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Wie zijn wij?

ASZ staat voor Algemene Seniorenvereniging Zeist en behartigt de belangen
van de leden. ASZ is een vereniging
voor bewoners van vijftig plus tot
honderd plus. Wij zijn een bruisende
vereniging waarbij de meer dan dertig verschillende activiteiten door de
leden zelf worden georganiseerd.
De doelstellingen zijn belangenbehartiging, het bevorderen van maatschappelijke participatie, het organiseren
van sociale activiteiten en het geven
van voorlichting, hulp en advies.
ASZ is een SBBI-instelling en werkt samen met andere Seniorenverenigingen
in Nederland.
ASZ is opgericht voor senioren uit Zeist
en omgeving. Iedere 50-plusser in Nederland kan lid worden.
Eén persoon € 20,- en twee personen
op hetzelfde adres € 30,- per kalenderjaar. Na 30 juni betaalt u € 10,resp. € 15,- voor de rest van het lopende jaar. Is de aanmelding in december
dan wordt geen contributie voor het
lopende jaar in rekening gebracht.
U kunt zich aanmelden via onze website www.seniorenzeist.nl. U kunt ook
bellen of mailen met de ledenadministrateur Emmy Janssens: 030 878 89 46
of admin@seniorenzeist.nl

Bestuur
Een mooi afscheid zorgt voor fijne herinneringen. Voor
sommigen is dat intiem en bescheiden, voor anderen
juist uitbundig. Wij bieden een luisterend oor en een
warm hart voor ieders verhaal. Wij helpen u om het
afscheid altijd persoonlijk en bijzonder te maken.
Meer informatie of een persoonlijk
gesprek? Bel ons op 030 210 97 65.
Wij helpen u graag.

BEZOEK HÉT
PLANTENCENTRUM
VAN MIDDEN
NEDERLAND
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ZORGELOOS VERHUIZEN!

van BEEK
Zeist
• Particuliere verhuizingen
• Piano- en vleugelvervoer
• In- en externe kantoor- en bedrijfsverhuizingen
• Moderne verhuisliften
• Inboedelopslag in containers

Lia van Dijk
voorzitter
externe contacten
06 538 362 38
voorzitter@seniorenzeist.nl
Gerard Rijerse
secretaris
030 692 15 90
secretaris@seniorenzeist.nl
info@seniorenzeist.nl
Leo Kroon
penningmeester
030 276 52 23
penningmeester@seniorenzeist.nl
Emmy Janssens
ledenadministratie
en hulp bij het oplossen van lastige
administratieve aangelegenheden
030 878 89 46
admin@seniorenzeist.nl
Hans Burgmans
Belangenbehartiging en contactpersoon
zorgverzekeringen en energiecontract
06 295 836 06
c.j.l.burgmans@gmail.com
Vacature
Activiteitenbeleid
activiteiten@seniorenzeist.nl
Vacature
Vrijwilligersbeleid
info@seniorenzeist.nl
Frans de Haas
PR & Communicatie
06 222 051 10
frans@intensivebusinesscare.nl

Maatschappelijk partners

- Samen voor Zeist
- Vrienden van het TorenlaanTheater

Bezorgklachten

Is het ASZ Magazine niet bij u bezorgd?
Neem contact op met At Bakkenes,
06 467 180 78 of abakkenes@ziggo.nl

Ledenfolder

Er is een aanmeldingsformulier beschikbaar! We hopen dat de leden zullen
helpen bij het verspreiden. We verwachten dat de folder voor onze vereniging, behalve meer bekendheid,
veel nieuwe leden zal opleveren.

Aantal leden op 11 april 2022: 1.544

Coördinator Seniorenwegwijzers
Voor vragen over zorg, wonen en
welzijn: Marieke van Gemeren,
06 511 945 69 of
wegwijzer@seniorenzeist.nl

 Coverfoto

Coverfoto: Fred Manschot

www.seniorenzeist.nl
Kantooradres: Van der Merschlaan 62, 3705 TJ Zeist
tel. (030) 695 78 88 • fax (030) 699 05 67

U kunt een ambassadeur van ASZ zijn, door u als 'vriend' aan te melden op
onze Facebook-pagina. Zo blijft u op de hoogte van het laatste ASZ-nieuws.

www.vanbeekverhuizingen.nl
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Terug van weggeweest
Beste lezers,

Colofon
Het ASZ-Magazine is een uitgave van
de Algemene Seniorenvereniging Zeist.
Oplage 1.400 ex.
KvK Utrecht 56927886
Bank: NL07 TRIO 0776 4873 37
t.n.v. Senioren Zeist
Opmerking: Voor dagtochten
geldt een ander rekeningnummer.
Zie bij de betreffende artikelen.
Redactie
redactie@seniorenzeist.nl
- Albert van Kuijk (030 699 08 80)
- Netty Mostert (030 696 27 05)
- Eefje van Essen (06 230 845 51)
- Han Willems (030 697 4983)
Kopij voor jaargang 10, nr. 5
uiterlijk zondag 8 mei, 24.00 uur
Het mei-nummer verschijnt
op vrijdag 27 mei 2022.
Adverteren in ASZ Magazine?
Neem contact op met Leo Kroon,
030 276 52 23 of
penningmeester@seniorenzeist.nl.
Fotografie
Han Willems, Lia van Dijk, Albert van
Kuijk, Nina Hartwigsen, Annemiek
Honcoop, ZHG, Torenlaan Theater,
Sportief Zeist, Jeroen Stel.
Ontwerp & druk
Manschot Grafimedia, Zeist

H

eeft u mij gemist? Waarschijnlijk niet want Eefje en Albert hebben met
behulp van Henk Schneider de laatste drie uitgaven van het Magazine
gemaakt. Ik was even met vakantie in Curaçao met dochter en alle kleinkinderen. Heel leuk, maar het was Curaçao niet meer. Ja, de Grote Knip was er
nog wel maar verder waren het allemaal resorts met een eigen strand en wat
winkels betreft valt er ook niet veel meer te beleven.
Maar eigenlijk gaat het hier niet over. Ook niet over het feit dat ik met mijn
zuster in januari een maand naar Portugal ben geweest; een jaarlijkse trip via
een reisbureau met heel aantrekkelijke prijzen buiten het seizoen. Als wij er
zijn in januari, ik denk nu voor de achtste keer, is het bijna altijd mooi weer
met temperaturen boven 18 graden.
Maar waar ik over wil schrijven is het feit dat ik begin maart een heupoperatie
heb ondergaan. Ik weet dat er veel mensen met heupproblemen zijn en aarzelen om zich te laten opereren. Het is voor mij al de tweede keer en ik ben er
erg enthousiast over. Lopen zonder pijn, wat is er lekkerder!
Tegenwoordig moet je meteen na de operatie uit bed om een stukje te lopen en
ga je in principe de volgende dag weer naar huis. Als je opvang hebt van vrouw,
man of kinderen is dat prettig maar ik was afhankelijk van een zorginstelling.
Ik kwam deze keer terecht in het Buurtzorg Pension aan de Beneluxlaan in
Utrecht en heb het daar erg naar mijn zin gehad. Een pluspunt van Buurtzorg
is dat de kosten worden betaald door de basisverzekering en dat betekent dat
het niets kost. Dat is natuurlijk voor velen van ons een mooie bijkomstigheid.
Verder hangt er een prettige sfeer en zijn er dag en nacht verpleegkundigen
aanwezig. Het is kleinschalig en of je contact met andere patiënten hebt dat
ligt aan je zelf. Er zijn in de omgeving natuurlijk andere
plaatsen om te revalideren, maar dit was mijn ervaring.
Weet u was jammer was? Ik ben begin maart geopereerd,
herinnert u zich het weer nog in maart? Wel, toen ik naar huis
mocht regende het en dat doet het nu nog, tenminste nu ik
dit stukje schrijf.
In ieder geval: Tot ziens!

Netty Mostert
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asso
WIJNHANDEL

Th. Geutjes
Joh. van Oldenbarneveltlaan 88
3705 HJ Zeist
Telefoon 030-6960322
info@wijnhandelgeutjes.nl
www.wijnhandelgeutjes.nl

Dringend gezocht:
actieve vrijwilligers

voor o.a. de telefooncirkels van
Humanitas.
Voor aanmelden
en meer informatie
bel 06 351 223 89 of

www.humanitas.nl/
afdeling/heuvelrug

Van het bestuur

O

p 8 maart was er de bestuursvergadering van de ASZ-bestuursleden. Emmie Bakker en Ineke de Geer, kandidaat bestuursleden,
waren deze keer afwezig. Wat kwam deze middag ter tafel?

Complimenten van burgemeester Koos Jansen voor het Magazine. Hij
bedankt de ASZ leden voor de attentie die hij van ASZ heeft ontvangen
tijdens zijn afwezigheid wegens ziekte.
Oekraïne. Het laat niemand onberoerd. Afgelopen weken hoorde ik al
van een aantal leden van ASZ dat zij zich als vrijwilligers inzetten voor
vluchtelingen. Maar wat zouden wij als leden van ASZ kunnen betekenen
voor vluchtelingen die naar Zeist komen?
Ik schreef in het vorige Magazine: 'Heeft u gedachten, ideeën, of wilt
u initiatieven die in Zeist ontstaan met anderen delen, laat het weten,
dan kunnen wij het aan elkaar doorgeven.' Dit werd gedaan en u heeft
hierover al kunnen lezen in de Nieuwsflits.
Het ASZ koor heeft meegezongen met het Zeister Mannenkoor in het
centrum van Zeist. In de uitzending van 'Even voor Zeven' heeft u dit ook
mee kunnen beleven.
Er komen vast nog meer initiatieven die wij met elkaar kunnen delen en
waar ASZ leden een rol bij spelen.
Bestuurlijke zaken vragen blijvend onze aandacht, zoals de belangenbehartiging. Het project 75 plus huisbezoek heeft onze warme belangstelling en Hans en ik, samen met onze klankbordgroep werken hier aan mee.
Rond de zomer zal dit project afgerond gaan worden. De verkiezingen
zijn geweest als ik dit schrijf, en zeer zeker gaan wij kennismaken met
de wethouder die het sociale domein in zijn/haar portefeuille krijgt.
De ASZ activiteiten met de vrijwilligers blijven onze aandacht houden.
De vacature bestuurslid activiteiten is nog niet opgevuld. Spontaan is
er niemand gekomen, dat betekent dat wij als bestuursleden verder op
zoek moeten gaan. Help ons a.u.b. mee. Op dit moment nemen Gerard
Rijerse en Lia van Dijk deze functie waar. Gerard voor het papierwerk en
Lia voor praktische zaken.
De ALV van ASZ is op zaterdagmiddag 21 mei van 15.00-17.00 uur in het
Torenlaan Theater. De voorbereidingen van deze vergadering vraagt van
de penningmeester Leo Kroon en de secretaris Gerard Reijerse een grote
inzet. De uitnodiging vindt u in dit Magazine op pag. 6. Komt ook in een
Nieuwsflits en het staat op de website.
Het is heel fijn te ervaren dat de activiteiten door de coördinatoren weer
met veel enthousiasme door vele vrijwilligers zijn opgepakt. De contacten met Sportief Zeist gaan via Ineke de Geer. De nieuwe contacten met
het Groene Huis gaan nu nog via Frans de Haas en Lia van Dijk. Er zijn
vast leden die hier met elkaar een werkgroep voor willen samenstellen.
Tenslotte is duurzaamheid een onderwerp dat ons allen aan gaat en vele
facetten bevat.
U leest in dit Magazine en in de Nieuwsflits over al onze activiteiten. Bestuursleden gaan de komende tijd hun gezicht laten zien bij activiteiten.
Dit was een van de vragen die de coördinatoren tijdens de coördinatorenbijeenkomst aan het bestuur stelde. Wij gaan ons best doen. Echter
u mag ons ook uitnodigen...
Wist u dat wij dit jaar leden hebben die 100 jaar worden. Daar gaan wij
extra aandacht aan schenken. Eefje van Essen en Ineke de Geer hebben
feestelijke plannen.
Hans Burgmans heeft laten weten dat hij dit jaar zijn bestuursfunctie
'belangenbehartiging' aan een ander wil overdragen. Ineke de Geer zal
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Hans gaan opvolgen wanneer
u haar op de komende ALV zult
benoemen.
Spontaan zijn er
nog geen leden
opgestaan om de
jubileumcommissie voor het 10-jarig bestaan te gaan
bemensen. Maar nu corona weer achter ons ligt, zijn
er vast leden die dit willen oppakken. Want voor, door
en van de leden is ons motto.
Emma Janssens heeft alweer een nieuwe-leden ochtend georganiseerd, waar ruim 35 nieuwe leden aanwezig waren. Dat zijn fijne momenten om met elkaar
kennis te maken.

foto: KunstenhuisIdea

Tot zover weer van de bestuurstafel. Heeft u vragen,
laat het even weten. Geniet van het voorjaar.

Lia van Dijk,
voorzitter ASZ

Ledenadministratie
Welkom nieuwe leden Mw. Y. Goffree, dhr. en mw. Revet, dhr. en mw. Elberse, dhr. J. Burgman, mw. R. Morres, mw.
M. Aldus, mw. J. Banens, mw. A. Klaassen, mw. H. Koppelaar, mw. E. de Klundert, mw. E. Hendricks, mw. M. Willemsen, dhr.
S. Meuwissen, mw. A. van Batenburg, dhr. en mw. Giel, mw. M. van der Lee, mw. J. Keegel, mw. R. Koel, mw. H. ter Steege,
mw. R. Fokke, mw. G. Dekker, dhr. Heuving. Overleden dhr. W. de Vos.

Afscheid Albert

Z

oals in het vorige Magazine te lezen was vindt het afscheidsfeest van Albert
van Kuijk als voorzitter van ASZ plaats op zaterdag 30 april. Omdat het toegestane aantal personen in het Torenlaantheater 100 bedraagt is aanmelding
vereist.
Aanmelden: bij Eefje van Essen via eefjevanessen@hotmail.com of telefonisch bij
Hans Burgmans 06 295 836 06. Locatie: Torenlaantheater, Torenlaan 38. Datum en
tijd: zaterdag 30 april van 15.00–17.00 uur. Zaal open 14.30 uur.
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Algemene Ledenvergadering ASZ
Datum
Tijd		
Locatie

zaterdag 21 mei 2022
15.00 – 17.00 uur
Torenlaan Theater

8.		
a.
b.
9.		
10.

Agenda
1.		
Opening.
2.		 Verslag ALV van 6 november 2021.
3.		
Jaarverslag 2021
4.		
Jaarrekening 2021
a. Presentatie
b. Verslag kascommissie
c. Décharge bestuur
5.		 Benoeming kascommissie 2023.
6.		
Benoeming bestuursleden
a. Ineke de Geer
b. Emmie Bakker
7.		
Wijziging
a. Statuten
b. Huishoudelijk reglement

Thuis in het Torenlaan Theater
Inhoudelijke toelichting
Besluit aanpassing begroting
Rondvraag
Sluiting

Toelichting
Het jaarverslag, de jaarrekening en de cv’s van de kandidaat-bestuursleden en de aangepaste Statuten een Huishoudelijk Reglement worden eind april aan alle leden als
bijlage van een Nieuwsflits toegestuurd.
Leden zonder e-mail kunnen gedrukte versies verkrijgen
door te bellen met Gerard Rijerse 030 692 15 90.
Bij diverse activiteiten in mei en op de ALV zijn ook gedrukte exemplaren aanwezig.

ASZ Dienstverlening
E

r zijn soms van die kleine problemen die je zelf niet kunt
oplossen. ASZ biedt in veel gevallen uitkomst.

Seniorenwegwijzers
De Seniorenwegwijzers hebben aandacht voor de eigen regie, zelfredzaamheid en ontwikkeling van de senior. Informatie: Marieke van Gemeren, 06 511 945 69 of wegwijzer@
seniorenzeist.nl
Kleine Klusjes
Natuurlijk niet te groot, geen verbouwingen. En eventuele
materialen komen voor uw rekening. Ons team:
• Marlou van Hoorn - huis-, tuin- en keukenklusjes
06 244 269 36 / marlou.vanhoorn@live.nl
• Ferdinand Schuering: 030 6918 510 / schuering@planet.nl
• Jan Udo: 06 480 007 23 / jan@janudo.com
• Bert Griffioen: alleen Den Dolder, Bosch en Duin, Huis ter
Heide. Geen schilderwerk.
• 06 214 235 87 / bert.grif5@gmail.com
• Ruud Delhaas: 030 201 26 59 / r.j.delhaas@gmail.com

Belastinghulp
• Ton Vernooij, 06 836 959 30 /
administratiekantoorvernooij@ziggo.nl
• Miel Roelofs, 030 692 09 11 / roelofs50@kpnplanet.nl

Algemeen contact
Wilt u meedoen, neem dan contact op met Hans Burgmans,
06 295 836 06 / c.j.l.burgmans@gmail.com

iPad-Café
Voor hulp bij iPad of iPhone problemen kunt u terecht bij
het iPad-Café. Elke eerste vrijdag van de maand van 10 – 12
uur in Parochie Centrum Emmaus, Rozenstraat 20.

Belastinghulp en administratieve ondersteuning
Als u geïnteresseerd bent in deze ondersteuning, neem dan
contact op met één van de volgende leden:
• Algemene Administratieve ondersteuning
Ton Evers, 06 533 768 61, apm.evers@hccnet.nl

Computerhulp
• Ragnhild Teernstra, 06 100 581 04 / r.teernstra@ziggo.nl
• Ton Evers, 06 533 768 61 / apm.evers@hccnet.nl
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Erop uit
Vaartocht Naardermeer

K

ent u het Naardermeer? Een verrassend natuurgebied
in de randstad. Moerasbos, drassige weilanden, kleine
slootjes, veel vogels. Een groene oase tussen Amsterdam en
Hilversum. Wij hebben dinsdagmiddag 31 mei een 2,5 uur
durende vaart door dit gebied georganiseerd. Met een fluisterboot, en onder leiding van een boswachter van Natuurmonumenten. Het hoogtepunt van deze tocht is een bezoek
aan de grote Aalscholverkolonie die daar aanwezig is. De
boot is overdekt, maar verder open, dus kleedt u daar op.
Er is geen horeca op de boot, neem dus een versnapering
mee als u daar behoefte aan hebt. En vergeet de verrekijker
niet! Toiletten vindt u bij het vertrekpunt.

We vertrekken uiterlijk 13:00 uit Zeist (parkeerplaats Slot)
met eigen vervoer. De boottocht is van 14:00 tot 16:30, zodat u rond 17:00 weer in Zeist terug bent. De kosten bedragen € 15 per deelnemer. Aanmelden vóór 15 mei bij Henk
Schneider, liefst per email, henksc@ziggo.nl, als dat niet
mogelijk is ook telefonisch, 06 200 716 64. Geeft u daarbij
op of u met eigen vervoer gaat, of u eventueel andere deelnemers kunt meenemen, of u met iemand wilt meerijden.
Betaling na bevestiging van deelname door overmaking van
het bedrag op rekening NL07 TRIO 0776487337 t.n.v. Senioren Zeist, onder vermelding van ‘Naardermeer’.

Dagtocht: Het witte goud in Noord-Limburg

I

n het voorjaar heerst in Noord-Limburg een bedrijvigheid
van jewelste, want in dit jaargetijde wordt met man en
macht asperges gestoken. Om meer te weten te komen over
deze lekkernij, de Koningin van de Groente, gaan we een
kijkje nemen in deze regio Dit kan naar keuze bij Aspergeen Streekmuseum De Locht of bij een echte aspergeboerderij in Horst-Melderslo. Zeker is dat u alles te weten komt
van 'bed naar bord' via een interessante uitleg. Natuurlijk
blijft het niet alleen bij kijken want in Velden wacht u een
heerlijk diner met aspergesoep, hartige aspergetaart met
bourgondische ham, aardappeltjes, salade en botersaus. En
natuurlijk een lekker nagerecht. Voordat u daar aankomt
hebben we al een kopje koffie met gebak genuttigd in Wijchen. We rijden zoveel mogelijk via een toeristische route.
Datum: dinsdag 24 mei. Vertrektijden: Den Dolder 8.30;
Vrijheidsplein 8.45; Weeshuislaan 9.00; Grote Koppel 9.15
uur. De kosten voor leden bedragen € 55,- / voor introducees € 60,- over te maken op rek. NL36 TRIO 0338 5868 14

t.n.v. Senioren Zeist o.v.v. dagtocht 25 mei en ledennummer. Aanmelden vanaf maandag 2 mei, na 9.00 uur bij Annie
Mens 030 228 61 63, Alma van Deventer 030 692 04 16 of
Lies Peek 030 261 00 84.
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Villa Mooi Zeist

Bewegen
Lange wandeling

& services
anno 1953

Seniorkeur Makelaar &
Huisvesting op Maat
verkoop, aankoop, verhuur, aanhuur,
opruim- en verhuisdiensten of
andere klussen in en rondom uw huis

O

p 17 mei willen we weer een mooie wandeling gaan maken en wel in
de Zouweboezem. Een mooi natuurgebied tussen Lexmond en Ameide, een klein en rijk vogelgebied. We maken hier een rondwandeling,
deze gaat over deels verharde, deels onverharde paden in weidegebieden. Er zijn diverse uitzichtpunten en we lopen over een kort vlonderpad over het rietland waar ook diverse moerasvogels te zien zijn. Neem
vooral, als u die hebt, een verrekijker mee. Het is verstandig om zelf
wat eten/drinken mee te nemen. We kunnen onderweg vast ergens even
zitten om dit te nuttigen. Na afloop kunnen we als het goed is wel wat
gebruiken in Lexmond.

Van Ee Makelaars & Services
Utrechtseweg 9, 3704 HA Zeist
030 695 32 22 | info@vaneemakelaars.nl
Meer informatie? www.vaneemakelaars.nl

Zie voor aanmelden hierna onder de korte wandeling.

Elisabeth Timofeeff met hart en ziel
in beweging voor de doelgroep 50 t/m 80+
Van bewegen op muziek wordt iedereen blijer,
gezonder, actiever en jeugdiger. In de les wordt
aandacht besteed aan houding, functionele
krachtopbouw, lenigheid en coordinatie.
Locatie Kunstenhuis Egelinglaan 2b, Zeist
Wanneer De lessen beginnen dinsdag
3 september en donderdag
5 september van 13-14 uur & 14-15.
Kosten Per 4 lessen
€ 20 Asz-leden 20% korting

Korte wandeling

O

p 29 mei hopen we ook weer aan de wandel te gaan en dan gaan we
de Bunsingroute lopen, ca. 5 km. Dit is een wandeling in de zogenaamde 'groene driehoek' tussen Zeist en Bunnik en is groen gemarkeerd.
We wandelen dan langs verschillende mooie landgoederen en ook soms
op leuke smalle paadjes.

Voor informatie en aanmelden
06 511 075 86 of elisabeth@timofeeff.nl

Aanmelden
We verzamelen om 10.00 uur bij de parkeerplaats van Slot Zeist en starten vandaar uit.
We hopen na afloop wat te nuttigen bij Blik & Burgers, maar gezien deze
tijd en drukte bij mooi weer zou het kunnen zijn dat we hier niet terecht
kunnen. Daarom is er nog een alternatief om wat te gebruiken bij de
Brasserie bij Slot Zeist of bij Figi.
Graag opgeven tot uiterlijk 2 dagen van te voren bij:
• Annemieke Honcoop, 030 878 5178 / annemiekehoncoop@casema.nl
• Dora Meijer, 06 206 434 99 / dorameyerterol@outlook.com
Bij voorkeur ’s avonds bellen en opgeven of u met auto komt of mee wilt
rijden (alleen voor de lange wandeling) en telefoonnummer opgeven.

Vrijwilligers en buddy’s
voor palliatief/terminale zorg
Wilt u van betekenis zijn in de laatste fase van
iemands leven? Zorgt u graag voor anderen?
Word dan vrijwilliger bij de NPV en help
ernstig zieke mensen en hun naasten.
Dankbaar en betekenisvol werk,
juist nu hebben we u nodig.

Bent u onze nieuwe vrijwilliger?
Meer informatie?
06-10515337 | info@npvzeist.nl
www.npvzeist.nl
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Sport & Spel
Wandelvoetbal

W

e gaan weer lekker naar buiten, wandelvoetballen. Op het mooie kunstgras in de schitterende
bossen van Dijnselburg op het voetbalcomplex van SV
Zeist. Het gaat niet te fanatiek, 'beschaafd' voetbal
voor ouderen vanaf 50 jaar. Iedere woensdag beginnen
we om 14.00 en we houden er rond 15.00 uur mee op.
Na dat uurtje gaan we voldaan, tevreden en met veel
energie de rest van de week in.
Wil je meer weten bel dan de voorzitter van SV Zeist,
Evert Terpstra: 06 145 469 80 of ASZ-lid Gerda Kraan 06
435 152 04.

Fietstocht naar Vreeswijk

W

oensdag 4 mei een fietstocht naar Vreeswijk.
Onze tocht gaat via Bunnik en de plofsluis naar
een gelegenheid in Vreeswijk om even bij te komen van
de eerste 21 km. Vreeswijk is een oude scheepvaartplaats en een oude kern binnen Nieuwegein. De haven
van Vreeswijk wordt nog gebruikt en op veel Nautische
kaarten staat Vreeswijk i.p.v. Nieuwegein. Omdat na de
tweede wereldoorlog de bevolking van Vreeswijk sterk
groeide werd een nieuwe woonwijk Zandveld gebouwd
en werd Vreeswijk en Jutphaas samengevoegd tot de
nieuwe groeikern Nieuwegein.
Onze terugrit fietsen we via Tull en 't Waal, Houten en
langs fort Vechten naar Zeist een afstand van ongeveer
23 km.
Wilt u meefietsen, zorg dan dat u dit fysiek aankan,
de fiets in orde is, de bandjes opgepompt en voor de
e-bike, uw accu is opgeladen. We starten vanaf het gemeentehuis aan de Slotlaan om 13.00 uur Rond 17.00
uur zijn we weer terug. Aanmelden bij Bert van Sandwijk, ecvansandwijk@live.nl / tel. 06 533 461 70

Jeu de boules

N

ieuwe leden kunnen zich ook weer aanmelden! De
eerstvolgende gelegenheid om te spelen is vrijdag
29 april van 13.30–15.30 bij Les Cailloux, Koelaan 1.
Opgeven bij Flip de Zwart: pcdezwart@casema.nl of
06 222 227 00 o.v.v. naam, adres, telefoonnummer en
e-mailadres. In mei wordt er gespeeld op vrijdag 27
mei.

Samen bewegen
is goed voor lijf
en (ASZ)-leden!
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Natuur & Milieu
IJsvogels, de mooiste
vogels van Nederland

team NDC van de Omgevingsdienst regio Utrecht), IVN, de
Algemene Seniorenvereniging Zeist (ASZ) en de Volksuniversiteit Zeist.

Audiovisuele presentatie met
PowerPoint en film door ijsvogelkenner Jelle Harder

foto www.jeroenstel.com

Datum, locatie en tijd: donderdag 19 mei, Bibliotheek
Idea, Markt 1, Zeist van 20.00 tot 22.00 uur.
Kosten: € 12,50 voor niet-leden; € 4 voor leden bibliotheek,
samenwerkende natuur- en milieu- organisaties en ASZ.
Kaartverkoop: via de website www.ideacultuur.nl/volksuniversiteit/lezingen/ijsvogels bij vestigingen van Bibliotheek
Idea en bij de entree van de zaal (indien voorradig).
Betalen in de bibliotheek en bij de entree van de zaal kan
uitsluitend per pin.

V

oor veel mensen zijn ijsvogels de mooiste vogels in ons
land. Ze hebben opvallend kobaltblauwe vleugels, rug
en kop. IJsvogels vliegen razendsnel over het water en hebben bijnamen als ’blauwe schicht’ of ‘vliegende edelsteen’.
Zie je een ijsvogel dan is je hele dag goed.
Behalve over het uiterlijk van ijsvogels vertelt Jelle over
het leefgebied, broeden met opmerkelijke resultaten, leeftijd en voedsel zoeken. In Gooi en Vechtstreek zijn voor
ijsvogels veel speciale broedwanden gemaakt. Dat heeft ervoor gezorgd dat hier opvallend veel ijsvogels tot broeden
komen. In 2017 zelfs 104 paar!
In de presentatie krijgen we ook een beeld van ijsvogels
in Zeist en omgeving en Nederland. Daarna wordt met wat
voorbeelden duidelijk gemaakt hoe de mens ijsvogels kan
helpen aan meer broedgelegenheid. De lezing is doorspekt
met foto’s van Nederlandse topfotografen en enkele korte
video’s. Na de pauze volgt een prachtige film van Cees van
Kempen over ijsvogels in een stadse omgeving.

Rondje Natuur: landgoed
Oostbroek: rijk aan natuur

O

p zondag 22 mei maken we een korte wandeling over
het landgoed Oostbroek. Hier wisselen loofbossen met
oude bomen, moeras, een boomgaard met oude fruitrassen,
een kloostertuin en bloemrijke graslanden elkaar af. Door
de variatie komen er veel planten- en diersoorten voor. Aan
de parkachtige inrichting, dikke oude bomen en het statige
landhuis kunnen we zien dat het landgoed een lange historie
kent. Het vormt een oase van rust tussen de drukte van de
A28 en het UMC Utrecht. Hier kunnen we ontsnappen aan
de drukte van alledag en genieten van de rijke natuur en
een eeuwenoude landhuiscultuur. Joke Jansen, Aletta van
Embden en Frans van Bussel zijn uw gidsen.
We verzamelen op het parkeerterrein van slot Zeist om
14.00 uur en rijden vandaar naar het landgoed Oostbroek,
Bunnikseweg 39, 3732 HV De Bilt. Er is hier een ruime parkeerplaats. Hier start om 14.15 uur de wandeling van bijna 4 km. Na afloop kunnen we wellicht in ’t Winkeltje van
Oostbroek koffie drinken. U kunt ook rechtstreeks naar het
landgoed Oostbroek gaan. Wilt u zich opgeven vóór 20 mei
bij Frans van Bussel, tel. 030 693 11 68 / fvanbussel@planet.nl. Graag vermelden of u rechtstreeks naar het Landgoed Oostbroek rijdt of dat u met of zonder auto naar het
Slot Zeist komt en wilt meerijden met een ander. Vermeld
bij aanmelding uw e-mailadres of evt. uw tel. nr., want u
krijgt een bevestiging of u mee kunt.

Informatie over Jelle Harder
Oprichter en coördinator IJsvogelwerkgroep Gooi en Vechtstreek. Doet onderzoek aan ijsvogels vanaf begin jaren
negentig. Maakte een Handleiding en
DVD instructiefilm over het maken van
broedwanden voor ijsvogels. Ontving
voor zijn activiteiten ten bate van de
ijsvogels in 2006 de eerste Paul Fentener van Vlissingen AD Natuurprijs. Was
voor Vogelbescherming Nederland tussen 2008 en 2018 vijf
keer webloghouder van de site over de ijsvogels
(www.beleefdelente.nl).
Groene lezing
Dit is de tweede lezing in een reeks van vier die KunstenHuis
Idea in 2022 organiseert samen met de lokale natuur- en
milieuorganisaties (Stichting Milieuzorg Zeist, KNNV en het
10

Creatief
Toneelvoorstelling

viool, saxofoon, piano
- en nieuwe mensen
leren kennen. Het is
heerlijk en een stimulans om veel vaker dan
je misschien voorheen
deed met muziek bezig
te zijn en je vaardigheden te vergroten. Onder leiding van dirigent
Hans Kämper wordt het samenspel geleidelijk aan steeds
mooier en fijner om te doen. Jammer genoeg is ons ensemble in de loop van 4 jaar veel kleiner geworden, oorzaken
zijn bijvoorbeeld verhuizing of ziekte. Heel graag nodigen
wij iedereen die een instrument bespeelt uit om eens te
komen luisteren of mee te doen. Alle instrumenten en enthousiastelingen zijn van harte welkom. Mirjam van Houten

D

e senioren van de ASZ toneelgroep spelen: 'Zoete melk
met Brokken', een geestige en naar het einde toe ontroerende komedie. Auteur: Jacques Vriens, regie: Frans van
Bussel. ‘Wat is dat toch als je oud wordt? Dan zeg je dingen
tegen elkaar die helemaal niet waar zijn. Het is net of je
niet meer naar elkaar kunt kijken met de ogen van vroeger.
Of alles wat je hebt meegemaakt het beeld vertroebelt.’
Bijna uitverkocht, reserveer nu!
Waar
Torenlaantheater (Torenlaan 38 Zeist)
Wanneer
vrijdag 6 mei aanvang 15.00 uur (Zonnebloem)
zaterdag 7 mei aanvang 14.00 uur
(Zonnebloem)
zaterdag 7 mei aanvang 20.00 uur
zondag 8 mei aanvang 15.00 uur
Kosten
€ 10 incl. koffie/thee
Reserveren www.torenlaantheater.nl
of 06-40479740 (mw. R. van den Boogert)
Informatie Frans van Bussel (regisseur)
fvanbussel@planet.nl of 06 576 608 30.

"Na een eerste kennismaking met het ensemble, ben ik op 7
februari jl gaan meespelen. Ik heb een tenorsaxofoon, maar
had een paar jaar niet meer gespeeld. Door met elkaar te
spelen, leer je goed naar elkaar te luisteren. Ook is het
een stimulans om ook thuis vaker je instrument te pakken.
Misschien helpt dit stukje jou over de drempel!" Vera Kuijt
Kom eens luisteren of speel mee. Zie voor meer informatie
onze website of bel of mail met Fenneke van Campenhout:
030 693 33 74 en vancampenhout@versatel.nl

ASZ Koor

W

at hebben we de afgelopen keren genoten van de repetities van ons koor. Onder de enthousiaste leiding van
Martin Kuijlenburg werd weer als vanouds gezongen.
Ook elkaar ontmoeten na al die coronamaanden, in het ons
zo vertrouwde Torenlaan Theater, was hartverwarmend.
Echter de tijd gaat snel en komen we 6 mei voor de laatste
repetitie van dit seizoen bij elkaar. We gaan ervan uit dat
we in september vol goede moed en met veel plezier, maar
vooral ook omdat het zo goed is voor een mens, weer uit volle borst te kunnen zingen. Doe mee: sopranen, alten, tenoren en bassen. Je
zult er geen spijt
van krijgen. Inmiddels verleent
Elisabeth Groenendaal assistentie en dat is heel
fijn. Achter de
schermen wordt
de
ledenadministratie perfect
bijgehouden door
Wilma Offerman.

Muziekensemble Senioren Zeist

H

et Senioren Muziekensemble bestaat uit leden die een
instrument bespelen en graag samen met andere leden
muziek maken. Het ensemble repeteert in de Muziekschool
o.l.v. van docent Hans Kämper. De repetities zijn op de eerste en de derde maandag van de maand van 11.00–12.00 uur.
Tot de zomer repeteren we nog op: 4 en 25 april; 9 en 23
mei; 13 en 27 juni. Je kunt je instrument meenemen. Grote
instrumenten zoals een vleugel/piano of harp kunnen van
de muziekschool worden geleend. Je kunt ook vrijblijvend
een keer komen kijken en luisteren. Het Senioren Ensemble
is onderdeel van de Muziekschool, maar ook niet-ASZ leden
kunnen hieraan meedoen.
Heb je zin om mee te doen, vraag dan informatie aan Fenneke van Campenhout, 030 693 33 74 of vancampenhout@
versatel.nl.
Twee ASZ-leden van het ensemble zijn zeer enthousiast
"Meespelen in een muziekensemble is een groot plezier:
Nieuwe muziek leren kennen, klank maken en afstemmen
met verschillende instrumenten - op dit moment harp, cello,

Voor meer informatie en aanmelden:
Geke Schuiteman. g.schuiteman@kpnplanet.nl
Elisabeth Groenendaal. elisabethgroenendaal@casema.nl
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Zeist, 'doortrap-gemeente'
Zeist, 'doortrap-gemeente', wat
betekent dat? Door Ineke de Geer.

H

et Doortrapproject Zeist (veilig
blijven fietsen en weer veilig
gaan fietsen) is op 17 maart gestart met een informatiebijeenkomst
voor professionals.
Op donderdagavond 17 maart vond in
Zeist de eerste 'Doortrappen' activiteit
plaats. Het programma 'Doortrappen'
van het Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat heeft de ambitie dat senioren zo lang mogelijk veilig blijven
fietsen. Eind 2021 werd de gemeente
Zeist officieel een 'Doortrappen' gemeente.
We merken het allemaal: de fietspaden worden alsmaar drukker en voor
senioren kan deze drukte zorgen voor
moeilijkheden. In 2016 bezochten in
totaal 656.000 Nederlanders de spoedeisende hulp, van wie 120.000 (18 procent) als gevolg van een verkeersongeval. Van de ernstige letsels waren er
in 2016 40.800 veroorzaakt door een
fietsongeval (bijna twee derde van
alle verkeersongevallen met ernstig
letsel). Sindsdien stijgt het verkeersongevallen met fietsen.
De belangrijkste ontwikkeling in de afgelopen jaren is de toename van het
aantal fietsongevallen bij fietsers van
55 jaar of ouder. Het aantal fietsongevallen per gefietste kilometers neemt
bij vrouwen toe met het stijgen van
de leeftijd vanaf 50 jaar. Bij mannen
begint deze stijging vanaf de leeftijd
van 70 jaar.
"Ik vind het belangrijk dat we tot op
hoge leeftijd lekker kunnen blijven
fietsen. Maar natuurlijk wel veilig. Het
programma Doortrappen helpt daarbij." aldus voormalig minister Cora van
Nieuwenhuizen.
Activiteiten in de gemeente Zeist
Sport- welzijns- en zorgprofessionals
krijgen steeds meer vragen over het
langer blijven fietsen en/of weer opstappen na een val of revalidatie. Het
is belangrijk dat zij een effectief advies kunnen geven aan senioren.
Ergo- en fysiotherapeuten, praktijkondersteuners van huisartsen en welzijnswerkers werden door Sportief
Zeist uitgenodigd voor een informatie-

bijeenkomst op 17 maart jl. om meer
te weten te komen over het project
Doortrappen: welke aandacht er gegeven kan worden aan de fysieke gezondheid, welke hulpmiddelen er bestaan en hoe de fiets beter afgesteld
kan worden. Ook WMO-consulenten en
ouderenadviseurs waren aanwezig bij
deze informatieve bijeenkomst.
Marjolein Kuijt, fysiotherapeut bij Valpreventie het Gooi, gaf tijdens deze
bijeenkomst een heldere uitleg hoe
risico’s op fietsongelukken met relatief simpele adviezen, oefeningen en
fietsaanpassingen verkleind kunnen
worden.
Zo is het voor de hand liggende advies
om te fietsen op een veilige fiets. Laat
deze jaarlijks controleren. Let bij de
aankoop van een elektrische fiets op
de plaats van de motor, het liefst zo
dicht mogelijk bij het wegdek zodat
de fiets gemakkelijker hanteerbaar
is. Overweeg bij een seniorenfiets
een lage instap, een kort zadel, antislippedalen en achteruitkijkspiegels.
Fietsen met een helm is nog niet zo
ingeburgerd bij ons, maar zeker een
aanrader. Zorg ervoor om uitgerust
op pad te gaan, kies voor een veilige
en rustige route en zorg dat je goed
zichtbaar bent.
Dit zijn slechts enkele tips die Marjolein ter sprake bracht. Iedere deelnemer ontving na de bijeenkomst een
uitgebreid naslagwerk om de genoemde adviezen nog eens rustig na te lezen.
In mei gaat het Doortrapproject van
Start voor de senioren van Zeist.
Alle leden van ASZ, die nog fietsen,
informatie willen krijgen over veilig
blijven fietsen of die weer veilig willen gaan fietsen, worden via het ASZ
Magazine uitgenodigd deel te nemen.
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Programma
Op 10 en 12 mei is de officiële opening met fietsgesprek en een gezellige
lunch. In ’t Volle Hof krijgt de gemeente Zeist van de provincie Utrecht het
officiële certificaat Doortrapgemeente
uitgereikt! En in ’t Binnenbos geeft
ASZ-lid Anja Kroon een interessante
lezing over de natuur en de mooie
fietspaden in Zeist.
• Dinsdag 10 mei om 11.30 uur in
’t Volle Hof in Vollenhove.
• Donderdag 12 mei om 11.30 uur in
’t Binnenbos in Kerckebosch.
• Op 24 en 26 mei: fietsfit met een
fietsparcours onder begeleiding van
professionals. Fietsfit met een warming up en hoe staat het met je
fietsvaardigheden?
• Dinsdag 24 mei om 10.00 uur op
parkeerterrein zwembad Dijnselburg,
• Donderdag 26 mei om 10.00 uur op
een nader te bepalen parkeerterrein in omgeving van Kerckebosch.
• Op donderdag 9 juni: quiz, koffie
en onder begeleiding samen een
relaxte fietsroute afleggen. In het
centrum om 9.30 uur met een kopje
koffie testen wat je weet over veilig
fietsen. Hierna samen veilig en rustig fietsen over de uitgezette relaxte fietsroutes.
• Op zaterdag 20 augustus: fietscheck en fietskeuze. Hoe kun je je
fiets nog veiliger maken, wat is een
goede instaphoogte, zijn spiegels
wel of niet nodig. Vraag het zaterdag 20 augustus aan de specialisten
-tijdens de Vuelta- in het centrum
van Zeist.
• En ..schrijf je ook in voor de Fietsvierdaagse van 27–30 augustus,
start en finish in Zeist. Inschrijven
via utrechtsefietsvierdaagse.nl
Aanmelden kan nu al!
Geef je op voor de activiteiten op de
locatie Vollenhove Dijnselburg Centrum of voor de locatie Kerckebosch-Centrum. Wil je meer informatie of direct aanmelden voor deelname, mail naar frans@sportiefzeist.nl
Alle activiteiten zijn gratis, voor de
lunch wordt een kleine bijdrage gevraagd.

Ontmoetingen
Samen dineren

O

ok zo’n zin in asperges? Wij in ieder geval wel. Daarom heeft de
Eetclub op donderdag 19 mei het
jaarlijkse asperge-etentje besproken
bij hotel/restaurant De Biltsche Hoek,
De Holle Bilt 1, 3732 in de Bilt, voor
maximaal 40 personen. Inloop vanaf 17.30 uur. Er wordt een driegangen-aspergemenu geserveerd, inclusief een kopje koffie ter afsluiting.
Drankjes zijn voor eigen rekening.

Aanmelden bij voorkeur per mail kan
vanaf maandag 9 mei. Om iedereen
een gelijke kans op deelnemen te geven verzoeken wij u vriendelijk om
zich niet voor bovengenoemde datum
aan te melden. U kunt zich aanmelden
bij marieannevw@hotmail.com / 06
516 456 25 of eltebbens@gmail.com /
06 532 874 87 Wij kijken uit naar een
gezellige avond samen met u.

Meezingcafé

H

et Meezingcafé van 8 april was
goed bezocht en er is weer enthousiast gezongen. Heb je ook zin om
uit volle borst mee te zingen? Kom dan
vrijdag 13 mei om 15 uur naar het Torenlaan Theater. Dirigent Arie Perk en
de mensen van het Torenlaan Theater
en ASZ staan dan weer klaar om jullie
te ontvangen.

Samen koken

W

ij gaan weer 'Samen Koken' (en
eten) in het Lindenhuis. Op 4
april hadden zich al acht leden aangemeld.
Samen Koken doen we met maximaal
15 personen. We maken een menu,
doen de boodschappen, gaan koken
en de tafel dekken en dan, onder genot van een drankje, nuttigen wij de
maaltijd. Dit doen we één keer per
twee maanden op de eerste vrijdag
van de maand.

De eerstkomende keer is op vrijdag 6
mei. We komen om 16.30 uur bij elkaar en gaan om ongeveer 18 uur aan
tafel. De kosten zijn € 10.00 p.p. Je
kunt je opgeven bij Carla Klein: 06 191
420 85 of carrieklein51@gmail.com

Op het moment van verschijnen van
dit Magazine is de prijs van het aspergemenu nog niet bekend, maar die zal
maximaal € 32,50 p.p. zijn. Zo gauw
de definitieve prijs bekend is laten wij
u dit via de nieuwsflits weten.

Koffie-uurtje
Elke maandag
Theatercafé Figi

10.30-12.00
Arrijette, Eefje
en Carla

1e dinsdag
Het Hart van Austerlitz
in het Dorpshuis

Corrie en Joke

1e en 3e dinsdag
De Koppeling

10.30-12.00
Ineke en John

10.00-11.30

De toegangsprijs is € 9, dit is inclusief koffie/thee, twee consumpties en
hapjes. Meer informatie op onze website: www.seniorenzeist.nl > activiteiten > ontmoeten of de site van het
Torenlaan Theater www.torenlaantheater.nl. Je kunt ook bellen met Ulanda
van Rooijen, 0343 56 27 68.

Elke donderdag
Café Noord

10.30-12.00
Gerda en Jopie

Laatste vrijdag
10.30-12.00
Wijkcentrum Het Volle Hof,
Vollenhove
Anne, Trijnie en Marianne
Laatste vrijdag
De Egelantier, Den Dolder

11.00-12.30
Annie

Vrijdagmiddagborrel
Laatste vrijdag
16.00-18.00
Binnenbos
Eefje, Joke en Arrijette
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'Samen eten
is olie voor de
vriendschap’
Zondagmiddagcafé
15.00-17.00
1e zondag
Binnenbos
Ab, Anja, Lies en Tonny
13.30-16.00
3e zondag
Café Noord
Els, Thea, Lies
Kookclub
1e vrijdag van de even maanden
Lindenhuis
Eetclub
Zie aankondiging op deze pagina.

Carla

Geschiedeniskring
Dit artikel is eerder gepubliceerd in het blad 'Seijst' van het
Zeister Historisch Genootschap, nummer 2016-I

vazen, schalen en
rookgerei. Een deel
van de ontwerpen is
ook in tin uitgevoerd
(Gero-tin). De verkoopcatalogi
laten
door de jaren heen
een zeer gevarieerd
assortiment zien.

Echt Gero!
Karen M. Veenland-Heineman

I

n 2014 is de collectie van het ZHG verrijkt met een unieke schenking. Uit een schoenendoos kwamen 27 stempels
en matrijzen met merken en ontwerpersmonogrammen
afkomstig van de Gerofabriek tevoorschijn. De stempels
verschillen van vorm en grootte. Sommige zijn versleten en
vervuild, andere zijn goed leesbaar. Van enkele stempels
(spiegelbeeld) zijn de matrijzen bewaard. Van een aantal
matrijzen ontbreekt het bijbehorende stempel.
Vanouds zijn zilversmeden en zilverfabrieken verplicht zilveren voorwerpen te laten keuren voor ze verkocht mogen
worden. De meestertekens staan geregistreerd bij de Rijkswaarborg. Voor verzilverde en onedele metalen geldt deze
verplichting niet. De fabrikant brengt daarin zelf de merknaam in. Fabrieksmerken werden gedeponeerd.1

Omdat men goede
vormgeving belangrijk vond, werd voor
het ontwerpen van
bestek en gebruiksvoorwerpen samengewerkt met freelance kunstenaars. Zo
was de beeldhouwer
en
sierkunstenaar
Chris van der Hoef van 1923 tot 1933 verbonden aan de Gerofabriek. De uit Denemarken afkomstige Georg Nilsson was
tussen 1927 en 1957 verantwoordelijk voor een groot aantal
succesvolle ontwerpen, zowel in klassieke als moderne stijl.
Vormgever Dick Simonis heeft tot de sluiting in 1974 als vaste ontwerper bij Gero gewerkt. Een aantal stempels is voorzien van de ontwerpmonogrammen van deze vormgevers.
Als stille getuigen van de Zeister zilverindustrie zijn de
stempels een belangrijke herinnering aan vakmanschap en
kwaliteit en vormen zij een waardevol onderdeel van onze
collectie.

In Zeist is vanaf 1912 imitatiezilver (zogeheten nieuwzilver)
geproduceerd. Dit gebeurde op initiatief van Marius Gerritsen, die daarvoor de Eerste Nederlandsche Fabriek van
Nieuw Zilverwerken voorheen onder de firma M.J. Gerritsen
& Co (later Gero) oprichtte.
Nieuwzilver of alpaca (door Gero ‘alpacca’ gespeld) is een
legering van koper, nikkel en zink, waarvan betaalbare bestekken in massaproductie konden worden gefabriceerd. Alpaca diende ook als basis van verzilverde bestekken. Deze
samenstelling wordt Pleet of Gero-zilver genoemd. Aanvankelijk werden drie bestekmodellen gemaakt: glad, parel en
filet. Spoedig is het aantal modellen uitgebreid. Gero produceerde ook verzilverde voorwerpen, zoals (thee)serviezen,

Voor deze bijdrage is informatie ontleend aan R. van Egmond, Zilver voor het volk (Rotterdam 2002); A. Krekel-Aalberse en W. Voorthuysen, Zeist Zilver Werken (Zwolle/Zeist
2004) en De achterkant van het bestek, opkomst en neergang van de Zeister zilver- en bestekindustrie, dvd samengesteld en uitgegeven door het Zeister Historisch Genootschap in 2011.
1

Het Zeister Historisch Genootschap (ZHG) is opgericht in 1951 en houdt zich bezig met het bevorderen en verbreiden van de
kennis over de geschiedenis van Zeist. Het ZHG bezit een grote verzameling boeken, prenten, foto’s, films, kaarten, documenten en ander historisch materiaal. Ook brengt het ZHG publicaties en DVD’s uit. Elk kwartaal verschijnt het tijdschrift
'Seijst', met een keur aan artikelen over de lokale geschiedenis. Daarnaast organiseert het ZHG o.a. tentoonstellingen,
excursies, lezingen en filmvoorstellingen. U kunt zich aanmelden als donateur van het ZHG door een mail met uw contactgegevens te sturen aan info@zhg.nl, of schriftelijk aan ZHG, Postbus 342, 3700 AA Zeist.
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Torenlaan Theater brengt
ken ligt zover buiten ons 'comfort denken' dat het voelt alsof je je op glad ijs
begeeft. Maar als je het aandurft....
zul je een verrassende avond hebben.

Zaterdag 14 mei, 20.30 uur
'Glad IJs', gaat over de kern der dingen. Je volgt het gesprek tussen een
psychiater en haar cliënte. Denk je.
Gaandeweg blijkt niets te zijn wat
het lijkt. Je wordt meegenomen om
op een totaal andere manier naar de
wereld der dingen, het leven te kijken
dan je gewend bent. Dat andere kij-

in te houden… maar ze blijft mooie
liedjes zingen en ze speelt prachtig
gitaar. Kijk voor meer informatie en
voor kaartjes op torenlaantheater.nl

Zondag 15 mei, 14.30 uur
Forest Jazzband – Jazz Club Zeist
Een bruisende oude-stijlformatie,
waarbij de 'swing' sterk op de voorgrond treedt. Ouderwets genieten van
een middagje jazz!
Zaterdag 28 mei, 20.30 uur
en zondag 29 mei, 16.30 uur
Vlieg Op! – Dorine Wiersma
De Zeister cabaretier en singer-songwriter is niet van plan zich nog langer

Muzikale middag voor de leden van 85 jaar

O

p 7 juli ’s middags gaan we de Vrijwilligersprijs 2021 verzilveren voor onze oudere leden. Jonge zeer getalenteerde
musici gaan u trakteren op prachtige klassieke
muziek. Zij bespelen ieder een instrument van
het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds. Elsie
Reiziger, docent saxofoon bij het Kunstenhuis
Idea, gaat u vertellen over wat muziek doet bij
oudere en bij jongere mensen. En dit alles bij

EVEN

een kopje koffie/thee met iets lekkers en een
drankje na afloop.
De middag is in het Torenlaan Theater. In het
volgend Magazine vertellen we u meer over het
programma en de mogelijkheden van vervoer.
De seniorenwegwijzers van ASZ
Judith van Dijk, Marieke van Gemeren
Hellen van Gessel en Janny van Werkhoven

VOOR

ZEVEN

Op Slotstad RTV is dagelijks van 6.50 –
7.00 uur en van 18.50 – 19.00 uur het
programma 'Even voor Zeven' te zien.
Tot 1 mei wordt aflevering 8 uitgezonden met o.a. de distributie van het
ASZ Magazine, een interview met
Peter de la Mar over het rampjaar
1672 en een impressie over het
coördinatorenoverleg.
Vanaf 1 mei aflevering 9.

Huis verkopen?
Ook uw makelaar
dichtbij:
Nassau Makelaars

BEL (030) 69 175 77
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Cultuur
Lezing Nietzsche en Jung

vestigde orde aan te schoppen. Ze
experimenteren en zoeken naar
nieuwe vormen; de kunststromingen volgen elkaar in rap tempo op:
kubisme, futurisme, surrealisme
enz. Bij deze tentoonstelling zijn
alle belangrijke kunststromingen
uit de 20e eeuw vertegenwoordigd. Denk aan kunstenaars van
wereldfaam als Brancusi , Picasso,
Dali, Miro, maar ook hedendaagse
kunstenaars.

N

ietzsche en Jung op 12 mei
2022 door Hans Huisman.
Er valt veel te vertellen over Nietzsche (1844-1900), de filosoof met
de hamer, gezien zijn vele boude
uitspraken over een breed scala
van onderwerpen. Nietzsche behoort met recht tot de grote en
veel gelezen filosofen van de 19e
eeuw. Hans Huisman hield vorig
jaar oktober voor ASZ een lezing
over het zgn. Rode Boek van Jung,
dat hij vertaalde. De inhoud ervan
werd de grondslag van de analytische psychologie. In dat Rode
Boek van Jung komen verrassend
veel beschrijvingen voor die overeenkomen met uitspraken van
Nietzsche. Toeval? Omdat Jung al
op jonge leeftijd geïnspireerd was door Nietzsche? Of kunnen wij de filosoof Nietzsche zien als een mens die, evenals de psychiater Jung, uit dezelfde bron dronk? Is dan de
'Übermensch' van Nietzsche op te vatten als wat Jung de
geïndividueerde mens noemt?

De rondleiding begint om 11.15 uur. Voor wie wil, reizen
we samen vanaf station Utrecht Centraal met de trein van
10.14 uur. We verzamelen om 10.00 uur in de stationshal
bij de bank voor Julia's. Na afloop gaan we met degenen die
dat willen een kopje koffie drinken of lunchen in het restaurant. De terugreis is op eigen gelegenheid. De toegang
met museumjaarkaart is gratis. De rondleiding kost € 6, ter
plekke te voldoen. De overige kosten zijn voor eigen rekening. Heeft u belangstelling? U kunt zich aanmelden tot 16
mei bij Marike van Giessen, marike.van.giessen@hetnet.nl
of 06 216 555 95. Graag opgeven: naam, aantal personen,
telefoonnummer, eigen vervoer of samen met de trein. De
volgende tentoonstelling is – onder voorbehoud – op 1 juli
naar Henk Helmantel in Veenendaal.

Hans is zijn leven lang geïnteresseerd geweest in relaties tussen
mythologie, filosofie, psychologie en natuurkunde. Hij volgde
na zijn pensioen de opleiding tot
Jungiaans Analytisch therapeut.
Nu het Rode Boek is vertaald, zijn
magnum opus, verdiept hij zich
in de overeenkomsten tussen het
gedachtegoed van Jung en dat van een aantal (existentie)
filosofen, zoals Nietzsche, Bergson en Heidegger. Over deze
overeenkomsten en over een breder perspectief van 'bewustwording', waarbij óók aspecten van de kwantumfysica
aan de orde komen, schreef Hans drie jaar geleden een eigen boek: "Het geschenk van Aphrodite".

Film in Figi

M

aandag 16 mei draait in Figi de film 'The Biggest Little
Farm'. Het is een documentaire van John Chester. Aanvang 15 uur, duur 92 minuten.
Wanneer John en Molly Chester noodgedwongen hun appartement in Los Angeles verlaten, besluiten ze op goed geluk
een dor stuk Californische grond te kopen en dat om te toveren tot een eco vriendelijk paradijsje. Niet per se het
spannendste uitgangspunt voor een documentaire, maar het
scheelt dat John professioneel natuurfilmer is: zijn opnames
van de flora en fauna die de boerderij in zeven jaar tijd
overspoelen, zijn schitterend. Nog inspirerender is echter
de filosofische ondertoon van de film, die aan het denken
zet over de aard van de natuur en onze omgang daarmee.

Datum, locatie en tijd: woensdagmiddag 12 mei, Torenlaan Theater, aanvang: 14.30 uur. Zaal open vanaf 14.00
uur. Toegangsprijs voor leden en niet-leden € 5,- per pin,
eventueel contant en gepast. Aanmelding vooraf is nodig:
aszlezingen@gmail.com. Geen internet? SMS uw aanmelding
naar: 06 223 047 18. U wordt geïnformeerd als een lezing is
volgeboekt of niet doorgaat. Het is fijn als u er uiterlijk 10
minuten voor aanvang bent.

Reserveren via internet (www.figi.nl/bioscoop), of via telefoonnummer 0900-9203 van NTK (Nationaal Theater Kassa)
o.v.v. Theater Figi, de film
en heel belangrijk voor de
korting, ASZ of via telefoonnummer 030 692 74 00
van Figi.
Toegang: € 11. Voor leden
van de ASZ € 9,50 (op vertoon van de ASZ ledenkaart)

Van de museumclub

O

p 20 mei hebben we een rondleiding door de tentoonstelling 'De ontdekking van het heden' in het Noordbrabants museum te Den Bosch. In het begin van de 20e eeuw
raken de ontwikkelingen in de maatschappij en de kunst in
een stroomversnelling. Kunstenaars beginnen tegen de ge16

Bergweg 7
Zeist
030 6916556

www.bosdevoetenvriend.nl
voor iedere voet een passende schoen
Medisch pedicure op afspraak

Zangers welkom
gemengd koor
Viva la Musica
55 leden,
goede sfeer,
gevarieerd repertoire
Dirigent: Margo van Biezen
Pianist: Arie Perk
Dinsdag 14.15-16.15 uur
Boskapel, Zeist. Informatie:
vivalamusicazeist@gmail.com

Adverteren?
90 x 60 mm liggend / liggend
€ 24,- per uitgave

Sociaal Team: voor
zorg en ondersteuning
Hulp nodig om zelfstandig te kunnen blijven wonen?
Dan kunt u via de gemeente gratis terecht bij het Sociaal
Team. Eén van de professionals uit het team kijkt samen
met u naar een oplossing.

Zo bereikt u het Sociaal Team:
Telefoon:14 030, mail: zeist@zeist.nl, www.zeist.nl/ondersteuning
Of kom langs bij de wijkspreekuren, www.zeist.nl/ondersteuning
U woont in Austerlitz? Dan kunt u terecht bij Marianne
Veenema van Austerlitz Zorgt. Telefoon 06 30 61 04 51
of dorpsondersteuner@austerlitzzorgt.nl.

dubbel formaat:
61 x 181 mm staand € 48,58 x 196 mm liggend € 48,90 x 118 mm staand € 48,per uitgave
minimaal 1 jaarcontract
10 uitgaves per jaar
aanmelden bij Leo Kroon
030 276 52 23
penningmeester@seniorenzeist.nl

Steunt u
ons ook?
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Column: Je suis Frédérique
Cocooning
Als je je baas vaker ziet dan je hond, dan weet je dat er
iets goed mis is gegaan. Je hebt je dan ondergedompeld
in werk. Werk dat tegenwoordig eigenlijk de hele dag wel
binnendruppelt. Vaak vermomd als informatie, via allerlei
kanalen. Vroeger alleen via de krant (die je ouders met de
buren lazen), daarna ook via TV (eerst zwart-wit, bij de buren) en nu via e-mails, Twitter, Facebook, vlogs, blogs. Elke
informatie lijkt om voorrang te vechten. Daarom kan het
mij zo bekoren dat er tegenwoordig een drang is naar Slow
Food, Ontvrienden (hoe kan iemand 300 vrienden hebben,
nog los van de ASZ-leden), Onthaasten, Cocoonen: het terugtrekken op je 'eigen', de focus op het gezin, de familie en
al het andere even lekker laten lopen.
Rollerkoster
Focus op je 'eigen'. Nou dat moesten we afgelopen jaar
2020-2021. Het werd een rollercoaster: overlijden moeder,
koop en verkoop woning, een blunderende notaris daarbij,
geboorte kleinkind en tenslotte: Corona elders. Als ik dan
nu in mijn onesie op de bank zit, denk ik: alles is gelukkig
goed afgelopen.

je geld is weg: je bitcoinrekening is leeg gehaald of je weet
je code niet meer om in je digitale portemonnaie (wallet)
te komen. Die vrees heb ik nu overigens ook bij een gewone
bankrekening: rien ne va plus, het geld is niet meer van u.
Je suis Frédérique
Ik heb ermee gewacht tot na de Nieuwjaarsreceptie: het
zou te choquerend zijn geweest. Ik ben van plan om voortaan als Frédérique door het leven te gaan. Ik laat alles weghalen. Dat heeft zijn dienst gedaan en wordt milieuverantwoord in de groene kliko geworpen om vervolgens in uw tuin
als compost gebruikt te worden.
Natuurlijk, u voelt het: ik maak een statement. Ik had net
zo goed kunnen zeggen: je suis Renate (bij Voetbal Inside is
René van der Gijp deze weg ingeslagen), je suis Zwarte Piet
(mag ook niet meer), je suis Blanke Man (mag ook niet) enfin
zo kan ik wel doorgaan. Duidelijk is wel dat er nu dagelijks
nieuws is, soms nepnieuws, dat bepaalde splintergroeperingen tot razernij brengt. Die kraaien dan luidkeels dat de
blote borsten van een Rubens-schilderij duiden op vrouwonderdrukking, Piet Hein een rover is geweest en J.P.Coen een
slavendrijver. Of: dat Corona niet bestaat. Ik ben blij dat de
Zilvervlootrekening nog tijdig is opgeheven.

Nepnieuws
Nepnieuws, het zal er vroeger ook best geweest zijn. Maar
nu lijkt het de orde van de dag. Nog een reden om te cocoonen. Maar ja, je bent niet alleen op de wereld, daar weet
Rémy alles van, dus haken we weer aan. Maar nu met meer
rust en minder gejaagd. Dat valt niet mee als je bitcoins
hebt (die heb ik niet), de heftig op- en neergaande koers
van de bitcoin bezorgt je hartritmestoornissen. De bitcoin
(en andere cryptomunten) is helemaal niet gebaseerd op
een onderliggende waarde, maar is in feite lucht. Net zoals
de tulpenbol in de Gouden Eeuw. Een bol was toen meer
waard dan een grachtenpand in Amsterdam. Dichterbij in
tijd: een Borgward was destijds net zo duur als een eengezinswoning, maar dan had je ook wat. Nepnieuws, later
ontkracht, wil nog wel eens zorgen voor heftige koersuitslagen. Beleggers hebben vaak FUD (Fear, Uncertainty, Doubt,
ofwel Angst, Onzekerheid, Twijfel) en FOMO (Fear Of Missing
Out, ofwel Vrees om dingen te missen), voorwaar geen goede ingrediënten voor een gezond leven. Wakker worden en

Eén ding is echter zeker: je suis ASZ-lid.
Frits Koster
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De makelaars
van Zeist

T E KO O P

V E R KO C H T

AANPASSEN
OF VERKASSEN

& services

& services

& services

anno 1953

anno 1953

anno 1953

woonplezier voor nu en later

w w w.vaneemakelaars.nl
030 - 695 32 22

Agenda april - mei
Datum

Tijd

Onderwerp

Zie Magazine

Locatie

APRIL
zo 24 apr
ma 25 apr
ma 25 apr
wo 27 april
vrij 29 apr
vrij 29 apr
za 30 april

10.30 vertrek
11.00-12.00
15.00-17.00
14.00-15.00
13.30-15.30
16.00-18.00
15.00-17.00

Museumbezoek met busje
Senioren ensemble
Film in Figi
Wandelvoetbal (elke woensdag)
Jeu de boules
Vrijdagmiddagborrel
Afscheid Albert van Kuijk

nr. 3, p12
11
nr. 3, p 12
9
9
9
5

Parkeerplaats Slot Zeist
De Klinker (Zeister Muziekschool)
Figi bioscoop
SV Zeist, Huis ter Heideweg 19
Les Cailloux, Koelaan 1
Binnenbos
Torenlaan Theater

MEI
zo 1 mei		
wo 4 mei
13.00-17.00
vrij 6 mei
10.00-12.00
vrij 6 mei
10.30-12.30
vrij 6 mei
16.30-21.00
za 7 mei
20.00
zo 8 mei
15.00
di 10 mei
11.30-13.30
do 12 mei
11.30-13.30
do 12 mei
14.30-16.30
vrij 13 mei
15.00-17.00
ma 16 mei
15.00-17.00
di 17 mei
10.00-15.00
do 19 mei
20.00-22.00
do 19 mei
17.30-21.00
vrij 20 mei
10.00-13.00
za 21 mei
15.00-17.00
zo 22 mei
14.00-16.00
di 24 mei		
vrij 27 mei
13.30-15.30
zo 29 mei
10.00-13.00
di 31 mei
13.00-17.00

Even voor zeven afl. 8
Fietsclub
iPad-café
Repetitie koor (laatste van dit seizoen)
Samen koken
Uitvoering ASZ Toneel
Uitvoering ASZ Toneel
Fietsgesprek met lunch
Fietsgesprek met lunch
Lezing Nietzsche en Jung
Meezingcafé
Film ‘The biggest little farm”
Lange wandeling
Groene lezing over de IJsvogel
Eetclub: Aspergediner
Noordbrabants museum
Algemene Ledenvergadering
Rondje Natuur Oostbroek
Dagtocht met bus
Jeu de boules
Korte wandeling
Vaartocht op Naardermeer

15
9
nr. 3, p 15
11
13
11
11
12
12
16
13
16
8
10
13
16
6
10
7
9
8
7

SlotstadTV en Youtube
Gemeentehuis Zeist
Rozenstraat 10
Torenlaan Theater
Lindenhuis
Torenlaan Theater
Torenlaan Theater
WC ’t Volle Hof, Vollenhove
WC Binnenbos, Kerckebosch
Torenlaan Theater
Torenlaan Theater
Figi bioscoop
Parkeerplaats Slot Zeist
Bibliotheek, Markt 1
De Biltsche Hoek
CS Utrecht
Torenlaan Theater
Parkeerplaats Slot Zeist
Div. opstapplaatsen
Les Cailloux, Koelaan 1
Parkeerplaats Slot Zeist
Parkeerplaats Slot Zeist

JULI
7 juli		

Muzikale middag voor 85+
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Torenlaan Theater
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De vereniging zal zich inspannen de veiligheid van deelnemers aan activiteiten zo goed mogelijk te waarborgen. Deelname is echter op eigen risico
van de deelnemer; de vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade opgelopen of veroorzaakt door een deelnemer.

Zngen voor Oekraïne

KLompenpad

Zeist leeft mee met Oekraïne

