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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.seniorenzeist.nlwww.seniorenzeist.nl
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Wie zijn wij?
ASZ staat voor Algemene Seniorenver-
eniging 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 der-
tig verschillende activiteiten door de  
leden zelf worden georganiseerd.
De doelstellingen zijn belangenbehar-
tiging, het bevorderen van maatschap-
pelijke participatie, het organiseren 
van sociale activiteiten en het geven 
van voorlichting, hulp en advies.
ASZ is een SBBI-instelling en werkt sa-
men met andere Seniorenverenigingen 
in Nederland.
ASZ is opgericht voor senioren uit Zeist 
en omgeving. Iedere 50-plusser in Ne-
derland kan lid worden. 
Eén persoon € 20,- en twee personen 
op hetzelfde adres € 30,- per kalen-
derjaar. Na 30 juni betaalt u € 10,- 
resp. € 15,- voor de rest van het lopen-
de jaar. Is de aanmelding in december 
dan wordt geen contributie voor het 
lopende jaar in rekening gebracht.
U kunt zich aanmelden via onze web-
site www.seniorenzeist.nl. U kunt ook 
bellen of mailen met de ledenadminis-
trateur Emmy Janssens: 030 878 89 46 
of admin@seniorenzeist.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 beschik- 
baar! We hopen dat de leden zullen  
helpen bij het verspreiden. We ver-
wachten dat de folder voor onze ver-
eniging, behalve meer bekendheid, 
veel nieuwe leden zal opleveren. 

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

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.

KWEKERIJ - TUINCENTRUM 
ODIJKERWEG 132-134  

ZEIST  

WEBSHOPABBING.NL

BEZOEK HÉT 
PLANTENCENTRUM

VAN MIDDEN
NEDERLAND 

SINDS 1892

www.vanbeekverhuizingen.nl 

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

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

Zeist

van BEEK

ZORGELOOS VERHUIZEN!



 

VoorwoordVoorwoordInhoudInhoud

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. 6  
uiterlijk zondag 5 juni, 24.00 uur  
Het juni/juli-nummer verschijnt  
op vrijdag 24 juni 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, Nina Hart-
wigsen, Jeannette van Buuren, ZHG, 
Ineke de Geer, Fred Manschot, Albert 
van Kuijk, Eefje van Essen.

Ontwerp & druk
Manschot Grafimedia, Zeist
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Afscheid en vrijheid 

Weer een Magazine boordevol activiteiten, waaraan wij in alle vrijheid 
kunnen deelnemen. Om te bewegen: samen fietsen, wandelen, jeu de 
boules. Ook in de sector cultuur voor elk wat wils, lezingen, muziek, 

museumbezoek enz.
Voor degenen, die slecht ter been zijn en geen gebruik kunnen maken van het 
openbaar vervoer is er nu ook de mogelijkheid om samen naar een museum te 
gaan. Een busje zet u af voor de deur van het museum, zie pagina 12. Niet te 
vergeten: reportage van een prachtig toneelstuk, gespeeld door leden van ASZ 
onder regie van Frans van Bussel. En natuurlijk een uitgebreide impressie van 
het afscheid van Albert van Kuijk als voorzitter van ASZ.

In april 2021 heeft Albert, nadat hij in 9 jaar als voorzitter ASZ tot grote bloei 
heeft gebracht, het stokje overgedragen aan Lia van Dijk in het volste vertrou-
wen, dat het voorzitterschap bij haar in goede handen is. 
Door Corona is het afscheid meerdere keren uitgesteld, maar op 30 april kon 
zonder beperkende maatregelen een feestelijke afscheidsbijeenkomst in het 
Torenlaantheater worden georganiseerd. Als afscheidscadeau ontving hij een 
boekje 'ALBERT Met hart en ziel 50 jaar bestuurder'.
Hoewel geen hagiografie, wordt Albert in dit boekje door meerdere personen 
bewierookt en geprezen als een markante Zeistenaar, die in de afgelopen 50 
jaar in diverse (vrijwilligers)functies werkzaam is geweest en een maatschap-
pelijk belangrijke rol in de Zeister samenleving heeft gespeeld.
In alle vrijheid heeft Albert afscheid genomen als voorzitter van ASZ. Dit in 
schrille tegenstelling tot alle Oekraïners, die de afgelopen maanden gedwon-
gen werden afscheid te nemen van alles wat hen dierbaar was. Het houdt ons 
allemaal bezig en we mogen dankbaar zijn, dat wij in vrijheid een vrolijk af-
scheidsfeest konden vieren. Ik eindig met het refrein van het loflied, dat door 
3 dames voor Albert werd gezongen en door de zaal uit volle borst werd mee-
gezongen: "Albert chapeau, je deed het zó, 
jouw vele werk maakte ASZ sterk."

Eefje van Essen 
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Op 19 april was de derde bestuursvergadering van dit jaar in het 
Torenlaantheater. De kandidaat bestuursleden Emmie Bakker en In-
eke de Geer waren er ook. De agenda was lang en gevarieerd met 

zowel beleidszaken als praktische zaken.

Zo hadden we het over belangenbehartiging zoals het project 75 plus 
huisbezoek. Het is niet zeker of we daar mee kunnen doorgaan. Hans, In-
eke en ik zullen ons sterk maken om dit project voort te zetten. Luisteren 
en praten met ons, senioren, is zo belangrijk. Wij hebben een brief naar 
het nieuwe college gestuurd om nog eens te praten over het belang van 
continuering van dit project. 

Er is nog steeds een vacature voor een bestuurslid 'Activiteiten'. Het or-
ganiseren en uitvoeren van activiteiten door en voor leden is heel erg 
belangrijk voor onze vereniging. Op dit moment nemen onze secretaris 
Gerard Rijerse en ik deze functie waar. Gerard voor het papierwerk en 
ik voor praktische zaken. Maar dat is geen ideale oplossing. Denk mee en 
help ons zoeken!!!

Ondanks de vacature zijn de activiteiten binnen ASZ door de coördinato-
ren weer met veel enthousiasme opgepakt. Het is telkens weer een feest 
als leden elkaar kunnen ontmoeten en/of samen op pad gaan.

Het programma voor het afscheid van Albert als voorzitter en oprichter 
van ASZ is rond. Wanneer u dit leest, is het alweer achter de rug. In dit 
Magazine vindt u een impressie van deze middag. Eefje en Hans hadden 
eer van hun werk als trekkers van dit afscheid. Het cadeau voor Albert 
was een boek genaamd 'Albert, met Hart en Ziel 50 jaar bestuurder'. 
Eefje verdient een compliment voor haar inzet om dit boek tot stand te 
laten komen. Albert en Wil hebben deze middag zeer gewaardeerd.

De Algemene Ledenvergadering van ASZ is op zaterdagmiddag 21 mei van 
13.00 tot 15.00 uur in het Torenlaantheater. Het bestuur heeft de stuk-
ken voor de ALV in concept vastgesteld. Ze staan op de website en zijn u 
toegestuurd samen met de nieuwsflits.

Er zijn negen afleveringen geweest van het ASZ journaal 'Even voor Zeven' 
Het werd twee maal per dag uitgezonden door Slotstad TV. Dit werd mo-
gelijk gemaakt door een subsidie van het Buurtfonds. 
Ferdinand Schuering heeft mijn taak als coördinator van het programma 
overgenomen. Hij is samen met Leo en mij op zoek naar subsidie, of 
een sponsor die de volgende afleveringen mogelijk wil maken. Vinden 
wij geen financiële middelen dan kunnen wij er niet mee doorgaan. En 
dat zouden we voor u en voor ons 
jammer vinden. 'Even voor Zeven' 
moet blijven! Heeft u een idee, of 
weet u een sponsor, laat het we-
ten.

Frans de Haas, bestuurslid PR en 
Communicatie, heeft in de verga-
dering een eerste opzet voor een 
communicatieplan gepresenteerd. 
We willen graag als ASZ met één 
gezicht naar buiten treden. Daar-
voor is afstemming tussen al onze 
communicatiemiddelen nodig.
Frans gaat daar verder mee aan de 
slag.

Van de bestuurstafel Van de bestuurstafel 

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

W I J N H A N D E L  
Th. Geutjes

Voor het grootste
assortiment!

Joh. van Oldenbarneveltlaan 88
3705 HJ  Zeist

Telefoon 030-6960322
info@wijnhandelgeutjes.nl
www.wijnhandelgeutjes.nl



Ledenwerving is altijd nodig, bij welke club dan ook. 
Dus ... stond ASZ met een kraam op de Koningsmarkt. 
En was een nieuwe ledenwerffolder gemaakt, die op 
die dag werd uitgedeeld. Dat heeft nieuwe aanmeldin-
gen opgeleverd, zodat nog meer senioren mee kunnen 
doen met ASZ.

Ineke de Geer onderhoudt de contacten met Sportief 
Zeist. Bewegen is voor ons senioren belangrijk, dat we-
ten we wel, maar het valt niet altijd mee. Ineke zal u 
op de hoogte houden van de activiteiten.
De vertrouwenscontact persoon binnen ASZ wordt Ma-
rieke van Gemeren. Het bestuurslid Ineke de Geer 
wordt haar aanspreekpunt. Indien nodig kunnen wij 
hulp inroepen bij de GGD waar een vertrouwenspersoon 
beschikbaar is. Wordt vervolgd.

ASZ in de buurt. Dat onderwerp gaan wij de komende 

tijd uitwerken. Hoe zichtbaar is ASZ in de wijk en hoe 
kunnen leden in een wijk wat voor elkaar betekenen als 
zij dat wensen.
Aan de website wordt gewerkt door Fred Geiger en  
Gerrit Koek samen met Fred Manschot. Frans en Leo  
kijken mee. Over 3 maanden staat het onderwerp web-
site weer op de agenda.

Tot zover weer van de bestuurstafel. Heeft u vragen, 
laat het ons weten. Geniet van het voorjaar. 
Blijf nieuwsgierig naar wat er om 
u heen gebeurt. 

De wereld lijkt zo chaotisch, maar 
laten we er zijn voor de mensen 
om ons heen.

Lia van Dijk, voorzitter ASZ
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LedenadministratieLedenadministratie

Vacature: bestuurslid activiteitenbeleidVacature: bestuurslid activiteitenbeleid

Welkom nieuwe leden mw. A. van Schie, dhr. en mw. Siekerman, mw. M.C. van der Wal, mw. C. van Meurs, mw. J. Dörr, dhr. 
H.J. Döring, dhr. A. van Willigenburg, mw. I.H. Rotsburg, mw. L. Burger, mw. J.A.J. van Spreeuwel, mw. C.G.C. de Wit, mw. 
R. Wijnands, mw. H.H. Eymers, dhr. en mw. Van der Panne, mw. D. Sluyter, mw. J. Bakker, mw. J. Kersten, dhr. en mw. Davis, 
dhr. en mw. Hendriks, dhr. en mw. Hoogendoorn, dhr. en mw. Van der Vliet, mw. B. Kloosterman, dhr. R.A.M. Geurtsen, mw. 
J.J. Siegers, mw. I. Oudshoorn, mw. M.J. Bartelds, mw. J.E. Knoth, dhr. en mw. De Blecourt

ASZ heeft twee belangrijke kernfuncties: de belangen-
behartiging voor onze leden en het stimuleren van ac-
tiviteiten van, voor en door onze leden. 

Voor het 'Activiteitenbeleid' zoeken wij een bestuurslid. 
Bent u enthousiast over wat ASZ aan activiteiten biedt aan 
onze leden, dan wilt u misschien wel deze coördinator wor-
den. U werkt nauw samen met Emmie Bakker bestuurslid 
vrijwilligersbeleid.
Het is boeiend om te ervaren hoe zoveel vrijwilligers klaar 
staan voor anderen. Het geeft energie om hen te ondersteu-
nen en af en toe als praatpaal te dienen. Uiteraard steunen 

de bestuursleden elkaar bij de uitvoering van onze taken. 
Indien u interesse heeft in deze bestuursfunctie dan kunt  
u contact opnemen met de secretaris Gerard Rijerse: secre-
taris@seniorenzeist.nl. U kunt ook bellen: tel. 06 831 660 73 
of 030-6921590

Namens het bestuur mag ik u uitnodigen om ons te bellen, 
of om ons een naam door te geven van een mogelijke kandi-
daat. Daar gaan wij graag mee in gesprek.

Lia van Dijk, voorzitter



Feestelijk afscheid voorzitter Albert Feestelijk afscheid voorzitter Albert 

Eindelijk was het dan zover: op 30 april heeft Albert van 
Kuijk in een feestelijke bijeenkomst in het Torenlaan-
theater afscheid genomen als voorzitter van ASZ. Per  
1 april 2021 was de officiële overdracht van het voorzit-
terschap aan Lia van Dijk. Een groot afscheid kon toen, 
vanwege corona, niet worden gevierd. Na meerdere  
keren uitstel kon nu zonder beperkende maatregelen een 
feestelijke middag worden georganiseerd.

De zaal was versierd met o.a. 6 grote posters van Albert, 
er stonden 120 taartjes met een foto van Albert klaar 
voor consumptie, er was zang, muziek en natuurlijk wa-

ren er sprekers. Danielle Kok begeleidde de zangoptredens 
en speelde als intermezzo nog een solo. Hans Burgmans zorg-
de als dagvoorzitter dat het programma vlekkeloos verliep.

Pianiste Daniëlle Kok begeleidt de zanggroepen en speelt 
solo Fruhlingsrauschen van Christian Sinding (1856-1941)

Wethouder Marcel Fluitman memoreerde in zijn toespraak 
het vele vrijwilligerswerk, dat Albert in de loop der jaren 
in Zeist heeft verricht. Daarnaast heeft hij met grote be-
langstelling de ontwikkeling van ASZ gevolgd, met name de 
snelle groei van het aantal leden noemde hij uitzonderlijk.

Als afscheidscadeau van bestuur en leden van ASZ ontving 
Albert uit handen van Han Willems het boekje 'ALBERT - Met 
hart en ziel 50 jaar bestuurder'. Dit boekje is samengesteld 
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Wethouder Fluitman aan het woord: "De groei van het 
aantal leden van ASZ is uitzonderlijk te noemen."

Albert ontvangt de 1e 'Albert'



onder redactie van Hans Burgmans (voorzitter afscheidscom-
missie), Eefje van Essen en Han Willems. Via foto's en tekst 
wordt teruggeblikt op de voorzitterstijd van Albert binnen 
ASZ. 

Daarnaast heeft een aantal personen die zowel in het  
vrijwilligerswerk als ook in de gemeentepolitiek in de afge-
lopen 50 jaar met Albert hebben samengewerkt een bijdrage 
geleverd.

Ulanda Kools, Joke Gijzen en Jeanette Herder 
zingen een loflied voor Albert
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Lia van Dijk vertelde in een sprankelende toespraak hoe zij 
altijd vol bewondering had gezien dat Albert altijd en overal 
een tas bij zich had met magazines en folders van ASZ en die 
overal verspreidde; een effectieve PR-methode.

In zijn dankwoord bedankte Albert iedereen die heeft 
bijgedragen aan het succes van ASZ. Verder bedankte hij 
mede namens Wil allen die het schitterende afscheidsfeest  
hebben georganiseerd en met name de bedenkers en ma-
kers van het prachtige boekje.

Vervolgens overhandigde hij Lia een doos met 25 koffiemok-
ken met het mooie logo van ASZ. Ze kunnen worden ge-
bruikt als ASZ zijn eigen honk heeft gerealiseerd.
Gelukkig hoeft ASZ Albert voorlopig niet te missen; hij blijft 
nog actief als redacteur van het Magazine en de Nieuwsflits.

De hele middag is gefilmd door Kees Linnenbank. Een  
samenvatting is te zien vanaf 1 juni op SlotstadTV in het 
programma 'Even voor Zeven' van ASZ, elke dag om 6.50 en 
18.50 uur.

'The Classical Singers', een speciaal voor deze middag gefor-
meerde zanggroep, brengen klassieke liederen ten gehore.



 

Fietstocht: Castellum Hoge Woerd 

Castellum Hoge Woerd is een opvallende, eigentijdse herbouw van een 
Romeins fort. De herbouw bevindt zich op de exacte locatie van de 

restanten in de grond en kent dezelfde omtrek en hoogte van de wallen 
als het origineel.
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Villa Mooi Zeist

a n n o  1 9 5 3

&  s e r v i c e s

Villa Mooi Zeist

a n n o  1 9 5 3

&  s e r v i c e s

Villa Mooi Zeist

&  s e r v i c e s
a n n o  1 9 5 3

Van Ee Makelaars & Services

Utrechtseweg 9, 3704 HA Zeist
030 695 32 22 | info@vaneemakelaars.nl

Meer informatie? www.vaneemakelaars.nl

Seniorkeur Makelaar & 
Huisvesting op Maat

verkoop, aankoop, verhuur, aanhuur, 
opruim- en verhuisdiensten of

andere klussen in en rondom uw huis

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

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

Elisabeth Timofee�  met hart en ziel 
in beweging voor de doelgroep 50 t/m 80+

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.

Vrijwilligers en buddy’s

voor palliatief/terminale zorg

Bent u onze nieuwe vrijwilliger? 

 

Meer informatie?

06-10515337 | info@npvzeist.nl

www.npvzeist.nl

Lange wandeling 

Op dinsdag 14 juni gaan we 
weer een mooie wandeling 

maken en deze keer gaan we het 
Cotlandenpad (klompenpad) lo-
pen: een mooi buitengebied bij 
Amerongen en Leersum. Een heel 
afwisselend gebied met landgoe-
deren, boerenerven en lanen. Neem vooral zelf iets te eten /drinken 
mee. We hopen na afloop in Amerongen ergens wat te gebruiken.

We verzamelen zoals gewoonlijk om 10.00 u bij de parkeerplaats bij Slot 
Zeist. En vervolgens rijden we dan richting Amerongen en net voorbij 
de 2e rotonde parkeren we de auto's links bij de Groene Entree Burgwal  
(zie aanwijsbord). Graag uiterlijk 2 dagen van te voren opgeven bij:  
Annemieke Honcoop; 030-8785178 / via annemiekehoncoop@casema.nl. 
Of Dora Meijer: 06 206 434 99 / dorameyerterol@outlook.com. Liefst  
's avonds bellen en doorgeven of u per auto komt plus uw telefoonnum-
mer.

Korte wandeling 

Op zondag 26 juni gaan we 
weer wandelen en wel de 

Schapendriftroute van 4 km. Start- 
plaats bij Camping de Zeven Lin-
den: Zevenlindenweg, 3744 BC 
Baarn. Het is een mooie bosrijke 
route en er zijn veel soorten paddenstoelen te zien, hopelijk ook dan 
nog. Wel is het af en toe oppassen omdat we mountainbikeroutes krui-
sen. Goede wandelschoenen zijn ook aan te bevelen omdat het best 
modderig kan zijn. Na afloop hopen we in Lage Vuursche met elkaar 
koffie /thee te gaan drinken. 

We verzamelen zoals gewoonlijk om 10.00 u bij parkeerplaats bij Slot 
Zeist. Graag uiterlijk 2 dagen van te voren opgeven bij: Annemieke 
Honcoop; 030 878 51 78 of via annemiekehoncoop@casema.nl. of Dora 
Meijer: 06 206 434 99 / dorameyerterol@outlook.com. Liefst 's avonds 
bellen en doorgeven of u per auto komt plus uw telefoonnummer.

BewegenBewegen

Samen bewegen 
is goed voor lijf 

en (ASZ)-leden!



 

Vanuit dit fort bewaakten ruim 
2000 jaar geleden Romeinse sol-
daten de rivier de Rijn. Het Cas-
tellum ligt namelijk pal aan de 
Limes: de voormalige noordgrens 
van het Romeinse Rijk. Tegen-
woordig komen op deze histo-
rische plek vol archeologische 
schatten cultuur, natuur en his-
torie op unieke wijze samen door 
middel van het archeologische 
museum, het theater, de stads-
boerderij en het café-restaurant 
die zich binnen de muren van het 
fort bevinden.
Bovendien ligt het Castellum pal 
aan de limes (Romeinse grens) 
in Nederland, die onlangs is uit-
geroepen tot UNESCO Werelderf-
goed.

In 1997 werd in een uithoek van 
een van de eerste wijken van 
Leidsche Rijn op één dag de hele 
infrastructuur van de Romeinse 
grens (limes) gevonden: de grens-
weg, de rivier én een schip. Dat 
was de start van omvangrijk ar-
cheologisch onderzoek, het groot-
ste in zijn soort ooit in Nederland 
gedaan. Dit onderzoek leverde 
meerdere Romeinse schepen en 
wachttorens op en talrijke mooi 
bewaard gebleven gebruiksvoor-
werpen die samen het verhaal 
vertellen over 3000 jaar wonen 
en werken in het Nederlandse 
rivierengebied. Ook leverde het  
onderzoek belangwekkende nieu-
we inzichten op over het functi-
oneren van de Romeinse limes in 
ons land.

Wilt u meefietsen, zorg dan dat u 
dit fysiek aankunt, de fiets in orde 
is, de bandjes opgepompt en voor 
de e-bike uw accu is opgeladen.
Datum: woensdag 1 juni. Heen is 
het een afstand van ± 19 km. Te-
rug ± 21 km. We starten om 13.00 
uur vanaf het Gemeentehuis van 
Zeist aan de Slotlaan. In het Cas-
tellum nemen we een rustpauze, 
waarbij u dan even door het mu-
seum kan wandelen. Rond 17.00 
uur zijn we weer terug.

Aanmelden bij Bert van  
Sandwijk: ecvansandwijk@live.nl 

of tel. 06 533 461 70
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Verslag lange wandeling april

De zon, die de afgelopen paasdagen aanhoudend bleef schijnen, laat ons 
ook vandaag, dinsdag 19 april, niet in de steek. Achttien mensen willen de 

grote wandeling gaan lopen in Leersum. 
Bij restaurant Darthuizen moeten we even wachten tot ons groepje compleet 
is. Dat geeft mij de gelegenheid om eens te kijken naar de wandelschoenen 
die men aan heeft. Allemaal stevige schoenen, waaruit men kan opmaken 
dat we stoere wandelaars zijn. We gaan voor de bruine route van 11 km, 
genaamd Leersumse Veld. Al gauw komen we na een klimmetje bij de Tombe 
van Nellesteijn. In de kelder zijn vele familieleden van Cornelis Jan van Nel-
lesteijn, heer van Broekhuizen, bijgezet.
Als we op deze hoogte om ons heen kijken vallen we van de ene verbazing in 
de andere. We zien met eigen ogen wat de valwind van 18 juni 2021 in Leer-
sum aangericht heeft. Duizenden bomen zijn omgewaaid. Het "ach" en "wee" 
en "hoe bestaat het" zijn niet van de lucht. We passeren de uilentoren die aan 
het einde van de Lomboklaan staat. Deze toren is opgetrokken in baksteen en 
afgewerkt met kiezelcement.
Het fijne van zo'n wandeltocht is, en dat heb ik vaker gezegd, dat je nog 
het e.e.a. leert van je eigen omgeving. Zo ook van het Leersumse Veld. Het 
schijnt het stilste plekje in Nederland te zijn. Dat geloof ik graag. We wor-
den aangenaam getroffen door prachtige heidevelden, zandvlaktes en ook 
graslanden. Dan zien we drie picknickbanken, waar we ons brood en koffie/
thee kunnen nuttigen. 
Als we ons pad vervolgen, passeren we de Leersumse Plassen, die in de 18e 
eeuw zijn ontstaan door turfwinning. Enkele wandelaars gaan in de uitkijk-
post zitten om vogels te spotten. Men heeft een prachtig uitzicht over het 
water. We zien zowaar ook een moeder eend met wel 6 jonkies. Iedereen is 
vertederd. Na de pauze bij het bruin café, dat helaas niet open is, gaan we 
voor het laatste stukje. Dat valt nog niet mee. Het is behoorlijk warm gewor-
den en we moeten weer de heuvel op naar de Tombe van Nellesteijn. Vanaf 
daar huppelen we als het ware de heuvel weer af en bereiken tevreden onze 
auto's bij Restaurant Darthuizen.

Iedereen wordt hartelijk bedankt voor de gezelligheid en graag tot de vol-
gende wandeling.

Jeannette van Buuren
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Op vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 mei speelden de 
senioren van de ASZ-toneelgroep bovenstaande kome-

die in het Torenlaantheater. Het was opmerkelijk hoe goed 
deze amateurs speelden. Alle hulde voor regisseur Frans van 
Bussel. Onderstaand een foto-impressie.

CreatiefCreatief
Toneelvoorstelling 'Zoete melk met brokken' 

Een geestige en naar het einde toe 
ontroerende komedie
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ASZ Koor

Ook ons koor gaat met vakantie. 6 mei hebben we voor 
het laatst gerepeteerd dit seizoen en hoe. We begonnen 

met voetgestamp om onze stijve spieren wat los te maken, 
ademhalingsoefeningen en coördinatie-bewegingen volg-
den. Na dit alles werd er extra aandacht besteed aan een 
nieuw te leren lied. En toen was er tijd voor koffie, deze 
keer met iets lekkers erbij vanwege de laatste repetitie. Na 
de pauze hebben we er lustig op los gezongen en wat klonk 
het soms verrassend goed. De stemming zat er goed in. Dat 
had alles te maken met de enthousiaste leiding van Martin. 
We gingen blij het voorjaar in.

Na de zomer beginnen we aan een nieuw zangseizoen. Op 
2 september is de eerste repetitie. Martin is gelukkig weer 
bereid ons te dirigeren en het ons zo vertrouwde Torenlaan 
Theater met het nieuwe ventilatiesysteem is de eerste en 
derde vrijdagmorgen van de maand voor ons. Dus sopranen, 
alten, tenoren en bassen, kun je zingen, zing dan mee!!!

Voor meer informatie en aanmelden:
Geke Schuiteman / g.schuiteman@kpnplanet.nl
Elisabeth Groenendaal / elisabethgroenendaal@casema.nl

Een heel goede, gezonde en blije zomer. 
Elisabeth en Geke 

Dus sopranen, alten, tenoren en bassen, 
kun je zingen, zing dan mee!!!
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CultuurCultuur
Henk Helmantel 
meester in realisme

U kunt met de museumgroep op vrij-
dag 1 juli om 10.30 uur een rond-

leiding volgen door de expositie 'Henk 
Helmantel meester in realisme' in het 
museum Veenendaal te Veenendaal.

Henk Helmantel (1945) is geboren en 
getogen in Westeremden. Hij ontdekte 
op twaalfjarige leeftijd dat hij kunst-
schilder wilde worden. Hij volgde 
hiervoor een opleiding aan de Acade-
mie Minerva te Groningen. Inmiddels 
is hij een van de meest bekende le-
vende Nederlandse kunstschilders. 
Hij voelt zich sterk verbonden met de 
traditie van 500 jaar West-Europese 
schilderkunst en wordt beschouwd als 
een fijnschilder. Dit houdt in dat hij 
onderwerpen op een realistische ma-
nier weergeeft. Henk schildert al zijn 
leven lang hoofdzakelijk stillevens van 
gedekte tafels, interieurs van kerken 
en kloosters, maar ook dieren die wij 
in onze tuinen tegenkomen. Hij schil-
dert graag antieke voorwerpen, maar 
hij schildert niet op antieke wijze. 
De compositie van zijn schilderijen 
is abstract, een typisch uitgangspunt 
van de 20ste eeuw. Het is eigentijdse 
kunst, niet geforceerd modern, maar 
op een natuurlijke manier. 

Voor wie wil, reizen we samen vanaf 
station Driebergen-Zeist met de trein 
van 9.28 uur. We verzamelen daar om 
tien voor half tien. Na afloop gaan we 
met elkaar, voor wie wil, een kopje 
koffie drinken of lunchen in Grand 
café Blaai. De terugreis is op eigen 
gelegenheid. De toegang is met mu-
seumkaart gratis, wel is er een toe-
slag van € 1,50. De rondleiding kost 
€ 3,-, ter plekke te voldoen. Overige 
kosten zijn voor eigen rekening. Heeft 
u belangstelling? U kunt zich aanmel-
den tot 28 juni bij Annelies Lunneker. 
a.lunneker@ziggo.nl of 030 693 02 34. 
Graag aangeven naam, aantal perso-
nen, telefoonnummer, eigen vervoer 
of samen met de trein.

Museum met stok

Al vrij snel na de oprichting van ASZ 
is er een museumclub samenge-

steld, die maandelijks een museum-
bezoek organiseert, waar altijd veel 
belangstelling voor is geweest. Met 
het openbaar vervoer gaat men geza-
menlijk naar een museum.
Omdat er signalen bij het bestuur bin-
nenkwamen, dat mensen, die niet in 
staat waren met het openbaar vervoer 
te reizen – bijvoorbeeld omdat ze een 
rollator nodig hadden of anderszins 
slecht ter been waren – ook graag ge-
zamenlijk naar een museum wilden 
is eind 2019 besloten een werkgroep 
samen te stellen voor museumbezoek 
voor mensen die slecht ter been zijn. 
De werkgroep werd 'Museum met stok' 
genoemd. Vanwege de coronamaat-
regelen vond een eerste bezoek pas 
plaats in april.

Willy en John Mak bij het busje van 
Meander Omnium op de grote par-
keerplaats bij 'Het Slot'

Willy Mak heeft dit voortvarend op-
gepakt. Een bijkomend voordeel is, 
dat haar man John als vrijwilliger bij 
Meander Omnium als chauffeur werk-
zaam is en hij één keer in de maand op 
een zondag mag beschikken over een 
busje van Meander Omnium.

Omdat Willy een tijdslot gereserveerd 
had kon men in alle rust alles bekij-
ken.

Zondag, 24 april werd een eerste be-
zoek gebracht aan Singer Laren. Er 
waren 5 aanmeldingen, waarvan 2 met 
rollator. We hebben bekeken Sluijters 
en de modernen. Collectie Nardinc. 
Het werk van Sluijters loopt als een 
rode draad door de tentoonstelling 
en schittert in de 5 thematische za-
len tussen dat van andere Nederland-
se modernisten. Samen hebben we 
geluncht in een aparte zaal, die Wil-
ly voor ons gereserveerd had. Op de 
terugweg nam John een toeristische 
route, waar we allemaal van genoten 
hebben. Iedereen arriveerde zeer te-
vreden omstreeks 15.00 uur weer in 
Zeist. 

We hebben heerlijk geluncht in een 
mooie aparte ruimte

Eefje van Essen

Museum met Stok 
Het Depot, Wageningen 

Op zondag 10 juli willen we weer 
een museumbezoek plannen voor 

de mensen die niet makkelijk zelf met 
het openbaar vervoer kunnen gaan. 
We gaan met de bus van Meander Om-
nium. We vertrekken vanaf de par-
keerplaats op de Zinzendorflaan om 
10.30 uur en gaan naar Wageningen, 
naar Het DEPOT. We verwachten om 
ongeveer 15.00 uur weer terug te zijn 
in Zeist.

Beeldengalerij Het Depot is een mu-
seaal podium voor de hedendaagse 
beeldhouwkunst en stelt daarbij de 
ontplooiingskansen van de kunstenaar 
centraal: van mensen voor mensen. 
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Rondje NatuurRondje Natuur

Op zaterdag 25 juni is er weer een korte wandeling, 
dit keer op het landgoed Vollenhoven in Zeist.

Landgoed Vollenhoven ligt aan de Utrechtse weg en behoorde vroeger toe 
aan het klooster Oostbroek. Het rond 1800 ontworpen landgoed, in de zoge-
naamde Engelse landschapsstijl, is sindsdien weinig veranderd. Behalve het 

hoofdgebouw, is er een orangerie, koetshuis en ijskelder. Ook de 'overtuin' aan 
de andere kant van de Utrechtseweg is de moeite waard. Joke Jansen, Frans van 
Bussel en Aletta van Embden zijn de gidsen.

Dit keer verzamelen we op zaterdagmorgen 25 juni om 10.00 uur op het par-
keerterrein van Slot Zeist. Langs de Utrechtse weg bij landgoed Vollenhoven zijn 
slechts beperkte parkeermogelijkheden. Dus voor wie direct naar het landgoed 
toe wil gaan, kan het beste de fiets nemen. Of parkeren in de aangrenzende 
woonwijken. De wandeling zal omstreeks 10.15 uur beginnen.
Opgeven bij Frans van Bussel, tel.030 693 11 68 of fvanbussel@planet.nl.
Graag vermelden of u rechtstreeks naar Vollenhoven gaat of dat u met of 
zonder auto naar slot Zeist komt en wilt meerijden. Vermeld bij aanmelding 
uw e-mailadres of eventueel uw telefoonnummer., want u krijgt een bevestiging 
of u mee kan. Adres landgoed Vollenhoven: Utrechtseweg 59, 3732 HA, De Bilt

De collectie beelden bestaat uit tor-
sen en fragmenten van het menselijk 
lichaam. 
Het Depot is gevestigd op drie loca-
ties, die onderling met elkaar verbon-
den zijn door Arboretum De Dreijen. 
De hoofdvestiging biedt tentoonstel-
lingen van hedendaagse beeldhouwers 
en een tentoonstelling over beide ar-
boreta. In gebouw De Peppel is vanaf 
maart 2022 een permanente tentoon-
stelling te zien met het werk van Emi-
le van der Kruk.

Er kunnen maximaal 7 mensen mee 
en een beperkt aantal rollators. Wel 
wordt ervan uitgegaan, dat men zelf-
standig door het museum kan gaan, 
maar het busje brengt iedereen vrij-
wel bij de ingang van het museum. 
Opgeven bij Willy Mak: willymak52@
gmail.com met vermelding van adres 
en telefoonnummer en of u wel of 
niet een rollator meeneemt. Entree 
depot is gratis. Kosten zijn € 20 p.p.
 

Film 'Belfast' in Figi

Maandag 20 juni draait de film Bel-
fast. Duur: 1 uur en 38 minuten.

De Oscar winnende Belfast werd ge-
schreven en geregisseerd door Kenneth 
Branagh en is een aangrijpend verhaal 
over liefde, vreugde en verlies in het 
leven van een jongen die opgroeit met 
de muziek en de sociale onrust van het 
eind van de jaren zestig.
De negenjarige Buddy groeit op in de 
late jaren 60 in Belfast en is gek op 
films. Het is een turbulente periode 
voor het gezin uit de arbeidersklasse. 
Hij wordt getuige van een land waarin 
grote chaos heerst. Intussen worstelen 
zijn ouders met het idee om Noord-Ier-
land te verlaten en een nieuw leven te 
beginnen.
Reserveren via internet (www.figi.
nl/bioscoop), of via telefoonnummer 
0900-9203 van NTK (Nationaal Thea-
ter Kassa) o.v.v. Theater Figi, de film 
en heel belangrijk voor de korting, 
ASZ of via tel. 030 692 74 00 van Figi. 
Toegang: € 11. Voor leden van de ASZ 
€ 9,50 (op vertoon van de ASZ leden-
kaart)



Jeu de Boules

Vrijdag 1 juli en 29 juli van 13.30-
15.30 uur kan er weer Jeu de bou-

les bij Les Cailloux gespeeld worden. 
Nieuwe leden kunnen zich ook weer 
aanmelden. 

Opgeven bij Flip de Zwart: pcde-
zwart@casema.nl en 06 222 227 00 
onder vermelding van naam, adres, 
telefoonnummer en e-mailadres. 

Bridge
Vraag van een ASZ lid

Ik ben Lucie Hilbrink, ben 91 jaar en 
speel nog graag een partijtje bridge. 

Niet in een lawaaiige club, maar thuis. 
Wie zou willen aanschuiven aan mijn 
bridgetafel? 

Mijn telefoonnummer is 030 693 19 
08. Bel mij en we kunnen dan goede 
afspraken maken.

Wandelvoetbal 

We 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.

Dagtocht Zaanse Schans 

De dagtocht gaat in juni naar de Zaanse Schans die we 
eens op een andere manier gaan bezoeken. In Amster-

dam Noord, bij de voormalige NDSM werf, stapt u aan boord 
van een luxe salonboot. De trossen gaan los en we zetten 
koers richting de Zaanse Schans. We varen door het Amster-
damse havengebied, passeren de Wilhelminasluis en gaan 
dan de Zaan op. U ziet 's werelds oudste industriegebied 
met pakhuizen en historische fabrieken. Al vanaf 1800 was 
dit het centrum van de food industry. Vooral door de cacao 
import van de Amsterdamse haven leidde dit tot groei en 
bloei van aanvankelijk kleine bedrijfjes zoals Blokker en Van 
Houten cacao. Maar ook grote namen zoals Verkade, Lassie, 
Droste, Duyvis en Bruynzeel hebben hier hun roots. We leg-
gen aan bij de Zaanse Schans waar u op uw gemak een kijkje 
kunt nemen. Bijvoorbeeld bij de eerste kruidenierswinkel 
van Albert Heijn of bij een van de molens waar u mosterd 
of specerijen kunt kopen. Op de heenreis maken we een 
stop in Ankeveen voor een kopje koffie met een gebakje. De 
lunch met soep en kroket wordt geserveerd op de boot. We 
rijden zoveel mogelijk via een toeristische route. 

Datum: woensdag 29 juni. Vertrektijden: Den Dolder 8.30 
uur; Vrijheidsplein 8.45 uur; Weeshuislaan 9.00 uur; Grote 
Koppel 9.15 uur. De kosten voor leden bedragen € 56,50. 
Voor introducees € 61,50. Overmaken op rek. NL36 TRIO 
0338 5868 14 t.n.v. Senioren Zeist o.v.v. dagtocht 29 juni 
en uw ledennummer. Aanmelden vanaf maandag 30 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. Met vriendelijke 
groet, Alma van Deventer

Sport & SpelSport & Spel

Erop uit Erop uit 

14 15
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Lezing door Kees Schipper:

De Nieuwe Hollandse Waterlinie

De Nieuwe Hollandse Waterlinie was een verdedigingsli-
nie. Water was het verdedigingswapen. Als de vijand eraan 
kwam, konden stroken weiland tussen Muiden en de Bies-
bosch onder water gezet worden. Het land werd daardoor 
moeilijk begaanbaar voor de vijand. De linie deed dienst 
van 1815 tot ongeveer 1940.

Door hoogteverschillen in het landschap, bijvoorbeeld bij 
rivieren en dijken, bleven sommige gronden droog en dus 

begaanbaar door de vijand. Deze kwetsbare delen van de 
Waterlinie werden onder schot gehouden vanuit forten. Ook 
heeft de Linie vijf vestingsteden: Muiden, Weesp, Naarden, 
Gorinchem en Woudrichem.

De Waterlinie heeft haar waarde als verdedigingslinie nooit 
echt kunnen bewijzen, maar is wel drie keer (deels) in staat 
van verdediging gebracht. In 1870 toen de Frans-Duitse oor-
log dreigde uit te draaien op een Europese oorlog, tijdens 
de Eerste Wereldoorlog en de laatste keer in 1939 toen de 
Tweede Wereldoorlog uitbrak.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog, als de Duitsers over de 
onder water gezette gebieden vliegen, blijkt dat de Linie 
zijn verdedigingswaarde grotendeels heeft verloren. Tegen-
woordig heeft de Nieuwe Hollandse Waterlinie een nieuwe 
functie. Het is nu een prachtig gebied, waarin je de geschie-
denis volop kunt beleven.
Na de oorlog van 1870 werd de Stelling van Amsterdam uit-
gebreid en gemoderniseerd. Ook is in die tijd Fort Pampus 
gebouwd. Fort Pampus is gebouwd op de ondiepte Muider-
zand. Op deze zelfde ondiepte is ook de uitdrukking: "voor 
Pampus liggen" ontstaan.
Pampus is gedeeltelijk op de ondiepte gebouwd, en gedeel-
telijk op 3852 houten palen. De bouwkosten van dit eiland 
bedroegen 800.000 gulden, en het wapentuig 900.000 gul-
den. Ook op Pampus is gelukkig nooit gevochten. Soldaten 
die in Muiden gelegerd waren, gingen regelmatig op Pampus 
oefenen. Alleen tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn er 220 
soldaten op Pampus gelegerd geweest.

Kees Schipper is sinds 2000 als gids ac-
tief op het Forteiland Pampus. Naast 
het rondleiden van de gasten heeft hij 
zich verdiept in de historie van dit fort 
en de stelling van Amsterdam. Daar is 
later zijn belangstelling voor het func-
tioneren van de complete Hollandse  
Waterlinie bij gekomen. 

Datum, locatie en tijd: donderdagmiddag 9 juni, Toren-
laan 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 aanmel-
ding naar: 06 223 047 18. U wordt geïnformeerd als een 
lezing is volgeboekt of niet doorgaat. 

Lezing door Paul Schnabel: 

Anders gekeken. Het beste en 
het boeiendste uit de Hollandse 
schilderkunst van de Gouden Eeuw

De canon van de schilderkunst van de 17de eeuw is al meer 
dan een eeuw oud en sluit nog maar beperkt aan bij de 
smaak van de 21ste eeuw. Dit boek laat zien hoe de smaak 
zich gedurende vier eeuwen heeft ontwikkeld, welke ver-
anderingen daarin zijn opgetreden en welke opvattingen en 
omstandigheden daaraan ten grondslag lagen.

In totaal wordt het werk van ongeveer 300 schilders bespro-
ken, ruim 60 daarvan vormen de canon van belangrijkste 

schilders van de zeventiende eeuw. Enkele voorbeelden: 
Rembrandt en Jan Steen als de meest veelzijdigen, Bar-
tholomeus van der Helst en Frans Hals als de belangrijkste 
portretspecialisten, Johannes Vermeer en Gabriël Metsu als 
de grootste genreschilders, Caesar van Everdingen als clas-
sicist, Adriaen van der Werff als academist en Hendrick Ter-
brugghen en Gerard van Honthorst als caravaggisten.

Paul Schnabel, socioloog, is emeritus 
hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, 
was directeur van het Sociaal en Cul-
tureel Planbureau en lid van de Eerste 
Kamer voor D66. Hij woont in Zeist. 
Hij houdt zich al zestig jaar bezig met 
kunstgeschiedenis, met name met de 
Nederlandse schilderkunst van de zes-
tiende eeuw tot nu. In de pauze zal 
Paul Schnabel zijn boek signeren. Boekhandel Kramer & Van 
Doorn is aanwezig voor de verkoop van het boek.

Datum, locatie en tijd: donderdagmiddag 30 juni, biblio-
theek/muziekschool KunstenHuis Idea, aanvang: 14.30 uur. 
Zaal open: 14.00 uur. Kosten: € 6 en € 5 voor leden van de 
ASZ en de bibliotheken van KunstenHuis Idea 
Aanmelden: literairzeist.nl/activiteiten/schrijversontmoe-
tingen/paul-schnabel-over-anders-gekeken.html
Deze lezing is een gezamenlijk initiatief van de Algemene 
Seniorenvereniging Zeist (ASZ), KunstenHuis Idea en Lite-
rair Zeist.

14 15
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Ontmoetingen Ontmoetingen 
Samen dineren

Dinsdag 14 juni staat er weer een etentje gepland. Dit 
keer bij het Griekse restaurant CostaRozzi. Steynlaan 52, 

3701 EH in Zeist. We hebben gereserveerd voor maximaal 40 
personen. Aanvang 18.00 uur.
Ook dit keer wordt er een driegangen keuzemenu geser-
veerd. Voorgerecht: tomatensoep of gehaktballetjes in to-
matensaus of gebakken inktvisringetjes. Hoofdgerecht: mix 
grill of zeebaarsfilet of kalfsvlees met uitjes (stifado) of een 
vegetarische schotel. Nagerecht: yoghurt met honing en 
walnoten of dame blanche of baklava. Alle hoofdgerechten 
worden geserveerd met friet, salade en tzatziki.

De kosten zijn € 27,50 p.p. Dit is inclusief koffie of thee.
Aanmelden het liefst per mail kan vanaf dinsdag 7 juni bij:
marieannevw@hotmail.com / 06 516 456 25 of a.m.jan-
sen1939@gmail.com / 06 118 664 71

Meezingcafé 

Het Meezingcafé van 13 mei was goed bezocht en er is 
weer enthousiast gezongen. Heb je ook zin om uit volle 

borst mee te zingen? Kom dan vrijdag 10 juni 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. 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.

Samen koken

Samen koken van 6 
mei kon helaas niet 

doorgaan. We doen het 
nu op vrijdag 3 juni in 
het Lindenhuis. 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. We komen om 
16.30 uur bij elkaar en gaan om ongeveer 18 uur aan tafel. 

De kosten zijn € 10,-p.p. Je kunt je opgeven bij Carla Klein: 
06 191 420 85 of carrieklein51@gmail.com

Koffie-uurtje Austerlitz

Het koffie uurtje in 
Austerlitz is per he-

den verplaatst naar de 
maandagmiddag van 
14.00-16.00 uur en nu 
elke week. Plaats: Het 
Dorpshuis in het Hart 
van Austerlitz.
Corrie en Joke nodigen u uit om elkaar daar te ontmoeten, 
maar u kunt ook uw breiwerk meebrengen of uw kleurboek 
voor volwassenen of uw puzzelboekje, waar u een paar 
woorden in een puzzel niet heeft gevonden, maar waar u sa-
men zeker uit komt. Er is ook een biljard en een pooltafel.
Echt leuk om een keer te proberen. En… waarschijnlijk 
heeft u zelf nog meer ideeën. We kunnen binnen en bij mooi 
weer buiten op het terras zitten. Welkom in Austerlitz bij 
het koffie uurtje voor senioren van ASZ en AZ. Natuurlijk 
zijn gasten zeer welkom.

Corrie Werdler (AZ) en Joke van Ooik (ASZ)

In de spotlights: De Eetclub

Eén van de eerste activiteiten sinds de oprichting van ASZ 
was De Eetclub en dat was vanaf het begin een groot suc-

ces. Eénmaal in de maand werd een etentje georganiseerd 
in een wisselend restaurant in Zeist en omgeving.
In de loop van de tijd bleek het aantal aanmeldingen zo-
danig te zijn, dat besloten werd tot een maximum aantal 
deelnemers van 25 te gaan, omdat de groep anders te groot 
werd en men elkaar niet goed meer kon verstaan. Vaak wa-
ren de restaurants ook niet berekend op een groot aantal 
gasten.
Omdat de animo zo groot was en steeds meer mensen moes-
ten worden teleurgesteld is op een gegeven moment beslo-
ten naast de eetclub een 'Lunchclub' samen te stellen. 
Dit bleek toch niet aan een behoefte te voldoen; er kwamen 
niet zoveel aanmeldingen als verwacht. 
Conclusie was, dat men echt 'uit eten' wilde; 'een boterham 
kun je thuis ook eten'. Besloten is toen om de eetclub en 
lunchclub samen te voegen tot één eetclub, die 2 keer in 
de maand (de 3e dinsdag en de 3e donderdag) een etentje 
organiseert. Wanneer de accommodatie geschikt is voor een 
groot aantal personen wordt volstaan met één avond in de 
maand.

De foto's zijn genomen in Lokaal Victoria, waar in een apar-
te zaal 40 personen konden plaats nemen. De samenstelling 
van de Eetclub is in de loop der jaren verschillende keren 
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Koffie-uurtje
Elke maandag  10.30-12.00
Theatercafé Figi  Arrijette, Eefje 
 en Carla

Elke maandag  14.00-16.00
Het Hart van Austerlitz 
in het Dorpshuis  Corrie en Joke

1e en 3e dinsdag  10.30-12.00
De Koppeling  Ineke en John

Elke donderdag  10.30-12.00 
Café Noord  Gerda en Jopie

Laatste vrijdag  10.30-12.00 
Wijkcentrum Het Volle Hof, 
Vollenhove Anne en Trijnie

Laatste vrijdag  11.00-12.30 
De Egelantier, Den Dolder  Annie

Vrijdagmiddagborrel  
Laatste vrijdag  16.00-18.00  
Binnenbos Eefje, Joke en Arrijette 

Zondagmiddagcafé  
1e zondag  15.00-17.00
Binnenbos Ab, Anja, Mariandel, 
 Lies en Tonny

3e zondag  13.30-16.00
Café Noord Els, Thea, Lies

Kookclub
1e vrijdag van de even maanden 
Lindenhuis Carla

Eetclub Zie aankondiging op pagina 16 

gewijzigd. Op dit moment bestaat de commissie uit Marleen Ammerlaan, Marie-Anne Verdonk, El Tebbens en Tonny Jansen. 
(zie foto) Voor het etentje in de maand juni: zie pag. 16.
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GeschiedeniskringGeschiedeniskring

Onderstaand artikel is eerder gepubliceerd in het blad 
'Seijst' van het Zeister Historisch Genootschap, nr. 2016-II

Drankbestrijding
 
JanHein Heimel

Naast vele voorwerpen, kaarten, foto’s en dergelijke 
bezit het Zeister Historisch Genootschap ook hon-
derden boeken. Een collectie die momenteel geïnte-

greerd wordt met die van het Gemeentearchief Zeist. Een 
speciale categorie boeken is de verzameling adresboeken 
die van 1905 tot in de jaren zestig vrijwel jaarlijks versche-
nen. Naast een overzicht van alle hoofdbewoners op alfa-
bet met adres en vaak ook beroep kan ook gezocht worden 
op adres waarbij dan weer de naam van de hoofdbewoner 
wordt gegeven. Op de eerste bladzijden van deze adresboe-
ken wordt een overzicht gegeven van alle officiële instanties 
maar ook verenigingen, stichtingen e.d. die in Zeist actief 
zijn. In deze ‘Uit de Collectie’ aandacht voor een speciale 
categorie: de Zeister instellingen voor Drankbestrijding. In 
de adressengids van 1909 zien we op bladzijde 78 en 79 
een opmerkelijke opsomming. Zo zien we de afd. Zeist en 
Omstreken van de Volksbond tegen Drankmisbruik met als 
doelstelling: De volksbond eischt matigheid, strijdt tegen 
misbruik van bedwelmende dranken. Zij vraagt aller mede-
werking. Naast een bestuur, met bekende Zeister namen als 
Kraal en Metelerkamp kent deze organisatie ook een com-
missie der Volksbondavonden met daarin o.a. de jonkvrou-
wen E.W. Huydecoper, J. van de Poll en Sickinghe.

Ook zijn er de Nat. Chr. Geh[eel]. Onthouders-vereniging, 
afd. Zeist en Omstreken met o.a. jonkvrouw C. van Panhuys 
in het bestuur en een lokaal aan de Montaubanstraat en de 
Christelijke Geheel-Onthouders vereniging ‘Ebenhaëzer’ 
met een lokaal op de 1e Hoogeweg. In het bestuur zitten 
o.a. jonkvrouw C.H. baronesse van Lynden als presidente 
en jonkvrouw A. Hoeufft als vice-presidente. De katholieke 
R.C. Drankbestrijding wordt uitgevoerd door de Maria Ver-
eniging (een vereniging van vrouwen en meisjes welke zich 
ten doel stelt het alcoholisme dat het Godsdienstig zedelijk 
en stoffelijk welzijn van het gansche volk in alle rangen 
en standen ondermijnt, in Katholieken geest krachtdadig 
te bestrijden. Zij kent 107 leden. Een onderafdeling van de 
Maria Vereniging is ‘St. Anna’ een vereniging van R.K.-ou-
ders die zich verbinden, hunne kinderen tot hunne eerste 
H. Communie op te voeden in onthouding. Een tweede on-
derafdeling is ‘St. Cecilia’ een Zangvereniging. Daarnaast is 
er een lokale afdeling van het Kruisverbond ‘St. Bernardus’ 
voor mannelijke geheelonthouders met 62 leden. Auster-
litz kent de Vereniging tot bestrijding van drankmisbruik 

vooral op den Zondag, te Austerlitz. Dominee Barendrecht 
is voorzitter.

In de tekstbank van het Geheugen van Zeist (www.geheu-
genvanzeist.nl/collecties/) zijn alle Zeister adresboeken in 
gedigitaliseerde vorm terug te vinden.

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, docu-
menten 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 contact-
gegevens te sturen aan info@zhg.nl, of schriftelijk aan ZHG, Postbus 342, 3700 AA Zeist.
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Voor advies bij:
» verkoop en aankoop
» verhuur en huur
» woningen en winkels
» kantoren en bedrijfspanden
» taxaties en hypotheken
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Huis verkopen?
Ook uw makelaar 

dichtbij: 
Nassau Makelaars

BEL (030) 69 175 77 
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Voor advies bij:
» verkoop en aankoop
» verhuur en huur
» woningen en winkels
» kantoren en bedrijfspanden
» taxaties en hypotheken
» beleggingen

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 juni wordt aflevering 9 uitge-
zonden met o.a. een gesprek met 

Marie-Anne Verdonk over de eetclub. 
Vanaf 1 juni aflevering 10 met een 

impressie van het afscheid van Albert 
en een terugblik van Lia van Dijk. 

ZEVEN
EVEN VOOR

191818
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Ga mee op muzikale reis 
naar uw jeugdjaren 
met 'Twice a Lady'

Op vrijdag 23 september kunt u in 
het Torenlaan Theater mee op een 

muzikale reis naar het jeugdsentiment 
van de jaren '40 tot '70. Het zangduo 
'Twice a Lady' neemt u dan mee met 
Nederlands- en Engelstalig repertoi-
re naar tijden van toen. Vele num-
mers zult u herkennen en mee kun-
nen zingen. Denkt u onder meer aan 
evergreens van Rob de Nijs, Anneke 
Grönloh, Willeke Alberti. Ook andere 
bekenden als Harry Bannink, The Ram-
blers,The Blue Diamonds en van over 
de grens onder meer Louis Prima,The 
Everly Brothers en The Andrews Sis-
ters. Dit is nog maar kleine greep uit 
het uitgebreide repertoire.

Gerda Bruining, ASZ lid, verzorgt met 
haar andere 'lady' uw reis die van 
15.00–17.00 uur gaat duren. Neem 
vast een voorproefje en bezoek hun 
website: www.twicealady.nl Kijk on-
der het kopje 'video's en foto's' waar 
u een compilatie vindt van twee live 
optredens. 

Noteer de datum alvast en maak deze 
muzikale reis mee. De kaartjes ad  
€ 10 p.p. kunt u bij het Torenlaan 
Theater verkrijgen. Gaat u daarvoor 
naar www.torenlaantheater.nl, of bel 
06 374 768 03. Komen er 30 personen 
of meer gaat deze voorstelling door, 
anders moeten we helaas aan wal 
blijven. 'Twice a Lady' hoopt ook u te  
mogen verwelkomen.

Geanimeerde start van het 
gemeentelijk Doortrap-project 
door Sportief Zeist en de ASZ 

Op 10 mei vond in 't Volle Hof een 
zeer geslaagde bijeenkomst plaats. 

14 ASZ leden namen hieraan deel en 
vertegenwoordigers van gemeente, 
provincie, fietsersbond, Veilig Verkeer 
Nederland en Meander Omnium wa-
ren aanwezig. De vertegenwoordiger 
van de gemeente vertelde over de 
doelstelling van de gemeente en de al 
gerealiseerde aanpassingen aan fiets-
paden en via Veilig Verkeer afdeling 
Zeist werd informatie verstrekt over 
het brede takenpakket en de activitei-
ten van deze afdeling. De bijeenkomst 
had ook een officieel tintje: Albert 
van Kuijk nam uit handen van Chantal 
Kronenburg van de provincie Utrecht 
het certificaat in ontvangst, waarmee 
Zeist nu officieel een zogenaamde 
'Doortrapgemeente' is. Hiermee be-
vestigde de provincie, dat de gemeen-
te Zeist heeft aangetoond adequate 
plannen ten uitvoer te willen brengen 
om het fietsen voor senioren veiliger 
te maken. 

De uitvoering van deze plannen is door 
de gemeente ten dele uitbesteed aan 
Sportief Zeist, Meander Omnium en de 
Algemene Seniorenvereniging Zeist.
Na het uitreiken van het certificaat 
splitste het gezelschap zich op in drie 

Ineke de Geer, 
initiatiefnemer namens ASZ

 
groepen om fietsgesprekken te voeren 
aan de hand van vragen over (o.a. ge-
vaarlijke) verkeerssituaties, die men 
op de fiets tegenkomt. Geanimeer-
de discussies werden gevoerd. Nadat 
de resultaten van de fietsgesprekken 
plenair waren besproken, werd de bij-
eenkomst afgesloten met een gezel-
lige en smakelijke lunch, die door de 
medewerkers van t Volle Hof voor ons 
was klaar gemaakt.
Het fietsgesprek en de lezing van Anja 
Kroon op 12 mei in 't Binnenhof moest 
door Sportief Zeist jammer genoeg af-
gelast worden wegens het ontbreken 
van voldoende aanmeldingen.

Eerstvolgende activiteit: donderdag 9 
juni, 10.00 uur: Ontspannen fietstocht 
met quiz. Een veilige fietstocht voor 
minder ervaren oudere fietsers van on-
geveer een uur. Tijdens de tocht stop-
pen we onderweg voor een korte pre-
sentatie bij het fietsmonument en we 
houden een koffiepauze. We sluiten af 
met een lunch in 't Binnenbos. Tijdens 
de lunch kunt u meedoen met een quiz. 
De tocht start voor het gemeentehuis 
en eindigt bij wijkservicepunt 't Bin-
nenbos. Voor deelname vragen wij een 
bijdrage van € 2 voor koffie en lunch.

Aanmelden kan bij Frans Rinsema van 
Sportief Zeist: frans@sportiefzeist.nl 

of 06-23426720.

PartnersPartners



Bezoekt u regelmatig 
een tentoonstelling?

Kijk dan op bureauleonart.nl
en ga goed voorbereid op pad!

drs. Léon Daemen
06 559 771 75

Bergweg 7

Zeist

 030 6916556 
www.bosdevoetenvriend.nl

Medisch pedicure op afspraak
voor iedere voet een passende schoen

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

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

Adverteren?Adverteren?

Steunt u  Steunt u  
ons ook?ons ook?

Sociaal Team: voor
zorg en ondersteuning

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.

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. 

Dirigent: Margo van Biezen
Pianist: Arie Perk
Dinsdag 14.15-16.15 uur
Boskapel, Zeist. Informatie:
vivalamusicazeist@gmail.com

Zangers welkom

gemengd koor
Viva la Musica

55 leden, 
goede sfeer, 
gevarieerd repertoire 

2120
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Muzikale middag Muzikale middag 
Muzikale middag voor de leden vanaf 85 jaar 
in samenwerking met het NMF

Zoals in het vorige Magazine gemeld, gaan we op 7 juli  
's middags de Vrijwlligersprijs 2021 verzilveren voor 
onze oudere leden. Het wordt een middag met mooie 

klassieke muziek, door drie jonge musici gespeeld. Deze 
jonge talenten spelen allemaal een instrument van het Na-
tionaal Muziekinstrumenten Fonds (NMF). 
Datum: donderdag 7 juli / plaats: Torenlaan Theater
Programma:
14.00 uur Inloop met koffie thee en iets lekkers
14.30 uur Elsie Reiziger vertelt over het positieve effect  
 van muziek op het ouder wordende brein, en  
 daarna het concert door de drie musici, met  
 interviews door Elsie Reiziger. We eindigen met  
 een drankje, hapje, en gezellig praten.
16.45 uur Afsluiting.

Quinten van Brummen, 12 jaar oud, speelt viool vanaf zijn 
vijfde jaar. Hij heeft aan meerdere concoursen meegedaan 
en prijzen gewonnen bij onder andere het Nederlands Vi-
oolconcours, het Prinses Christina Concours en het Britten 
Concours. Quinten speelt 'Cantabile' van Paganini en 'Zigeu-
nerweisen' van Sarasate, aan de piano begeleid door Peter 
Sluijs.

Anna Petrovich (2007) speelt sinds 7 jaar harp. Ze heeft 
twee keer meegedaan aan het Rosa Spier Harpconcours. 
Beide keren heeft ze de eerste prijs solo en duo gewonnen 
en in 2020 een extra prijs voor het verplichte werk. In 2021 
was ze in de finale van het concertgebouwconcours. Op 9 
oktober 2022 gaat ze het harpconcert van Händel spelen in 
de Meervaart Amsterdam. Anna speelt enkele solostukken 
voor harp.

Thomas Prechal (2004) begon op vijfjarige leeftijd met cel-
lospelen en houdt ook van componeren.
Thomas is meervoudig prijswinnaar bij internationale cello-
concoursen en eerste prijswinnaar bij het Prinses Christina 
Klassiek Concours én Prinses Christina Compositie Concours. 
Ook ontving hij in 2021 de Verbier Festival Special Prize of 
Merit en de Prijs van Regio Zlín tijdens het internationale 
festival Hudební Kroměříž. Op 7 juli speelt Thomas delen 
uit het celloconcert in e van Edward Elgar. Hij wordt aan de 
piano begeleid door Peter Sluijs.

Elsie Reiziger, docent saxofoon bij het Kunstenhuis Idea, 
gaat u vertellen over het positieve effect van muziek op het 
ouder wordende brein. Zowel actief een instrument bespe-
len als het passief luisteren naar muziek hebben een gunstig 
effect op het welzijn, angsten verminderen, het lange en 
korte termijn geheugen gaat beter functioneren en ook de 
kwaliteit van leven blijft behouden. Luisteren naar muziek 
van vroeger geeft het beste resultaat. Elsie heeft ruim an-
derhalf jaar muziekgeschiedenis en lezingen gegeven aan de 
talentengroep van de dagbesteding van Helicon, om zo tot 
de conclusie te komen: Muziek heelt, muziek verbindt, mu-
ziek inspireert. Zij zal ook de musici kort interviewen over 
hun passie voor muziek en hun instrument.

Wij zijn ervan overtuigd dat onze oudere leden op deze wij-
ze een gezellige middag hebben waarin u volop kunt genie-
ten van jonge gepassioneerde talentvolle musici en ook de 
tijd hebt om met elkaar in gesprek te gaan. U kunt u opge-
ven tot 30 juni bij: 
• Janny van Werkhoven - jvanwerkhoven@planet.nl, 
 telefoon 030 6914239
• Judith van Dijk - vandijk.judith@gmail.com, 
 telefoon 030 6914080
• Of via wegwijzer@seniorenzeist.nl

Het Torenlaan Theater heeft plaats voor 100 mensen. Het 
vervoer naar het Torenlaan Theater mag geen probleem 
zijn. Geef dit aan bij de aanmelding!

De seniorenwegwijzers van ASZ: Judith van Dijk, Marieke 
van Gemeren, Hellen van Gessel en Janny van Werkhoven 

Voor talentvolle musici is een muziekinstrument dat uit-
daagt en inspireert van groot belang. Deze instrumenten zijn 
vaak buitengewoon kostbaar. Het NMF geeft hoogwaardige 
instrumenten in bruikleen aan jong talent en professionals. 
Het NMF heeft een collectie van ruim 500 instrumenten, 
zowel strijk-, snaar-, toets- en enkele blaasinstrumenten. 
Deze muzikale middag kunt u genieten van drie jonge musi-
ci met hun NMF instrument.
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Datum Tijd Onderwerp  Zie Magazine Locatie

MEI
zo 29 mei 10.00-13.00 Korte wandeling 8 Parkeerplaats Slot Zeist
ma 30 mei 10.30-12.00 Koffie-uurtje Centrum (elke maandag) 17 Figi
ma 30 mei  14.00-16.00 Koffie-uurtje Austerlitz (elke maandag) 17 Dorpshuis Het hart van Austerlitz
di 31 mei 13.00-17.00 Vaartocht op Naardermeer  Parkeerplaats Slot Zeist

JUNI
wo 1 juni 14.00-15.00 Wandelvoetbal: iedere woensdag 14 SV Zeist
wo 1 juni 13.30-17.00 Fietstocht Castellum 8 Gemeentehuis Zeist
do 2 juni 10.30-12.00 Koffie-uurtje Noord (elke donderdag) 17 Café Noord
vrij 3 juni 16.30-21.00 Samen koken 16 Lindenhuis
zo 5 juni 15.00-17.00 Zondagmiddagcafé 17 Binnenbos
di 7 juni 10.30-12.00 Koffie-uurtje Zeist-West (elke 1e en 3e dinsdag)  De Koppeling
do 9 juni 10.00 Fietstocht met quiz  20 Gemeentehuis Zeist
do 9 juni 14.30-16.30 Lezing: Kees Schipper 15 Torenlaan Theater
vrij 10 juni 15.00-17.00 Meezingcafé 16 Torenlaan Theater
di 14 juni 10.00-15.00 Lange wandeling 8 Parkeerplaats Slot Zeist
di 14 juni 18.00-21.00 Eetclub bij de Griek 16 CostaRozzi. Steynlaan 52
zo 19 juni 13.30-16.00 Zondagmiddagcafé  17 Café Noord
ma 20 juni 15.00-17.00 Film Belfast 13 Figi bioscoop
vrij 24 juni 10.30-12.00 Koffie-uurtje Vollenhove (elke laatste vrijdag) 17  't Volle Hof
vrij 24 juni 10.30-12.00 Koffie-uurtje Den Dolder (elke laatste vrijdag) 17 Pelita (De Egelantier is 
    voorlopig niet beschikbaar)
vrij 24 juni 16.00-18.00 Vrijdagmiddagborrel 17 Binnenbos
za 25 juni 10.00-12.00 Rondje Natuur landgoed Vollenhoven 13 Parkeerplaats Slot Zeist
zo 26 juni 10.00-13.00 Korte wandeling 8 Parkeerplaats Slot Zeist
wo 29 juni Divers Dagtocht Zaanse Schans 'anders'  14 Diverse opstapplaatsen
do 30 juni 14.30-16.30 Lezing door Paul Schnabel  15 Torenlaan Theater

EN LATER DIT JAAR
vrij 1 juli trein 9.28 Museumclub 12 Station Driebergen-Zeist
vrij 1 juli 13.30-15.30 Jeu de boules  14 Les Cailloux, Koelaan 1
7 juli 14.00-17.00 Muzikale middag voor 85+  22 Torenlaan Theater
10 juli 10.30-15.00 Museum met stok: Depot   24 Parkeerplaats Slot Zeist
vrij 2 sept 10.30-12.30 Start nieuw seizoen ASZ Koor 11 Torenlaan Theater
vrij 23 sept 15.00-17.00 Twice a lady 20 Torenlaan Theater
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Agenda mei-juniAgenda mei-juni

 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.

Brenda trots op ‘t Volle Hof Bloemen voor de musici bij feest Albert Kraam Koningsdag


