Schneider 
 

In verband met de door de overheid getroffen maatregelen mocht ook het bestuur na maart niet 

meer fysiek bij elkaar komen. Via zoom (elektronisch vergaderen) en intensieve mailcontacten 

konden wij de vereniging desondanks draaiende houden, inclusief digitale corona-flitsen en vele 

extra nieuwsberichten en continuering van het Magazine, waarvan 9 nummers uitkwamen. Chapeau 

voor iedereen die daaraan heeft bijgedragen! 

De continuering van de bestuursactiviteiten heeft in 2020 geleid tot 55 nieuwe bestuursbesluiten. 
Deze zijn ter inzage via onze website, en ook maandelijks vermeld in het Magazine. Vele hiervan 
hadden direct of indirect te maken met noodzakelijke aanpassingen van de activiteiten vanwege de 
corona maatregelen. Ook het laatst genomen besluit vloeide hieruit voort: het bestuur heeft 
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besloten om de contributie voor 2021 (eenmalig dus) te halveren en dit aan de leden ter kennis te 
brengen. Dit vanwege het feit dat de leden niet optimaal hebben kunnen profiteren van door de 
corona gestaakte activiteiten, mede waardoor de kas van de vereniging deze korting mogelijk maakt. 
 
Tot slot moet het bestuur helaas melden dat de uitrol van het project Bruggen Bouwen, waarover in 
het jaarverslag 2019 is gerapporteerd, in 2020 niet kon doorgaan vanwege corona. Onze 
burgemeester, die daarbij aanwezig zou zijn, heeft ons in een brief een hart onder de riem gestoken. 
De brief is gepubliceerd in het laatste Magazine van 2020. Wij beraden ons thans op de wijze waarop 
we, in aangepaste vorm, in 2021 alsnog tot afronding van dit project kunnen overgaan. 
 
Uit het werkplan 2020 

Het werkplan 2020, door de ALV vastgesteld einde 2019, is weer de leidraad geweest voor het 

bestuur. Veel van de in dat plan opgenomen doelstellingen zijn vanwege corona niet gerealiseerd, en 

voor zover relevant opgenomen in het werkplan 2021. Enkele wel gerealiseerde punten wil het 

bestuur toch in dit jaarverslag benoemen. 

- De taken van de  Programmacommissie zijn al in 2019 ondergebracht bij bestuurslid Henk 

Schneider. In de door het bestuur vastgestelde nota Activiteitenbeleid en de bijgewerkte 

nota Vrijwilligersbeleid, is de werkwijze omtrent het organiseren van activiteiten vastgelegd. 

De programmacommissie is opgeheven. 

- Voor de vrijwilligers konden wij niet, zoals gebruikelijk, een feestelijke bijeenkomst 

organiseren, maar ter ‘compensatie’ heeft het bestuur einde 2020 aan alle vrijwilligers een 

bedankje met lekkernij doen toekomen.   

In verband met de coronamaatregelen hebben er in 2020 geen persoonlijke 

tevredenheidsgesprekken plaatsgevonden.  

Met ingang van januari 2020 zijn de lunch- en eetclub samengevoegd tot één 

activiteitencommissie. Gebleken was, dat er meer belangstelling bestond om ’s avonds uit 

eten te gaan. Op de laatste dinsdag en laatste donderdag van de maand werd een etentje 

georganiseerd in wisselende restaurants in Zeist en omstreken. In verband met de 

coronamaatregelen heeft dat maar enkele malen kunnen plaats vinden. 

- De vernieuwing van de website is in gang gezet, maar nog niet afgerond. 

  

Externe contacten en samenwerking met derden 

Iedereen Doet Mee 

Op 14 januari 2020 heeft ASZ samen met de andere ouderenorganisaties, met wethouder Laura 

Hoogstraten namens de gemeente Zeist, Gehandicapten en Patiënten Platform Zeist, GPPV, de LFB 

en de kinderburgemeester het manifest Iedereen Doet Mee ondertekend in de Raadzaal van het 

Gemeentehuis.  

Met deze ondertekening dragen de deelnemers uit dat zij actief mee willen werken aan het VN-

Verdrag Handicap om er zo voor te zorgen dat iedereen, dus ook mensen met een beperking of 

kwetsbaarheid, mee kunnen doen in de maatschappij. 
 

Tweede bezoek Staatssecretaris Knops m.b.t. iPad cursussen in Zeist  

Bij zijn eerste bezoek van Staatssecretaris Knops aan de ASZ-KBO/PCOB iPadcursus in het 

Parochiecentrum op woensdag 13 maart 2019, beloofde hij nog iets voor onze iPad activiteiten te 

zullen organiseren. Hij heeft woord gehouden.  
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Op woensdag 23 november 2020 werden het ASZ-KBO/PCOB iPadteam met anderen uitgenodigd in 

verpleeghuis De Wijngaard. Als waardering voor de inspanningen in Zeist t.a.v. het ontwikkelen van 

digitale vaardigheden bij senioren, deelde Knops aan een drietal organisaties gratis 30 refurbished 

iPads uit. Naast de Wijngaard en de Looborch was ook het iPadteam van KBO/PCOB en ASZ één van 

de gelukkigen. Inmiddels heeft het grootste deel van “onze” iPads, samen met een gratis door de 

ouderenbonden meegeleverd handboek Vertrouwd worden met de iPad, een nieuwe eigenaar 

gevonden en zijn deze door het iPad team bij de gegadigden thuis geïnstalleerd.  

Onze doelgroep waren vooral ouderen met alleen AOW of AOW en een klein pensioentje.  

 

Aanbieden Petitie Wonen, Zorg & Welzijn, Veiligheid en Mobiliteit 

De Gemeente Zeist heeft in 2020 inspraakrondes gehouden met betrekking tot het actualiseren van 

de Woonvisie 2016-2020. 

ASZ, KBO/PCOB Zeist en de Marokkaanse Ouderenbond MVISO hebben aan deze inspraakrondes 

deelgenomen die moeten leiden naar de woonvisie 2021-2025.  

Dit heeft ertoe geleid dat de bovengenoemde ouderenorganisaties namens hun leden de petitie 

Wonen, Zorg, Welzijn, Veiligheid en Mobiliteit hebben opgesteld en deze  vervolgens op 26 

november 2020 hebben aangeboden aan het College van Burgemeesters en Wethouders en de 

Gemeente raad van Zeist in de persoon van wethouder Marcel Fluitman.  

De ouderenorganisaties gaven hiermee ook hun wens aan verder betrokken te willen worden bij het 

meedenken naar oplossingen voor de andere grote en ingewikkelde vraagstukken in de gemeente 

Zeist, zoals eenzaamheidsbestrijding, verborgen armoede en veiligheid op straat.   

 

ASZ en KBO/PCOB actief betrokken bij het project Meedoen in Zeist 

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Ook in Zeist is er een grote groep 

ouderen die zich eenzaam voelt. Door o.a. schaamte en taboe melden deze ouderen zich niet bij 

instanties. De gemeente Zeist wil hier wat aan doen met het project Meedoen in Zeist. Dit project is 

gericht op het bezoeken van mensen van 75 jaar en ouder. Het doel van het project is (kwetsbare) 

ouderen in beeld te krijgen, signaleren van eenzaamheid en inventariseren wat hun behoefte is. 

ASZ en KBO/PCOB zijn actief betrokken bij dit project en nemen deel aan de projectgroep, die 

wekelijks vanwege corona per zoom vergadert. 

Om het hele proces goed te stroomlijnen is er door ons een Klankbordgroep van 15 leden opgericht 

van ervaringsdeskundigen (75 plussers) die alle correspondentie omtrent dit project kritisch bekijkt 

en waar nodig aanvult en/of corrigeert.  

De start van het project heeft door corona wel enige vertraging opgelopen, maar in het 1e kwartaal 

van 2021 zullen de eerste inwoners bezocht worden. Het project loopt tot maart 2022.  
 
 
ASZ door en voor de leden 
Het contact tussen bestuur en de leden vindt vooral plaats tijdens de vele informele en formele 
ontmoetingsmomenten. Dat was in 2020 een probleem. Gelukkig is onze website 
www.seniorenzeist.nl een mooi en effectief medium gebleken om de leden op de hoogte te houden 
van de ontwikkelingen en de activiteiten. Daarnaast zijn in 2020 vele extra nieuwsflitsen en 
nieuwsbrieven onder de leden verspreid, met vele goede en leuke bijdragen van enthousiaste leden. 
Een mooi voorbeeld hiervan was de door bestuurslid Eefje samen met Albert gecoördineerd 
totstandkoming van een inlegboekje met Limericks, verschenen in december 2020. 
Ook in 2020 is telkens in het Magazine opgenomen het Venster, onder redactie van secretaris Han 

Willems. Dit Venster is bedoeld om meer inhoudelijke onderwerpen uit te diepen. Leden konden ook 

zelf stukken of ideeën aanleveren, in enkele gevallen is dat ook gebeurd.   

http://www.seniorenzeist.nl/
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 Vrijwilligers: onze levensader   
Ook in 2020 waren ongeveer 140 leden als vrijwilliger betrokken bij hun vereniging. Deze vrijwilligers 
zetten met veel voldoening hun ervaring en kennis voor de vereniging in. Zonder deze grote groep 
vrijwilligers zou ASZ niet kunnen bestaan  en het bestuur is deze groep dan ook zeer erkentelijk voor 
hun vaak zichtbare maar soms ook onzichtbare werk. Corona heeft onze vrijwilligers danig dwars 
gezeten, velen staan te trappelen om in 2021 weer meer actief te worden. Het bestuur zal dit 
uiteraard zoveel mogelijk faciliteren! 
De jaaroverzichten (of het ontbreken daarvan) van de diverse activiteitencommissies laten zien dat 
2020 een gemankeerd jaar was. Maar in 2021 gaan wij dat zoveel mogelijk inhalen, ook al zal ook dit 
jaar nog niet alles wat wij willen mogelijk zijn. 
 
Activiteiten 

Tot maart hebben we activiteiten geboden zoals we gewend waren. Na maart golden in Nederland 

wisselend beperkende maatregelen voor het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten. Het 

bestuur heeft ervoor gekozen om activiteiten uitsluitend door te laten gaan als die binnen de 

overheidsmaatregelen toegestaan waren, en ook naar het oordeel van het bestuur verantwoord te 

organiseren waren voor onze doelgroep. Verder konden de activiteitencommissies er uiteraard voor 

kiezen om een activiteit niet door te laten gaan, zelfs als dat formeel wel had gemogen. Activiteiten 

zoals Toneel, Meezingcafé, Muziek Ensemble zijn dientengevolge stilgezet. 

Ontmoetingsmomenten zoals koffieuurtjes zijn wel zoveel mogelijk georganiseerd, met  beperkte 

deelnemersaantallen, en met anderhalve meter afstand houden. Niet zo aantrekkelijk, maar beter 

dan niets.  

Activiteiten in Het Torenlaantheater waren in de zomer weer toegestaan, met een zeer beperkt 

aantal deelnemers. Daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt om een eerder uitgestelde 

cursus Middeleeuwen te geven.  De belangstelling was zo groot dat zelfs een herhaling volgeboekt 

was!  Ook heeft Leonie, deels in samenwerking met andere organisaties, kans gezien om toch nog 6 

lezingen te organiseren. 

Ook een aantal buitenactiviteiten, zoals wandelen, fietsen, jeu de boules, zijn in de zomer 

georganiseerd. 

Helaas hebben we slechts eenmaal een evenement kunnen organiseren: Wat een daverend succes 

was de voorstelling van Paul van Vliet op 12 februari in de Kapschuur van de Paltz. De overvolle zaal 

en Paul hadden een fantastische match. Paul  wist dan ook van geen  ophouden. Hij  stelde zich 

kwetsbaar op, was  geestig, soms ernstig, dan weer vrolijk, en zeer onderhoudend. Kortom, iedereen 

hing aan zijn lippen. Na afloop hebben velen zijn boek gekocht en door hem laten signeren. Met dank 

aan Renée van den Boogert, die dit voor ons mogelijk heeft  gemaakt. 

In de bijlage van de internetversie van dit verslag wordt een kort verslagje gepresenteerd van de 

coördinatoren van enkele activiteiten. 

Dienstverlening 

Een bijzondere vorm van vrijwilligerswerk wordt gezien in de dienstverlening, zoals het helpen van 

leden die verder wegwijs willen raken in computer- of IPad land  en helpen bij het adequaat invullen 

van de belastingaangifte. Ook in 2020 kon ASZ deze dienstverlening weer aan haar leden aanbieden.   

Een bijzonder vorm van dienstverlening wordt verzorgd door de Seniorenwegwijzers (SWW).  De 

SZW heeft binnen onze vereniging een belangrijke ondersteunende en bindende functie, het bestuur 

is de leden en haar trekker Marieke van Gemeren zeer dankbaar voor hun inzet.   
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Jaarrekening 2020 en begroting 20021 

 

Resultatenrekening
Resultaat Begroting Resultaat Begroting

Inkomsten 2019 2020 2020 2021

Contributies 27.930€    32.000€      28.275€      14.000€      

Donaties 50€            200€            65€              200€            

Advertenties 3.000€      3.000€        4.440€        4.000€        

Overige baten 90€              

30.980€    35.200€      32.870€      18.200€      

Uitgaven

Algemene kosten 4.531€      4.500€        3.419€        3.500€        

Communicatie 14.045€    16.000€      12.804€      14.000€      

Stimulering leden 4.525€      6.000€        3.140€        3.000€        

Activiteiten 1.114€      4.000€        1.317€        2.000€        

Reservering lustrum 2.000€      2.000€        2.000€        2.000€        

Website renovatie 363€         1.000€        1.000€        1.000€        

Diverse kosten 2.204€      1.500€        452€            1.000€        

28.782€    35.000€      24.132€      26.500€      

Samenvatting Resultaat Begroting Resultaat Begroting

2019 2020 2020 2021

Inkomsten 30.980€    35.200€      32.870€      18.200€      

Uitgaven 28.782€    35.000€      24.132€      26.500€      

Resultaat 2.198€      200€            8.738€        -8.300€       

Balans
Activa Eind 2019 Eind 2020 Passiva Eind 2019 Eind 2020

Banksaldo 23.447€    37.862€      Te betalen 6.935€       6.965€        

Te ontvangen 3.415€      728€            Vooruitontv. 160€          120€            

Website ren. -€                1.000€        

Res. Lustrum 4.000€       6.000€        

Totaal 26.862€    38.590€      Totaal 11.095€    14.085€      

Eind Eind Eind

Ontwikkeling 2019 2020 2021

eigen vermogen 15.768€    24.506€      16.206€      

Specificaties

Resultatenrekening Balans

Diverse kosten Te betalen / bestemd Eind 2020

Samenwerking Samen voor Zeist 123€            ASZ bankje 2.278€        

Zeist in Oorlog 300€            Vervolg BB 748€            

Saldo ASZ Koor 1.450€        

Saldo Toneel 384€            

Saldo VrijMiBo 65€              

Kerstkransen 1.890€        

Diversen 30€              Zaalhuur Torenlaan 150€            

Totaal 453€            Totaal 6.965€        
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Toelichting 
 
Resultaten 2020 
 
Communicatie  

Het magazine is 9 keer verschenen in plaats van 10 keer, en er is minder uitgegeven aan 
flyers e.d. 

Activiteiten  
De meeste activiteiten zijn vervallen. De activiteiten die wel zijn uitgevoerd zijn met een 
positief saldo geëindigd.  
Er hebben zich twee bijzondere situaties voorgedaan: bij de toneelgroep en het ASZ 
koor. 
De toneelgroep moest na een aantal repetities stoppen. De deelnemers hadden € 
384,00 aan bijdragen betaald, en er was voor ongeveer € 750 aan kosten gemaakt, 
vooral zaalhuur voor repetities. Als het toneelstuk later wordt uitgevoerd, moeten de 
repetities weer van voren af aan beginnen, zeker gezien een deels nieuwe bezetting. 
Besloten is de kosten voor rekening van de vereniging te laten komen, en de 
deelnemersbijdragen als tegoed te reserveren voor later gebruik . 
Ook het ASZ-koor heeft de repetities moeten afbreken. Er was een kostendekkende 
begroting: huur van de ruimte en honorarium van de dirigent zouden voldaan worden 
uit de deelnemersbijdragen. Het stoppen van de repetities betekende het verlies van 
inkomen door de dirigent. Het bestuur heeft besloten de dirigent, die al lange tijd zeer 
verdienstelijk voor de vereniging is, schadeloos te stellen, en de kosten voor de vervallen 
repetities voor rekening van de vereniging te laten komen. Het gaat om € 1.250. 

Website  
De vernieuwing van de website wordt beschouwd als een investering, waarop jaarlijks 
€1.000 wordt afgeschreven 

Aankopen 
 In het jaar zijn een beamer, een laptop en enkele accessoires aangeschaft ter waarde 

van € 625. Deze zijn niet op de balans gezet, maar ten laste van het jaar gebracht. 
 
Balans 2020 
 
Te Betalen / Bestemd 
 Voor het ASZ-bankje is nog geen factuur van Het Utrechts Landschap ontvangen.   
 De drie saldo-posten zijn tegoeden per einde 2020 voor de betreffende activiteit. 

De andere twee posten zijn facturen die na de jaarwisseling zijn ontvangen. 
 
Begroting 2021 
 
Contributie  

Volgens eerder besluit, eenmalig het halve jaarbedrag. Te verwachten valt dat een 
aantal leden op eigen initiatief besluit het volledige bedrag over te maken. Het 
meerdere zal als donatie geboekt worden. 
Tegen 1 juli zullen we de begroting opnieuw beoordelen, en met de kennis van dan 
eventueel de contributiehoogte iets bijstellen. 
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Bijlage bij het ASZ-jaarverslag 2020: deelverslagen van enkele activiteitencommissies  
 

Bridgen (Emmy Janssens) 

De belangstelling voor bridgedrives en bridgelessen was groeiend. Helaas kon alleen in januari 2020 

een drive georganiseerd worden. Plannen voor meer drives lagen klaar maar moeten voorlopig nog 

op de plank blijven liggen. Ook de cursisten kunnen het tot nu toe geleerde misschien nog in 

huiselijke kring oefenen. Het is wachten op betere tijden. 

iPad-cursussen (Peter vd Arend, Emmy Janssens) 

zouden in maart/april en in september/oktober plaats vinden.  Per cluster waren 40 gegadigden 

ingedeeld. Enkele lessen konden nog doorgaan in maart met inachtneming van vele 

veiligheidsmaatregelen. Docent en coaches getooid met doorzichtige maskers. Toch was de 1,5 

meter afstand niet altijd uitvoerbaar. 

Fietstochten (Bert van Sandwijk) 

We hebben met veel plezier 3 mooie fietstochten gereden 
 
1 juli een tocht naar Zoelmond (kersentocht) 16 mensen + 4 vrijwilligers 
De heentocht ging via Odijk, Werkhoven en met de pont over de Lek via Beusichem naar Zoelmond. 
In Zoelmond bij de kersen- en theetuin aan de Molenweg heeft ieder genoten van koffie met een 
schaaltje kersen. De terugrit is gereden via Rijswijk, daar met de pont naar Wijk bij Duurstede en door 
Cothen, Langbroek en Driebergen waar we in de namiddag weer aankwamen in Zeist. 
 
5 augustus een fietstocht naar IJsselstein  22 deelnemers + 4 vrijwilligers. 
De tocht ging via Bunnik, Nieuwegein naar IJsselstein. Van een pauze genoten bij chocolaterie 
Zuccotto. De terugrit ging langs de kromme IJssel en door  het park Oude Gein richting en langs de 
plofsluis en vandaar langs nieuw Wulven, Rhijnauwen naar Zeist. 
 
2 september een fietstocht naar Hollandse Rading 20 deelnemers en 4 vrijwilligers 
De route voerde ons via Huis ter Heide en de bossen bij de Lage Vuursche naar Hollandse Rading 
waar de rustpauze plaatsvond bij het pannenkoekenhuis de Paddenstoel. 
Terug fietsten we via het natuurgebied Hooge Kampsepad door Bilthoven naar Zeist. 
 
 

Lezingen (Leonie Silkens) 

In 2020 konden er toch nog zes lezingen plaatsvinden. De overige werden geannuleerd. 

9 januari: Drs. Jolanda Snel: 3 dingen over dementie die u niet wist... maar die een groot verschil 

zullen maken (ASZ, Torenlaan Theater) 

30 januari: Wim Kozijn: Leven en werk van dichter Hendrik Marsman (ASZ ism met Literair Zeist, 

bibliotheek) 

13 februari: Prof. Dr. Henny Lamers: Ons wonderlijke planetenstelsel (ASZ i.s.m. lokale mileugroepen 

en bibliotheek 

10 september: Henk Butink: audiovisuele presentatie over Salvador Dali (Torenlaantheater) 

8 oktober: Drs. Ad van der Lee: lezing over Bertolt Brecht (Torenlaantheater) 
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10 december: Magdalena de Coninck: Voorbij Horizonten: presentatie over haar schilderijen en 

gedichten  (Torenlaantheater) 

Filisofiekring (Leonie Silkens, overgenomen door Ruud Geus) 

Behandeld werd de filosofie van Plato. De laatste bijeenkomst viel in het water door corona. 

Poeziekring (Leonie Silkens) 

wij kwamen toch nog zeven keer bij elkaar in het Binnenbos. Zoals altijd een vreugdevol samenzijn. 

Binnen onze kring ontstond in november het idee van een poëtisch kerstgeschenk voor ASZ-leden. 

Met veel enthousiasme gingen de kringdeelnemers aan de slag en het resultaat werd tijdig voor de 

Kerst als pdf meegezonden met de ASZ Nieuwsflits.  

 

Zondagmiddagcafé (Ab Blaas) 

Het zondagmiddag café op de eerste zondag van de maand in het Binnenbos is in 2020 toch nog 7 

maal gehouden. Drie maal op 5/1, 2/2, 1/3 voor corona toesloeg. Vanaf 5/7 mocht het weer. Door de 

verplichte registratie is zelfs het exacte aantal deelnemers bekend. Dat was op 5/7; 6 inclusief de 

bedieners!  Op 2/8 ging het beter; 18 deelnemers Op 6/9 zelfs; 20 deelnemers (niet allemaal 

tegelijk aanwezig) En 4/10; 16 deelnemers. In november en december geen bijeenkomsten. Corona 

stak weer de kop op. 

 

Toneel (Frans van Bussel) 

Waren bijna klaar voor een voorstelling in mei, maar uiteraard zijn de voorbereidingen op 15 maart 

2020 gestopt.  

 

Rondje Natuur (Frans van Bussel) 

In 2020 hebben we toch nog twee Rondjes Natuur kunnen doen. De wandeling op 9 februari  in de 

Kaapse bossen, keurig voorbereid door Joke Jansen, Aletta van Embden en Frans van Bussel, ging 

door een zware storm helaas niet door: het bos was te onveilig.  Op 8 maart ging het Rondje Natuur 

in het prachtige voorjaarsbos Amelisweerd met de vele sneeuwklokjes en andere bolgewasjes nog 

wèl door.  Aletta liet ons (14 deelnemers) leuke  cultuurhistorische bijzonderheden van dit landgoed 

zien. Maar daarna  gingen de andere Rondjes Natuur niet meer door. 

Pas op 11 oktober maakten we in Corona-tijd  een Rondje Natuur : een korte herfstwandeling  door 

Huis ter Heide, Oud Zandbergen en het Blookerpark. We wandelden met slechts 11 deelnemers en 

enkele excursieleiders, want de groep mocht niet te groot worden. Het was het enige Rondje Natuur 

in de Covid –tijd, want in november mochten we maar met drie personen buiten wandelen.  

 
Jeu de Boules (Flip de Zwart) 
 
We hebben eerst 2 gewone boule-middagen gehad. Op 23 januari en 27 februari 2020. 
Toen kregen we de lockdown. 
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Maar we hebben het toch voor elkaar gekregen, om nog 4 middagen te organiseren, onder strenge 
coronamaatregelen, en wel buiten, met medewerking van leden van Les Cailloux. En wel op 24 juli, 
24 juli, 14 augustus en 25 sept 2020.  
Daarna werd het te koud om buiten te spelen in oktober. En daarna was het verder verboden met 
meer dan 2 mensen te spelen. 
Dus toch nog totaal 6 boule-middagen in 2020.  
 
 


