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Aantal leden op 14 juni: 1.590

 Coverfoto
Beschikbaar gesteld door Miel Roelofs 
en bewerkt door Han Willems

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!
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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) 
- Eefje van Essen (06 230 845 51)
- Han Willems (030 697 4983)

Kopij voor jaargang 10, nr. 7  
uiterlijk zondag 3 juli, 24.00 uur  
Dubbelnr. 7 verschijnt op vrijdag 22 juli. 
Nr. 8 komt op 30 september.

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, ZHG, Fred Manschot, Albert 
van Kuijk. 

Ontwerp & druk
Manschot Grafimedia, Zeist
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Netty bedankt! 

Voor u ligt alweer nummer 6 van het ASZ Magazine jaar-
gang 10. Vrijwel vanaf het begin was het Netty Mostert 
die de ingeleverde teksten redigeerde, corrigeerde en 

eventueel in overleg inkortte. Netty heeft laten weten dat ze 
wil stoppen. Het is mooi geweest. De redactie is Netty dank-
baar voor de wijze waarop zij zich de afgelopen jaren heeft 
ingezet. Voor meer dan tachtig nummers heeft zij er mede 
voor gezorgd dat ons magazine (bijna) zonder fouten kon worden bezorgd. Net-
ty zeer bedankt! Henk Schneider heeft deze keer het stokje van Netty overge-
nomen. We hopen dat hij het in de toekomst meer wil gaan doen. 

Uit de agenda met activiteiten wordt duidelijk dat Corona ons vrijwel geen 
beperkingen meer oplegt. In tegendeel! Uit het artikel ‘Van de bestuurstafel’ 
blijkt dat het bestuur veel nieuwe plannen heeft o.a. zijn er afspraken gemaakt 
met het Torenlaan Theater om het theater een dag in de week tot 18 uur ter 
beschikking te stellen aan ASZ.
Het bestuur bestaat na de ALV van mei uit acht leden. Er is nog een vacature 
voor de belangrijke portefeuille ‘Activiteitenbeleid’. Wie o wie?
Naast alle bekende activiteiten nogmaals aandacht voor het Muziekfeest voor 
leden ouder dan 85 dat bekostigd wordt met het geld dat de Seniorenwegwij-
zers van ASZ kregen toen ze de Vrijwilligersprijs 2021 ontvingen. 
Ook veel aandacht voor de geschiedenis van Zeist en de Zomerschool van Gilde 
Zeist. De Zomerschool biedt de gehele maand juli een keur aan interessante 
activiteiten.
In de reeks interviews die Eefje van Essen afneemt deze keer aandacht voor 
Miel Roelofs, lid vanaf het begin, en met haar 95 jaar nog steeds actief. Lees 
over haar boeiende leven.
Speciaal wijzen we op met Meezingcafé dat dit jaar op zondag 24 juli weer voor 
een keer verhuist naar het Openluchttheater van Slot Zeist. Kom op vrijdag 
8 juli ook naar het reguliere Meezingcafé in het Torenlaan 
Theater waar de liedjes die we achter het Slot gaan zingen 
worden gezongen.

De redactie maakt zich intussen op voor het dubbelnummer 
van het Magazine. Het is nummer 7 dat vrijdag 22 juli ver-
schijnt. Zorg dat je kopij voor 3 juli bij de redactie binnen is 
en houd er rekening meet dat nummer 8 pas op 30 september 
verschijnt.

Geniet van zon en zee of tuin. Albert
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Algemene ledenvergadering
Op zaterdag 21 mei vond de Algemene Ledenvergadering plaats in het  
Torenlaan Theater. Er waren helaas maar 25 leden aanwezig. Tijdens 
deze ledenvergadering werden 2 nieuwe bestuursleden benoemd. Emmie 
Bakker werd benoemd als bestuurslid vrijwilligersbeleid en Ineke de Geer 
als bestuurslid met o.a. in haar portefeuille belangenbehartiging. In het 
volgende Magazine zullen zij zich aan de leden voorstellen.

Bestuursvergadering
Op woensdag 31 mei hield het ASZ bestuur haar vierde vergadering van 
dit jaar, waarbij zoals gebruikelijk weer vele belangrijke agendapunten 
de revue zijn gepasseerd. Hieronder licht ik een aantal van die punten 
nader toe.

Een eigen home! 
Met het bestuur van het Zeister Mannenkoor is overeengekomen dat van-
af 1 juli tot het eind van het jaar, het Torenlaan Theater iedere dinsdag 
voor ASZ beschikbaar is. Aan het eind van het jaar wordt besloten over 
het vervolg. In het volgende magazine én nieuwsflits zal hier nadere in-
formatie staan, maar duidelijk is al wel dat het voor ASZ nieuwe moge-
lijkheden biedt.

Ineke de Geer (l) en Emmie Bakker

Belangenbehartiging 
Wethouder zorg (WMO), gezondheidszorg, kunst en cultuur, Marcel Fluit-
man waarmee wij het meest direct te maken hadden, heeft helaas af-
scheid genomen omdat het CDA niet in het nieuwe college is opgenomen. 
Hij heeft veel voor onze vereniging betekend en zag het grote belang van 
ASZ voor de seniorensamenleving van Zeist. Op 23 mei heeft een delega-
tie van het bestuur hem, tijdens zijn zeer druk bezochte afscheidsrecep-
tie, hiervoor bedankt. Met zijn opvolger, Laura Hoogstraten van Groen 
Links, gaan wij binnenkort kennis maken en zullen nogmaals het belang 
van een seniorenbeleid bij haar onder de aandacht brengen. In het gloed-
nieuwe collegeakkoord is hieraan veel te weinig aandacht besteed.

Educatief 
Op 11 mei vond de bijeenkomst 'Weet wat u wilt' plaats in de zeer goed 
gevulde Raadzaal van het gemeentehuis. Deze informatieve bijeenkomst, 
georganiseerd door stichting Het Bezinningshuis samen met Meander-

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



Je kunt je aanmelden bij een van 
de seniorenwegwijzers:
• Janny van Werkhoven: 
 jvanwerkhoven@planet.nl, 
 tel. 030 691 42 39
• Judith van Dijk: 
 vandijk.judith@gmail.com, 
 tel. 030 691 4080
• Of via de email: 
 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!

Omnium, Algemene Seniorenvereniging Zeist, Pastores 
Zeist, Brenda Ott, huisarts en Kaderhuisarts ouderen-
geneeskunde, Geestelijke verzorging palliatief Zeist, 
Stichting Wederzijds en het Amsterdam UMC, ging over 
de mogelijkheden en wensen rond het ouder worden en 
in de laatste levensfase.

Even voor Zeven 
De voorlopig laatste opname van 'Even voor Zeven' is 
gemaakt. De subsidiepot is inmiddels leeg, maar er 
wordt naarstig gezocht naar mogelijke nieuwe subsidie-
verstrekkers.

Hoe staat ASZ er voor? 
ASZ bevindt zich momenteel in een overgangsfase. Na 
de oprichting nu bijna 10 jaar geleden, waar onderge-
tekende ook bij betrokken was, volgde acht jaar lang 
een periode van spectaculaire groei. Burgemeester 
Koos Janssen noemde ASZ zelfs het wonder van Zeist. 
In maart 2020 kwam hieraan plotseling een einde door 
de corona pandemie, met verstrekkende gevolgen voor 
onze vereniging. Het ledental stagneerde en liep ver-
volgens terug door opzegging van het lidmaatschap 
vanwege het ontbreken van activiteiten én door het 
overlijden van leden. Na de herstart dit voorjaar zitten 
we gelukkig weer in een periode van bloei en de groei 
van het aantal leden. Die herstart met naast oude acti-
viteiten ook vele nieuwe initiatieven gaat niet vanzelf 
en kost veel inspanning van alle vrijwilligers en van het 
bestuur.
Die vrijwilligers zijn de pijlers van onze vereniging, 
maar vrijwilliger zijn is niet geheel vrijblijvend en dat 
schrikt sommige leden af. Dat geldt eveneens voor de 
bestuursleden van ASZ.

Tot nu toe lukt het gelukkig steeds om goede vervan-
gers van uitredende bestuursleden te vinden. Met het 
aanbod van nieuwe vrijwilligers loopt het helaas iets 
minder. 

Mocht u belangstelling hebben om als vrijwilliger uw 
bijdrage voor ASZ te willen leveren, kunt u contact op-
nemen met het nieuwe bestuurslid vrijwilligersbeleid 
Emmie Bakker, emmiebakker@hotmail.com.

Tot slot wens ik een ieder van u een mooie zomer toe. 

Hans Burgmans, vice-voorzitter
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Muzikale middag Muzikale middag 

LedenadministratieLedenadministratie

Welkom nieuwe leden Mw. S. Bilir, mw. M. Kuipers, 
mw. J. van Drunen, dhr. M. Kuijlenburg, mw. A. van 
Hoorne, mw. F. Ait-Ali, dhr. J. Strietman, mw. G. Went, 
mw. E.J.H. Hooijsma, mw. G. La Rosa, mw. A. van Bil-
jouw, dhr. K. Theunissen, mw. M. Osse, mw. Kiers-Seijn

Herinnering: Muzikale middag voor de leden vanaf 85 jaar 
i.s.m. het NMF

Zoals in het vorige Magazine (nummer 5 op pagina 22) ge-
meld, gaan we op 7 juli ’s middags de Vrijwilligersprijs 
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 Nationaal Muziekinstrumenten Fonds 
(NMF). 
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Afscheidsspeech wethouder Marcel Fluitman



schoenen op maat voor een 
gerenommeerd winkelbe-
drijf in Utrecht.

Later kwam het accent 
meer op schoenhersteller 
te liggen en opende hij een 
eigen bedrijf in Utrecht, 
dat later door een zoon 
werd overgenomen. In 1940 
verhuisde het inmiddels uit-
gedunde gezin naar Zeist, 
waar vader op de hoek van 
de Voorheuvel (waar nu de 
Turkse winkel is) een 2e 
zaak opende, waar ook le-
derwaren en sportartikelen 
werden verkocht.

Miel is dus vanaf haar 13e 
jaar opgegroeid in Zeist, 
waar zij naar de 4-jarige 
Mulo ging en het diploma A 
en B behaalde. Op aandrin-
gen van de directeur van de 
Mulo ging zij naar de HBS, 
waar zij op 1 september 

1944 begon. Dit was van korte duur 
want na Dolle Dinsdag (5 september 
1944) werden alle scholen in dit ge-
deelte van het land gesloten en pas 
eind mei 1945 heropend. Haar hele 
generatie heeft dus een jaar gemist, 
want iedereen ging automatisch over 
of kreeg zijn diploma.
Zij had graag economie willen stude-
ren, maar daar waren de omstandig-
heden toen niet naar.

Werkzame leven
Na de HBS begon Miel bij reisbureau 
Lissone Lindeman in de Dorpsstraat te 
Zeist. Haar werkzaamheden beston-
den uit baliewerk, reizen reserveren, 
spoorkaartjes verkopen, vliegtickets 
verkopen enz. Vliegtickets werden 
toen nog met de hand uitgeschreven 

in onderdelen met tussenstops en verschillende maatschappijen. Er waren stan-
daardprijzen en iedere maatschappij was aangesloten bij de IATA (International 
Air Travel Association). We hebben het over 1946; men reisde nog niet zo veel, 
alles ging schriftelijk want de telefoon was erg duur: 60 cent per minuut. Dus Miel 
schreef brieven in het Frans en Engels naar hotels ter plaatse. In Duitsland, niet 
populair, kon je zonder vergunning niet reizen. Miel heeft hier 10 jaar gewerkt.

Korfballen in Zeist
Als 13-jarig meisje werd Miel lid van de plaatselijke korfbalclub, waar zij later 
Co Roelofs ontmoette, met wie zij in 1953 is getrouwd. Vanwege de woningnood 
trokken zij in bij moeder in op de Voorheuvel. Vader was inmiddels overleden. Miel 
mocht blijven werken bij Lissone Lindeman, wat in die tijd een uitzondering was.
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Wie is ... Miel Roelofs? 

M iel is lid nummer 26 en vanaf 
de oprichting betrokken bij 
ASZ. Het eerste jaar heeft 

ze de boekhouding gedaan en vanaf 
het begin is zij lid van de reiscommis-
sie. Ook biedt ze al die tijd hulp bij 
belastingaangiften en volgde ze daar 
jaarlijks een opfriscursus voor. En of 
dat niet genoeg is; ze bezorgt maan-
delijks een aantal Magazines, in eer-
ste instantie 80 exemplaren, maar dat 
is recent teruggebracht tot 40. Zo is 
Miel dus al ruim 9 jaar actief binnen 
onze vereniging. Maar hoe waren die 
85 jaar daarvóór?
 
Kindertijd
Miel is in 1927 geboren in Utrecht als 
jongste in een gezin met 5 kinderen. 
Vader was Meester Schoenmaker in 
de meest letterlijke zin: hij maakte 

Miel 3 jaar

5e klas lagere school

schaatsen op de Bilitonkade Utrecht
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Amerika
Door een schoonzus, die met een Ame-
rikaan was getrouwd en in Oakland 
woonde, werden zij enthousiast ge-
maakt om eveneens naar Amerika te 
emigreren, ook omdat daar geen wo-
ningnood was.
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Ik heb gewoon geluk gehad

Tripje in de Grand Canyon ArizonaMiel in de bloei van haar leven

Met Co bij de Olympische Spelen in Squa Valley

hebben het goed gehad maar we heb-
ben ons er nooit echt thuis gevoeld" 
aldus Miel.
De oudste van de 2 neven is helaas 
overleden en met de jongste – die ze 
als haar zoon beschouwt en die inmid-
dels kinderen en kleinkinderen heeft 
– onderhoudt ze intensief contact.
Zij vestigden zich in Soesterberg. Co 
kon bij zijn oude werkgever beginnen 
en Miel werd Hoofd van de Debiteure-
nadministratie bij een Financierings-
instelling in Utrecht, een semi-Ameri-
kaans bedrijf, dus Engels kwam goed 
van pas.
Vanwege de gunstige reisomstandighe-
den heeft Miel in 1975 gesolliciteerd 
naar de functie van administratrice bij 
de Zeister Muziekschool, waar Arrijet-
te van Boxtel 3 jaar later als directeur 
werd aangesteld.
Inmiddels woont Miel al weer 21 jaar 
in Zeist, waar met name leden van ASZ 
haar kennen als een vitale, actieve 
vrouw. Zelf zegt zij hierover: 
"Dankzij een goede gezondheid kan ik 
nog heel veel, ik heb gewoon geluk ge-
had".

Eefje van EssenNa 3 jaar op de juiste papieren te 
hebben gewacht vertrok het echtpaar 
naar Amerika en begon de zoektocht 
naar werk.
Met name Co heeft diverse baantjes 
gehad; zo is hij o.a. werkzaam ge-
weest als busboy (in Amerika moet 
alles snel, dus eten in een restaurant 
mag niet veel tijd in beslag nemen. 
Hiervoor zijn speciale busboys aange-
steld om snel het gebruikte servies en 
bestek van tafel te halen en de tafel 
opnieuw te dekken) .
Miel ging naar een soort uitzendbu-
reau, waar zij een test moest doen. 
Vanwege haar uitstekende rekenvaar-
digheden slaagde zij moeiteloos voor 
de test en werd zij onmiddellijk aan-
genomen voor de debiteurenadminis-
tratie in een Amerikaans bedrijf.
Later werd Co ook bij dit bedrijf in 
dienst genomen, waar hij zich op-
werkte tot inkoper.
In 1965 hebben Miel en Co zich ont-
fermd over 2 neefjes, die door droe-
vige omstandigheden niet door hun 
ouders konden worden opgevoed.

Terug naar Nederland
Met twee neefjes van 14 en 16 jaar 
zijn Miel en Co in 1967 weer terug-
gegaan naar Nederland. Niet omdat 
ze het niet naar hun zin hadden, "we 



Nieuw! Nieuw! 
Torenlaan Theater = ASZ-huisTorenlaan Theater = ASZ-huis
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Iedere dinsdag, vanaf 1 juli

Met het bestuur van het Zeister 
Mannenkoor is overeengekomen 
dat vanaf 1 juli tot het eind van 

het jaar, het Torenlaan Theater iedere 
dinsdag voor het ASZ is. We beschikken 
dan tot 18.00 uur over alle ruimten. 
Dat zijn de grote en kleine zaal bene-
den, en een bestuurskamer en werk-
kamer boven. Aan het eind van het 
jaar wordt besloten over het vervolg.
Dat betekent dat we zoveel mogelijk 
activiteiten op de dinsdag plaatsen. 
Het schept ook nieuwe mogelijkhe-
den: groepsoverleg en kleinschalige 
activiteiten, maar ook spreekuur en 
inloopmogelijkheden, spelletjesmid-
dag, repair-caféachtige activiteiten. 
En een borreluurtje tussen 17:00 en 
18:00 uur. En wat er verder nog te be-
denken valt aan optredens en evene-
menten.
Om de start feestelijk te vieren willen 
we een toast uitbrengen op de eerste 
dag, dinsdag 5 juli, om 17.00 uur. Ho-
pelijk als begin van een bruisende pe-
riode.
Op de dinsdag zijn we baas in eigen 
huis. Dat betekent dat we ook zelf de 
zaak moeten runnen. Wat nu de vrij-
willigers van het ZMK doen, zullen 
we zelf ter hand moeten nemen. De 
werkzaamheden bestaan uit het be-
dienen aan de bar, maar ook de zaak 

schoon achterlaten en in goede opstel-
ling voor de volgende activiteit. Ook 
gebruik van de keuken behoort tot de 
mogelijkheden.

We zoeken dus vrijwilligers die dit op 
zich willen nemen. Altijd al gedroomd 
van iets doen in de horeca, dan is dit 
uw kans. Ook zoeken we iemand die 
als sociëteitsbeheerder de leiding 
op zich wil nemen. Aanspreekpunt 
voor het bestuur en de TT-beheerder 

van het ZMK, coördinator van de in-
zet van vrijwilligers, en initiatiefne-
mer voor sociale activiteiten. Opge-
ven bij Leo Kroon, penningmeester@ 
seniorenzeist.nl, 030-2765223

Opmerking: Vrijwilligers worden voor-
af uitvoerig ingewerkt en geïnstrueerd 
door het TT. En ontvangen bovendien 
een schriftelijk naslagwerk.

DienstverleningDienstverlening

Er zijn soms van die kleine problemen die je zelf niet 
kunt oplossen. ASZ biedt in veel gevallen uitkomst. Op 
onze website onder ‘dienstverlening vind je meer infor-

matie. Heb je ASZ Magazine nummer 4 van dit jaar dan vindt 
je die informatie daar op pagina 6.
1. Seniorenwegwijzers
2. Kleine Klusjes: 
3. Belastinghulp en administratieve ondersteuning: 
4. iPad-café maand van 10–12 uur 
 in Parochie Centrum Emmaus, Rozenstraat 20.
5. Computerhulp

Je kunt ook bellen met Hans Burgmans: 06 295 836 06

bestuur ASZ vlnr Leo Kroon, Emmie Bakker, Lia van Dijk, Gerard 
Rijerse, Hans Burgmans, Emmy Janssens, Frans de Haas en Ineke de Geer
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De dagtocht gaat dinsdag 26 juli naar Scheveningen. 
In de zomermaanden hangt er in Scheveningen altijd 
een gezellige vakantiesfeer. Heerlijk dat weidse uit-

zicht over de zee en die frisse zeelucht. De boulevard is de 
laatste jaren ook prachtig opgeknapt. We maken een stop 
voor een kopje koffie met gebak, onze chauffeur laat de 
bezienswaardigheden van Den Haag zien en de lunch be-
staat uit een portie kibbeling met frites, geserveerd in een 
restaurant op de boulevard. Daarna is er een vrije pauze op 
de boulevard van Scheveningen.
Datum: dinsdag 26 juli. Vertrektijden: Den Dolder 8.45 uur; 
Vrijheidsplein 9.00 uur; Weeshuislaan 9.15 uur; Grote Kop-
pel 9.30 uur. De kosten voor leden bedragen € 35. 

Voor introducees € 40. 
Overmaken op rek. NL36 
TRIO 0338 5868 14 t.n.v. 
Senioren Zeist o.v.v. 
dagtocht 26 juli en uw 
ledennummer. Aanmel-
den vanaf maandag 27 
juni, na 9.00 uur bij An-
nie Mens 030 228 61 63 
of Alma van Deventer 
030 692 04 16.

"Bridgen is een op de toekomst gericht sociaal ge-
beuren." Met deze woorden startte Ton van Rijn-
soever in het najaar van 2020 twee lesgroepen om 

belangstellende ASZ leden de beginselen van het bridgen 
bij te brengen. Met een niet aflatend enthousiasme, enorm 
veel geduld en een grote kennis van zaken, leerde hij ons 
bridgen op een niveau dat goed genoeg is om ons staande 
kunnen houden in een heuse bridgeclub. 

Eindeloos veel tijd stak hij in de voorbereiding van de les-
sen, het rooster en alle noodzakelijke aanpassingen. Ziektes 
en vakanties gaven hem veel gepuzzel om de bridgetafels 
compleet te krijgen en te houden. Na afloop van iedere les 
kregen wij de kaartverdelingen en uitleg keurig op de mail. 
Hij leerde ons goochelen met conventies, doubletten, bie-
dingen, signaleren en tegenspel bieden. Wat ons zeer inge-
wikkeld leek, kon Ton weerleggen met de eenvoud van het 
tellen en opletten. Zo moeilijk is het allemaal niet… Veel 
doen!

Noodzakelijke aanpassingen waren er te over. Immers, al bij 
de start van onze beginnerscursus op 5 oktober 2020, begon 
Corona een rol te spelen. Al snel werd een streng Corona-
protocol in het leven geroepen. Niet lang daarna echter, 
volgde de lockdown en werden de lessen een jaar stilgelegd. 
Nog onveranderd enthousiast kwam dan toch een herstart in 
september 2021. De afsluitende drive in december kon niet 
doorgaan, maar desondanks begon Ton op 7 februari van dit 
jaar weer vol goede moed aan een vervolgcursus, met de 
einddrive op 16 mei als vreugdevol klapstuk. 

Met onvoorstelbaar veel energie, enthousiasme en geduld 
leerde hij ons alle (ook de inmiddels vergeten…) tips and 
tricks om een gezellig partijtje te bridgen. Want, zo bena-
drukte hij eindeloos, bridgen moet vooral LEUK EN GEZEL-
LIG zijn.

En gezellig was het steeds, met als kers op de taart een 
feestelijke einddrive ten huize van Ton en Mieke van Rijn-
soever. Wel vier tafels waren geïnstalleerd en het werd een 
leuk, onderhoudend, leerzaam, samenzijn. De resultaten 

van de drive werden nauwkeurig bijgehouden door onszelf 
op de, voor velen van ons onbekende apparaatjes. Aanvan-
kelijk leken we voor de bediening daarvan nog een kopstu-
die te moeten doen, maar wij slaagden er snel in deze sco-
rekastjes te bedienen. De einduitslagen waren verrassend 
te noemen! Dankzij gastvrouw Mieke, de stille kracht achter 
Ton, was de middag rijkelijk voorzien van koffie, thee met 
koek en heerlijke hapjes in combinatie met geestrijk vocht 
voor de meer dan gezellige nazit. 
Ton is ervan overtuigd, dat we allemaal klaar zijn voor deel-
name aan een club.

De mogelijkheden daarvoor zijn divers in de regio, vooral op 
de avonden. Een aantal van ons heeft een duidelijke voor-
keur voor een middag. Bovendien vinden we het jammer 
elkaar min of meer los te laten dus we bezinnen ons hoe we 
samen verdergaan. 

Er komt hoe dan ook weer een nieuwe mogelijkheid om door 
Ton van Rijnsoever te worden ingewijd in de beginselen van 
het bridgen. Ergens in het najaar zal door hem voor ASZ 
leden een cursus worden georganiseerd in het Binnenbos op 
de maandag (middagen). Tenslotte, om nogmaals met Ton 
te spreken: bridgen is een op de toekomst gericht sociaal 
gebeuren! 

Marie-Anne Verdonk

Uit de (bridge)school geklapt Uit de (bridge)school geklapt 

Dagtocht ScheveningenDagtocht Scheveningen
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Villa Mooi Zeist
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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 19 juli hopen we weer een fijne wandeling te maken met elkaar. 
Deze keer hebben we gekozen voor het rondje Linielanding van 10 

km.We lopen over een deel van de Hollandse Waterlinie en over het 
eiland van Schalkwijk en komen door 'het verdronken bos', een bos wat 
10 jaar geleden aangelegd is om in tijden van veel neerslag het water te 
kunnen bergen. Hier zijn ook verschillende watervogels te zien. We moe-
ten echter wel 3 hekjes over, de eerste heeft een wat hogere opstap, de 
andere zijn prima te doen. Voorts lopen we langs de Hanswijkerplas en 
vervolgen de weg door een recreatiegebied.Er is geen echte horecarust 
onderweg, daarom is het handig om wat te drinken /eten mee te nemen.

We verzamelen zoals gewoonlijk bij de grote parkeerplaats aan Zinzen-
dorfplein naast slot Zeist en vertrekken aldaar om 10 uur , richting A27 
naar de Waterliniedok 1, 3433 NV Nieuwegein. Dit is het Hajérestaurant 
waar we na afloop ook wat hopen te nuttigen. En tevens het startpunt 
van onze wandeling. Graag uiterlijk 2 dagen van te voren opgeven bij: 
Annemieke Honcoop; 030 878 51 78 of per email: annemiekehoncoop@
casema.nl of bij Dora Meijer: 06 206 434 99 of per email: dorameyer-
terol@outlook.com. Liefst ’s avonds bellen en doorgeven of u per auto 
komt plus uw telefoonnummer.

Korte wandeling 

Op 31 juli hopen we weer een mooie wandeling te maken en deze keer 
gaan we naar ’s Graveland en lopen de buitenplaatsenwandeling. We 

wandelen door de achtertuinen van kapitale landhuizen via statige lanen en 
slingerpaadjes over idyllische bruggetjes. De wandeling is ca 5,5 km lang.

We verzamelen om 10 uur op de Zinzendorflaan op de grote parkeerplaats 
naast Slot Zeist en rijden dan naar Bezoekerscentrum 'Gooi en Vecht-
streek' Noordereinde 54 b, 1243 JJ ‘s Graveland. Voor de goede orde: het 
is tegenwoordig betaald parkeren bij dit centrum: € 1.75 per uur maar 
gratis als men lid is van Natuurmonumenten. Na afloop kunnen we er vast 
wat gebruiken. Graag vanaf maandag na het uitkomen van het maga-
zine en uiterlijk 2 dagen van te voren opgeven bij: Annemieke Honcoop:  
030 878 51 78 of annemiekehoncoop@casema.nl. Of bij: Dora Meijer: 
06 206 434 99 of 
dorameyerterol@
outlook.com. Bij 
voorkeur ’s avonds 
bellen en opgeven 
of u per auto komt 
of mee wilt rijden. 
Ook graag uw tele-
foonnummer door-
geven.

BewegenBewegen

Samen bewegen 
is goed voor lijf 

en (ASZ)-leden!



F i e t s -
t o ch t : 
Castellum Hoge Woerd 

Castellum Hoge Woerd is een opvallende, ei
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Sport & spelSport & spel

Kersen fietstocht naar Cothen

Woensdag 6 juli houden we een fietstocht naar  
Cothen, met een rustpauze bij de Kersenhut aldaar, 

waar u dan even de smaakpapillen mag prikkelen. Heen 
fietsen wij via Driebergen en langs landerijen over een 
afstand van ca. 19 km. Terug sturen we onze fietsen rich-
ting Doorn en rijden door de bossen terug naar Zeist, 
afstand 20 km.

Aan de zuid-oost kant van Utrecht, midden in de Krom-
me Rijnstreek, vindt u in Cothen Vernooijs fruitteeltbe-
drijf. Vier generaties lang wordt er op deze plek fruit 
geteeld. Naast de teelt van appels, peren, rode bessen 
en pruimen, staat vooral de kersenteelt centraal op dit 
bedrijf. Inmiddels zijn de kersen van Vernooij een be-
grip. Met ongekende passie voor deze vrucht, telen zij 
de lekkerste kersen! Dit willen wij proeven !!

De Kromme Rijnstreek is van oorsprong een kersenstreek. 
Vroeger waren hier vele hoogstamboomgaarden. Naar-
mate de jaren verstreken, verdwenen er steeds meer 
van deze boomgaarden. Jammer, want juist de kersen-
teelt kent zoveel traditie. Mede daarom én omdat de 
kers nu eenmaal een prachtige vrucht is, zijn zij begon-
nen om deze bijna verdwenen teelt, weer op de kaart te 
zetten. Ze maken daarbij gebruik van nieuwe innovaties 
zonder daarbij de eeuwenoude traditie uit het oog te 
verliezen.

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 ge-
meentehuis aan de Slotlaan om 13.00 uur Rond 17.00 
uur zijn we weer terug. Aanmelden bij: Bert van Sand-
wijk, ecvansandwijk@live.nl of 06 533 461 70

Wandelvoetbal 

Iedere woensdag van 14 – 15 uur kun je wandel-
voetballen op het mooie kunstgras in de schit-

terende bossen van Dijnselburg op het voetbal-
complex van SV Zeist. Het gaat niet te fanatiek, 
“beschaafd” voetbal voor ouderen vanaf 50 
jaar. 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

Jeu de boules 

Vrijdag 1 juli en 29 juli van 13.30-15.30 uur 
kan er weer Jeu de boules bij Les Cailloux 

gespeeld worden. Nieuwe leden kunnen zich ook 
weer aanmelden. Opgeven bij Flip de Zwart: 
pcdezwart@casema.nl en 06 222 227 00 onder 
vermelding van naam, adres, telefoonnummer 
en e-mailadres. 
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CultuurCultuur

Herinnering: Lezing Paul Schnabel

Lezing door Paul Schnabel - Anders gekeken. Het beste 
en het boeiendste uit de Hollandse schilderkunst van de 

Gouden Eeuw.

Datum, locatie en tijd: donderdagmiddag 
30 juni, bibliotheek/muziekschool Kun-
stenHuis 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/activitei-
ten/schrijversontmoetingen/paul- 
schnabel-over-anders-gekeken.html

Deze lezing is een gezamenlijk initiatief van de Algemene 
Seniorenvereniging Zeist (ASZ), KunstenHuis Idea en Lite-
rair Zeist.

Museum Plus Bus 

Uitnodiging om deel te nemen aan de busreis van ASZ met 
de Museum Plus Bus. Donderdag 25 augustus. Willy Mak 

en Lia van Dijk gaan graag met u mee naar het Drents Mu-
seum. Er kunnen maximaal 45 personen deelnemen. Kosten: 
geen. Opstapplaats Zindendorflaan 1, parkeerterrein naast 
Slot Zeist. 

8.15 Bus aanwezig • 8.45 
vertrek bus • 11.00 aan-
komst Drents Museum • 
11.15 koffie en introductie op tentoonstelling • 11.45 rond-
leiding • 13.00 lunch is optioneel • 14.00 gelegenheid tot 
zelfstandig rondkijken • 15.00 vertrek uit Drents Museum • 
15.30 vertrek bus • 17.45 aankomst opstapplaats. Afwijkin-
gen van de dagindeling op de dag zelf kunnen voorkomen.

Opgeven voor 3 aug. bij willymak52@gmail.com Met naam 
en adres en telefoonnummer en email en wel of niet rolla-
tor of opvouwbare rolstoel. Indien u gebruik maakt van een 
rolstoel, zelf voor een begeleider zorgen. Wij gaan er vanuit 
dat u met of zonder rollator zelfstandig door het museum 
kunt gaan.

Optioneel 
Museum-plus lunchmenu, € 15,- pp. Dagsoep, 2 bruine of 
witte belegde bolletjes en fruit een glas melk of jus d´oran-
ge Indien u gebruik wilt maken van deze lunch, maak dan 3 

weken van te voren € 15 over naar NL07 TRIO 0776 4873 37 
t.n.v. Senioren Zeist met vermelding: Lunch Museum plus 
bus.
De Museum Plus Bus wordt gesponsord door de Vriendenlote-
rij. Het doel is om mensen die niet meer zelfstandig een mu-
seum kunnen bezoeken een Museumbezoek aan te bieden.
De leden van ASZ worden deze keer  uitgenodigd om deel te 
nemen. Nadere informatie over dit initiatief leest u op 
www.museumplusbus.nl

Film in Figi  

Maandag 18 juli draait de film Downton Abbey: A New 
Era. Duur: 1 uur en 26 minuten.

Nadat de familie Crawley koninklijk bezoek kreeg van de 
koning en koningin van het Verenigd Koninkrijk, bereidt de 
familie en het Downton-personeel zich nu voor op een nieuw 
avontuur: een vakantie naar Frankrijk. Violet Crawley, de 
gravin van Grantham, is namelijk in bezit gekomen van een 
riante villa, die ze dankzij een oude jeugdliefde heeft kun-
nen bemachtigen. Zoals gewoonlijk komt een bezoek van de 
Crawleys met een hoop drama en zal niet alles op rolletjes 
lopen.

Reserveren via internet (www.figi.nl/bioscoop), of via tele-
foonnummer 0900-9203 van NTK (Nationaal Theater Kassa) 
o.v.v. Theater Figi, de film en heel belangrijk voor de kor-
ting, ASZ of via telefoonnummer 030 692 74 00 van Figi.
Toegang: € 11,00. Voor leden van de ASZ € 9.50 (op vertoon 
van de ASZ ledenkaart)

Herinnering: Bezoek aan Het Depot

Er zijn nog wat plaatsen over voor dit museumbezoek. (zie 
ASZ magazine nr. 6 pagina 24) 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 Omnium.
We vertrekken vanaf de parkeerplaats 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. Er kunnen nog een paar mensen mee en een beperkt 
aantal rollators. Kosten zijn € 20,00 p.p. Entree Het Depot is 
gratis. Opgeven bij Willy Mak : met vermelding van adres en 
telefoonnummer en of u wel of niet een rollator meeneemt. 
willymak52@gmail.com, 06 241 270 88
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DoortrappenDoortrappen

  “Is dat een monster mama?”
Expositie foto’s 
Han Willems

In de publiekshal van het gemeente-
huis Zeist hangen tot augustus 6 gro-

te bijzondere foto’s van onze redac-
tie-fotograaf Han Willems. Het zijn 
foto’s die met speciale foto-technie-
ken gemaakt zijn. Zo kunt u in de bek 
van een libelle kijken, met een ma-
cro-lens gefotografeerd en vervolgens 
bewerkt in Photoshop. 
Ook het na uitvliegen overblijvende 
libelle-harnas is, als een monsterlijke 
rest achtergebleven in de vijver van 
Han, met de macrolens voor u ont-
huld. En het slakje in de tuin van Han 
heeft hier het ‘eeuwige leven’ gekre-
gen. Sommige van deze fotyo’s zijn 
bij National Geographic in de prijzen 
gevallen!

Tot 1 augustus in het  
gemeentehuis Zeist. 

De fietstocht met quiz op 10 juni was gezellig. Er wa-
ren vijf personen die tot de doelgroep van deze tocht 
behoorden. Hans Burgmans voorop met de betere fiet-

sers, Frans Rinsema van Sportief Zeist daarachter met twee 
driewielfietsers en ik als bezemwagen. Ter Geruststelling, 

het langzame tempo was geen probleem, het ging om ge-
nieten en bewegen en veilig fietsen. Het was een geslaagde 
happening. 

Ineke de Geer



Samen dineren

Op donderdag 14 juli gaan we eten bij het Jagershuys, 
Jagersingel 15, 1307 HW in Zeist. Er is gereserveerd 

voor 30 personen. Aanvang: 18.00 uur. Omdat het zomer 
is en vakantietijd hebben we gekozen voor een heerlijk 
pannenkoeken menu: oorgerecht: Soep van de dag € 7,50 
• Hoofdgerecht: Pannenkoek € 7,50 • Daarbij is een keu-
ze uit maximaal drie ingrediënten. Per ingrediënt zijn de 
kosten: banaan, rozijn, appel, champignons, tomaat € 2,75 
per ingrediënt: ham, paprika, gember, verse ananasringen  
€ 2,95 per ingrediënt, kaas, spek, beenham € 3,50 per in-
grediënt
uien € 1,50 per ingrediënt. Nagerecht: Koffie of thee of ijs
Afhankelijk van uw keuzes zijn de kosten in totaal maximaal 
€ 29,00. Drankjes zijn voor eigen rekening.

Aanmelden, het liefst per mail kan vanaf maandag 4 juli 
bij: Marie-Anne Verdonk, marieannevw@hotmail.com, tel. 
06 516 456 25 Marleen Ammerlaan, mhammerlaan@hot-
mail.com, tel. 06 498 845 73
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Ontmoetingen Ontmoetingen 
Meezingcafé

Kom vrijdag 8 juli om 15 uur naar het Torenlaan Theater. 
Dirigent Arie Perk en de mensen van het Torenlaan Thea-

ter en ASZ staan dan weer klaar om jullie te ontvangen. De 
toegangsprijs is € 9, dit is inclusief koffie/thee, twee con-
sumpties 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.

Het grootste koor van Zeist

Het Meezingcafé verhuist op zondag 24 juli naar het 
Openluchttheater van Slot Zeist. We beginnen om 13.30. 

Er zijn gratis boekjes met de teksten van de 13 liedjes die 
we gaan zingen met onder andere een potporie van Kinder-
liedjes. Kom naar het sfeervolle theater achter Slot Zeist.

De nieuwe eetclub v.l.n.r. Marleen Ammerlaan, 
Marie-Anne Verdonk, El Tebbens en Tonny Jansen

Bunzingroute Zouweboezem Naardermeer

Vind je ASZ een gezellige club?
Dan moet het niet moeilijk zijn om een vriend(in), 
familielid of kennis over te halen om lid te worden.

Laat ze ook genieten van onze gezellige, 
gezonde en leerzame activiteiten.
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PartnersPartners
Zomerschool Gilde Zeist

De gehele maand juli staat in het te-
ken van de Zomerschool die wordt 

georganiseerd door Gilde Zeist. Het 
programma bevat 25 verschillende, 
boeiende onderwerpen.
De start is op 4 juli met de Zomer-
avondlezing die in het teken staat van 
het Rampjaar 1672-1673. Op 30 juni 
1672 overhandigden Utrechtse stads-
bestuurders de sleutels van hun stad 
aan de Franse koning Lodewijk XIV. ER 
was geen schot gelost. Achttien dagen 
eerder was het 120.000 man sterke 
Franse leger bij Lobith de Rijn over-
gestoken. 

De onafhankelijkheid van het toenma-
lige Nederland stond 450 jaar geleden 
op het spel, het was erop of eronder. 
Van drie kanten werd het land ern-
stig bedreigd. Chaos, ontreddering, 
paniek, dapperheid, lafheid en kille 

afwegingen van bestuurders, karak-
teriseerden wat het Rampjaar 1672-
1673 is gaan heten. Slechts de Oude 
Hollandse Waterlinie voorkwam dat 
het hele land in enkele weken onder 
de voet werd gelopen.
De lezing wordt verzorgd door Liek 
Mulder. Je dient je, net als voor alle 
andere activiteiten, wel vooraf in te 
schrijven.
Het complete programma van de Zo-
merschool 2022 vind je op de site van 
Gilde Zeist: www.gildezeist.nl. Je 
kunt je hier ook aanmelden voor een 
of meer activiteiten.Een gedrukte 
versie van het programma is op veel 
plaatsen in Zeist op te halen. In het 
programmaboekje zit een inschrijffor-
mulier.

De feestelijke afsluiting van de Zo-
merschool is op donderdag 30 juli met 
muziek in 'Vogelvlucht'.

Historisch Café: 
Ongewenst Koninklijk 
bezoek aan Zeist 

(in het rampjaar 1672)

Op maandag 25 juli in het Historisch 
Café een verkorte maar nu geïllus-

treerde bewerking van een lezing van 
mevr. Aleid van de Bunt uit 1963. Me-
vrouw Aleid van de Bunt heeft in de 
zestiger jaren van de vorige eeuw di-
verse lezingen gehouden voor de Van 
de Poll Stichting, thans het Zeister 
Historisch Genootschap (ZHG).

Dit jaar, 2022, wordt het Rampjaar 
herdacht en het lijkt het ZHG een aar-
dig idee om de lezing van 4 maart 1963 
in verkorte vorm te brengen als basis 
voor het Historische Café in juli maar 
nu vergezeld van een aantal illustra-
ties. Tevens zal kort ingegaan worden 
op de persoon Aleid van de Bunt.
De presentatie zal in Figi worden ge-
houden door JanHein Heimel. Aan de 

bezoekers zal na afloop een afschrift 
van de oorspronkelijke lezing worden 
uitgereikt. Aanvang 17.00 uur.

Het Historisch Café van het Zeister 
Historisch Genootschap is de naam 

van een korte lezing over een onder-
werp uit de Zeister geschiedenis met 
de mogelijkheid om vragen te stellen 
en te discussiëren. Het wordt 4 maal 
per jaar gehouden in Figi van 17.00 
tot ongeveer 17.45 uur.
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Onderstaand artikel is eerder gepubliceerd in het blad 'Seijst' van het Zeister His-
torisch Genootschap, NR. 2017-IV

DE KROON VAN ERNOS
 
Karen Veenland-Heineman

De titel lijkt op die van een sprookje. Niets is minder waar. Ernos is de naam 
van de gymnastiekvereniging van het Christelijk Lyceum in Zeist. Het ZHG 
bewaart een uniek attribuut van deze bijzondere vereniging, dat ooit via 

oud-ZHG-bestuurslid Fred Steensma in ons bezit is gekomen.

Het object bestaat uit drie platte, goudkleurige ringen van verschillende omtrek. 
Ze zijn verbonden met een buis, hebben rondom ronde gaten en zijn aan de onder-
zijde voorzien van oogjes. Aan de oogjes hangen haakjes. Deze ‘kroon’ kon boven 
op de stok met het vaandel van Ernos bevestigd worden. Het is niet bekend hoe oud 
de kroon is. In het gedenkboek, uitgegeven in 1934 bij het 25-jarig bestaan van het 
lyceum en het internaat, is het vaandel afgebeeld met een kroon (bestaande uit 
één ring), maar zonder medailles. 
De oorsprong van het Christelijk Lyceum, gesticht in 1909, ligt in Zetten. In 1918 
verhuisde de school met internaat naar Zeist, waar in 1922 twee nieuwe gebouwen 
werden betrokken: de school aan de Lyceumlaan en het internaat aan de Krake-
lingweg. 

Gezin en school waren essentieel, maar ook het zogenoemde 'derde milieu' speelde 
een belangrijke rol op het lyceum. Hieronder vielen activiteiten, zoals sport en to-
neel, die bijdroegen aan algemene vorming en teamgeest. De Lyceum Gymnastiek 
Vereeniging Ernos is op 1 oktober 1921 opgericht. Onder de leiding van de heer G. 
Vermeulen en mejuffrouw M.C. Cornelis werd getraind voor succesvolle deelname 
aan landelijke en plaatselijke sportwedstrijden. Ernos gaf ook uitvoeringen in Figi 
en Boschlust, samen met andere gymnastiekverenigingen, zoals Hygiëa en Sparta. 
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Huis verkopen?
Ook uw makelaar 

dichtbij: 
Nassau Makelaars

BEL (030) 69 175 77 
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» 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. 

De 10e aflevering van Even voor Zeven 
is tot 1 juli te zien op SlotstadTV .
Ook te zien op YouTube en op onze  

eigen website seniorenzeist.nl.  
In deze aflevering het afscheid van 
Albert en een terugblik van Lia op  

het afgelopen jaar.

ZEVEN
EVEN VOOR

1716

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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Er zijn veel prijzen gewonnen. En dat is te zien! Aan de 
haakjes hangen bijna 50 medailles en diverse vaantjes uit 
de periode 1921-1948. De meeste medailles zijn rond, maar 
er zijn ook rechthoekige en kruisvormige exemplaren bij. Ze 
zijn goud-, zilver- of bronskleurig. Op de voorzijde is meest-
al een afbeelding van een of meer sporters te zien. De soort 

prijs, de naam van de organiserende vereniging en soms het 
jaartal zijn in de achterzijde gegraveerd. Een vroege prijs is 
de medaille, die M. Spoon won tijdens de door de gymnas-
tiekvereniging BATO uit Zeist georganiseerde veldloop op 2 
mei 1923. Een verslag van de wedstrijd staat in De Nieuwe 
Zeister Courant van 12 mei 1923.
Helaas is het vaandel van Ernos niet bewaard gebleven. 
Maar de kroon met medailles herinnert ons nog aan een 
bloeiende gymnastiekvereniging, die in de jaren negentig 
is opgeheven.

Bronnen
M. van Diggelen, 
Een bijzondere school; 
Een geschiedenis van het 
Christelijk Lyceum te Zeist 
in vogelvlucht 1922-2002 
(Zeist 2002). M. van Digge-
len, J. Soetens, Beeld van 
een school. Honderd jaar 
Christelijk Lyceum Zeist 
1909-2009 (Zeist 2009). 
Met dank aan Michiel van 
Diggelen.



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 
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Datum Tijd Onderwerp  Zie Magazine Locatie

JUNI
za 25 juni 10.00-12.00 Rondje Natuur landgoed Vollenhoven Zie mag.5 pag 13 Parkeerplaats Slot Zeist
za 25 juni 6.50 en 19.50 Tot 1 juli aflevering ‘Even voor Zeven’ 17 Slotstad TV, YouTube en seniorenzeist.nl
zo 26 juni 10.00-13.00 Korte wandeling Zie mag.5 pag 8 Parkeerplaats Slot Zeist
wo 29 juni Divers Dagtocht Zaanse Schans anders Zie mag.5 pag 14 Diverse opstapplaatsen
Wo 29 juni 14.00-15.00 Wandelvoetbal (elke woensdag) 11 Sportcomplex SV Zeist
do 30 juni 14.30-16.30 Lezing door Paul Schnabel 12 Muziekschool/bibliotheek

JULI
vrij 1 juli trein 9.28 uur Museumclub Zie mag.5 pag 12 Station Driebergen-Zeist
Vrij 1 juli 10.00-12.00 iPad Café 8 Rozenstraat 20
vrij 1 juli 13.30-15.30 Jeu de boules 11 Les Cailloux, Koelaan 1
Ma 4 juli 20.00-22.00 Zomeravondlezing Zomerschool 15 Figi Willem Pijperzaal
di 5 juli Tot 18.00 uur Torenlaan Theater voor ASZ. 
  Daarna elke dinsdag. 8 Torenlaan Theater
Wo 6 juli 13.00-17.00 Fietstocht naar Kersenhut 11 Gemeentehuis Zeist
Do 7 juli 14.00-17.00 Muzikale middag voor 85+ 5 Torenlaan Theater
Vrij 8 juli 15.00-17.00 Meezingcafé 14 Torenlaan Theater
Zo 10 juli 10.30-15.00 Museum met stok: Depot  12 Parkeerplaats Slot Zeist
Do 14 juli 18.00-21.00 Samen dineren in het Jagershuys 14 Jagersingel 15
Ma 18 juli 15.00-17.00 Film: Downton Abbey 12 Figi bioscoop
Di 19 juli 10.00-15.00 Lange wandeling: Hollandse Waterlinie 10 Parkeerplaats Slot Zeist
Zo 24 juli 13.30-14.20 Meezingcafé in Openluchttheater 14 Slot Zeist
Ma 25 juli 17.00-17.45 Historisch Café ZHG 15 Figi
Di 26 juli div Dagtocht Scheveningen 9 Diverse opstapplaatsen
Vrij 29 juli 13.30-15.30 Jeu de boules 11 Les Cailloux, Koelaan 1
Zo 31 juli 10.00-13.00 Korte wandeling: ‘s Gravenland 10 Parkeerplaats Slot Zeist

EN VERDER
Do 25 aug 8.45-17.45 Museum Plus Bus 12 Parkeerplaats Slot Zeist
Vrij 23 sept 15.00-17.00 Twice a lady Zie mag.5 pag 20 Torenlaan Theater

Agenda juni-juliAgenda juni-juli

 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.

De activiteiten uit eerdere Magazines zijn ook te vinden in de agenda van www.seniorenzeist.nl

Koffie-uurtje
Elke maandag  10.30-12.00
Theatercafé Figi  Arrijette, Emmie 
 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, Lies,
                                      Tonny, Geke en Anja  

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 pag. 14.


