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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!

 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.
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Fotografie
Han Willems, Lia van Dijk, Nina 
Hartwigsen, Albert van Kuijk, Fred 
Manschot 

Ontwerp & druk
Manschot Grafimedia, Zeist

32

Dubbeldik

Als net benoemd opvolger van Netty Mostert mag ik nu al het voorwoord 
schrijven. In het vorige Magazine is al uit de doeken gedaan met hoeveel 
inzet en kwaliteit Netty jarenlang corrigeerde en redigeerde. Het zal niet 

eenvoudig zijn dat te evenaren, maar ik zal mijn best doen!

Voor u ligt het dubbelnummer, met het programma van augustus, september, 
en begin oktober: weer een zomer boordevol activiteiten. Veel activiteiten 
worden eenmaal per maand of zelfs vaker georganiseerd, en het is indrukwek-
kend hoe onze gedreven vrijwilligers dat elke keer weer voor elkaar krijgen.  
Daarnaast een paar minder vaak voorkomende activiteiten: zo wordt er weer, 
na een paar jaar, een picknick georganiseerd op de wijngaard Hoog Beek en 
Royen. Deze picknick doet geheel recht aan ons verenigingsmotto 'van, voor en 
door leden': deelnemers wordt gevraagd zelf een gerecht mee te nemen. We 
hopen dat velen van u de stap zullen zetten om mee te doen, oude bekenden 
weer te zien en nieuwe leden te ontmoeten.

Veel activiteiten die vorige jaren niet door konden gaan worden nu aange-
kondigd: dansen, danslessen, koor, meezingcafé. Veelbelovend, we hopen dat 
Corona zich dit maal rustig houdt en dat onze leden de energie weer kunnen 
vinden om voluit mee te doen.
Verder veel informatie van ons bestuur. Over de vele initiatieven in het kader 
van belangenbehartiging, zorg, energiebesparing, en de introductie van Ineke 
de Geer en Emmie Bakker, onze twee onlangs op de ALV benoemde nieuwe be-
stuursleden. 

In dit Magazine weer een interview van Eefje, dit keer met mevrouw Emmer, 
ons oudste lid (100 jaar). Tijdloze stukken zijn de boeiende achtergrondverha-
len over de geschiedenis van Den Dolder, en over het Wilhelmus: in ieder geval 
voor mij heel verhelderend. De column van Frits Koster roept, behalve een 
glimlach ook nostalgische gevoelens op: ook ik heb nog een doos, helaas zeer 
gebutste en verveloze, Dinky Toys op zolder.

Het volgende Magazine komt pas eind september uit. Voor die tijd zullen er 
wijzigingen en aanvullingen zijn die zoals gebruikelijk in de per email rond-
gestuurde nieuwsflits worden gepubliceerd. Heeft u wel een email 
adres maar ontvangt u de nieuwsflits niet? Geef dan uw e-mail adres 
door aan Emma Janssens, admin@seniorenzeist. Dan blijft u op de 
hoogte. 
Ik wens u veel leesplezier!                                       Henk Schneider
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Belangenbehartiging voor senioren in Zeist

Hans Burgmans heeft te kennen gegeven dat hij in het najaar zal 
stoppen met zijn bestuurswerk voor ASZ. Ineke de Geer is door de 
ALV benoemd tot bestuurslid en zal zijn taak gaan overnemen. Op 

dit moment werken Hans, Ineke en Lia gezamenlijk aan de belangenbe-
hartiging voor de leden van ASZ.

Op maandagmiddag 27 juni vond op verzoek van ASZ een kennismakings-
gesprek plaats met Laura Hoogstraten, de nieuwe wethouder voor ou-
derenbeleid in Zeist, en beleidsambtenaar Marcel van der Vaart. Van de 
ouderenverenigingen waren Hans Burgmans, Ineke de Geer, Lia van Dijk 
namens ASZ en Gerard Hoogervorst namens de KBO Zeist aanwezig. Het 
kennismakingsgesprek verliep in een goede, constructieve sfeer. De vol-
gende onderwerpen werden besproken:
• praat niet over senioren maar met senioren.
• meer passende woningen in levensloop-bestendige wijken.
• vergeet de senioren niet die alleen AOW hebben. Denk daarbij aan de 

energie en sociale armoede.
• minder loketten en meer zorg in de wijk.
• de voortzetting van het project 75 plus huisbezoeken.
• de i-pad cursus.
Maar ook… hoe worden senioren geïnformeerd over beleid van de provin-
cie Utrecht. Als voorbeeld, de informatie dat eenieder met alleen AOW 
van september 2022 tot december 2023, dus ruim een jaar, gratis gebruik 
kan maken van bus en tram.
Over 3 maanden worden we weer voor een overleg uitgenodigd, maar dan 
zal het gaan over concrete uitvoering van het beleid.

Mobiliteitsplan
In de gemeente Zeist wordt gewerkt aan de uitvoering van het Mobi-
liteitsplan dat door de raad is aangenomen. Binnen ASZ is een kleine 
werkgroep, die vanaf het begin meedacht bij de ontwikkeling van de Mo-
biliteitsvisie, daarna het Mobiliteitsplan en daarop komt een vervolg bij 
de uitwerking van de plannen. In deze ASZ-werkgroep zit Henk Poort-
vliet, met veel kennis van het Openbaar Vervoer, Ton van Rijnsoever voor 
goede fiets-adviezen, Jan Snijders die op komt voor het noodzakelijke 
vervoer-op-maat voor senioren en van het bestuur Hans en Lia die zich in 
zetten voor vervoer van A naar B. De Gouden Koets in Kerckebosch is een 
prachtig vervoersvoorbeeld van hoe het kan en zou moeten.
Wij geven aan dat de belbus van Meander Omnium een goede voorziening 
is, maar dat de belbus niet rijdt in avonduren en weekends, waardoor 
voor de gebruikers dan een vervoersmogelijkheid ontbreekt. Voor een 
gesprek over dit onderwerp ontvangen wij nog een uitnodiging. Dus...
wordt vervolgd.

Het project 75-plus huisbezoek heeft en houdt onze aandacht
Het is een goed voorbeeld, dat luisteren naar senioren en hen betrekken 
bij Zorg en Welzijn in de eigen leefomgeving werkt. 
De klankbordgroep van ASZ-leden onder voorzitterschap van Hennie de 
Boer en Marieke van Gemeren leverde een wezenlijke bijdrage aan het 
slagen van dit project. De aanbevelingen van de Klankbordgroep 75-plus 
huisbezoek werden overgenomen. Wij maken ons dan ook sterk voor 
een vervolg van dit project en brengen dit project bij onze partners ook 
steeds weer onder de aandacht.

Samenwerking met anderen in Zeist
Ineke de Geer onderhoudt de contacten met Sportief Zeist.
De door Ton van Rijnsoever, Hans Burgmans en Ineke de Geer georgani-
seerde fietstocht samen met Sportief Zeist, heeft 16 senioren in de benen 

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



gekregen om een eindje te fietsen. Hopelijk komt hier 
nog een vervolg op en zijn de deelnemers gestimuleerd 
om ook samen fietsafspraken te maken, want blijven be-
wegen is belangrijk.

Samenwerken met onze partners in Zeist is belangrijk 
om hen te laten weten dat wij een actieve, springle-
vende seniorenclub zijn. Gelukkig kunnen de sociale en 
culturele activiteiten weer georganiseerd worden. Wat 
waren ruim 100 leden blij met het dagje uit naar de 
Zaanse Schans, en wat hebben ruim 50 aanwezigen ge-
noten van de lezing van Paul Schnabel. Dit alles wordt 
georganiseerd door, voor en samen met de leden. U dus.

Wanneer u dit leest hebben wij op 19 juli  
met elkaar het 1600ste lid verwelkomd.

Natuurlijk ook de leden met lidnummers 1599  
en 1601. Dat is traditie bij ASZ.

Emma Janssens gaat na 10 jaar de ledenadministratie op 
voortreffelijke wijze te hebben verzorgd, in het najaar 
stoppen met zowel haar bestuursfunctie als haar zeer 
gewaardeerde inzet voor de iPad cursus. De organisatie 
van de iPad cursus wordt overgenomen door Hans Burg-
mans.
Dus… u heeft de vraag al verwacht: ASZ zoekt een op-
volg(st)er voor de taak Ledenadministratie binnen het 
bestuur, zou u deze taak op zich willen nemen of kunt 
u iemand hiervoor aanbevelen? Zo ja, dan hoort het be-
stuur dit heel graag van u (Gerard Rijerse, secretaris@
seniorenzeist.nl , 06 831 660 73).

Tot zover weer van de bestuursta-
fel. Heeft u vragen, laat het ons 
weten. Geniet van elke dag en 
blijf nieuwsgierig naar wat er om 
u heen gebeurt.

Lia van Dijk, Voorzitter ASZ

Introductie nieuwe bestuursleden

Ik woon sinds 1985 in 
Zeist en ben na mijn pen-
sionering in oktober 2021 
lid geworden van ASZ. Bij 
mijn aanmelding gaf ik 
aan beschikbaar te zijn 
voor vrijwilligerswerk. 
Gezien mijn werkachter-
grond werd ik toen bena-
derd voor een bestuurs-
functie. Iets waar ik na 
de nodige aarzeling op in 
ben gegaan. Ik kende de 
ASZ, kende de oprichter, 
onderschreef het doel 
van ASZ volledig, maar 

aarzelde, omdat de structuren en de contacten binnen 
en buiten de ASZ mij niet bekend waren. 

De reden voor mijn aanmelding als vrijwilliger op het 
sociale terrein was mijn werkachtergrond. Ik heb na-
melijk van 1980 tot 2021 gewerkt als sociaal genees-
kundige. Eerst vele jaren via de Gemeenschappelijk 
Medische Dienst als medisch consulent in diverse regi-
onale revalidatiecentra. Later was, na wetwijzigingen 
binnen de sociale zekerheid, de medische beoordeling 
(indicatiestelling en advies) binnen de uitvoering van de 
WMO, de participatiewet en wet inburgering mijn werk-
terrein. Vanuit die achtergrond is voor mij - naast de 
senioren-belangenbehartiging bij overheden en instan-
ties- het vergroten van de bekendheid met betrekking 
tot de vele voorzieningsmogelijkheden een belangrijk 
aandachtspunt. 

Dus voorzieningen op gebied van wonen (woningaanpas-
singen), verplaatsing- en vervoersvoorzieningen (mo-
biliteit) en ondersteuning/begeleidingsmogelijkheden  
(huishoudelijke hulp, ambulante hulp, thuiszorg). Voor-
zieningen, die ondanks (ouderdoms-)beperkingen het 
langer zelfstandig blijven wonen, het mobiel blijven en 
sociaal actief blijven mogelijk kunnen maken en die via 
de WMO-wetgeving ook vaak vanuit de gemeente ver-
goed kunnen worden.

Delen van informatie op dit gebied kan op meerdere ma-
nieren. Via bijeenkomsten, maar ook via een artikel in 
het Magazine. Zoals eerder over het personal alarm in 
vorm van een sieraad of een horloge. (Technologische) 
hulpmiddelen doen de kwaliteit van leven van ouderen 
toenemen, dat is duidelijk gebleken uit een onderzoek 
van het Leids Universitair Medisch Centrum, uitgevoerd 
in samenwerking met de gemeente Den Haag. Aanleiding 
tot dit onderzoek was de toename van het aantal oude-
re en kwetsbare inwoners, die -ook als ze ondersteuning 
nodig hebben- over het algemeen graag thuis willen blij-
ven wonen. Er is echter een stijgende hulpvraag bij een 
toenemend personeelstekort. Voor de gemeente Den 
Haag was dit aanleiding tot de realisering van de iZi-wo-
ning. Een woning waarin een 90 hulpmiddelen zijn gere-
aliseerd en die bezocht, maar ook via YouTube filmpjes 
bekeken kan worden. Zie op www.technologievoorthuis.
nl/izi-woning/ Ook in Zeist en omgeving is er sprake 
van vergelijkbare, verouderende populatie, vandaar dat 
voor mij informatieverstrekking over bestaande voorzie-
ningen, nieuwe ontwikkelingen en vergoedingsmogelijk-
heden een belangrijk aandachtspunt is.

Wat betreft de belangenbehartiging word ik nu door Lia 
en Hans ingewerkt, onder andere door het bijwonen van 
diverse overlegsituaties. Gelukkig kan ik daarbij terug-
vallen op de enorme (netwerk)kennis van Lia en Hans. 

lees verder >>>
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Ineke de Geer



Mij is gevraagd iets 
over mijzelf te ver-
tellen als bestuurs-
lid. Mijn naam is 
Emmie Bakker, 68 
jaar en dus gepen-
sioneerd. Ik ben 
getrouwd met Jaap 
Bakker. Samen heb-
ben wij 3 volwassen 
kinderen.

Wij zijn in 1995, 
vanwege de baan 
van Jaap, verhuisd 
van Hoofddorp naar 
Zeist. Keus viel op 
Zeist vanwege de 

omgeving, de faciliteiten en de aanwezigheid van het 
Montessorilyceum voor onze 'Montessorikinderen'. Wij 
wonen op een prachtig plekje op de Brugakker in Zeist.
De afgelopen 22 jaar heb ik in verschillende functies 
gewerkt bij Hospice Heuvelrug in Zeist, 22 jaar als ver-
pleegkundige, maar daarnaast ook een aantal jaren als 
coördinator vrijwilligers. Een heel fijne werkplek waar ik 
veel heb geleerd en veel mooie momenten heb beleefd.
Inmiddels een jaar met pensioen. Tijd voor vrijwilligers-
werk. Dat doe ik bij het Utrechts Landschap, elke vrij-
dag werken op Heidestein in de beheersgroep. Heel fijn 

om met een groepje een hele ochtend in het bos aan 
het werk te zijn. Maar er blijft nog genoeg tijd over, 
dus toen ik de oproep las voor een bestuurslid bij de 
ASZ voor het begeleiden van de vrijwilligers heb ik me 
gemeld.
Ik vind dat de ASZ een geweldige functie vervult voor 
ouderen in Zeist en wil me daar graag voor inzetten.
Door mijn ervaring met het werken met en voor de vrij-
willigers van het hospice hoop ik dat ik de ASZ wat dat 
betreft iets te bieden heb. In ieder geval weet ik hoe 
belangrijk het is om aandacht te hebben voor al het 
werk dat de vrijwilligers verrichten.

Emmie Bakker
LedenadministratieLedenadministratie

Welkom nieuwe leden
Mw. W. Westra, mw. Ch. Van Dijk, mw. H. van der Werf, 
mw. C. Verhoef, dhr. en mw. Matawlie, dhr. T. Wilden-
burg, mw. R. van den Bedum, mw. C. Laverman, mw. 
T.J.A. Pater, mw. J. Thazib, mw. M. van Tilburg, dhr. G. 
Kempen.

Overleden
Mw. Th. Van Wiggen, dhr. H. Fontijn, mw. M.J.H. de 
Rooij

De Algemene Seniorenvereniging Zeist (ASZ) wil zo snel 
mogelijk door met haar succesprogramma 'Even voor 
Zeven' op de lokale zender Slotstad-RTV voor Zeist en 

omgeving. We zoeken een regisseur die naast het aansturen 
en begeleiden van een bekwame cameraman ook in staat 
is om opname-montages te verzorgen en adviezen te geven 
t.a.v. het script. Primaire verantwoordelijkheid voor de pro-
grammering heeft de ASZ-redactie. Daarnaast is er sprake 
van een overkoepelende ASZ-coördinator voor 'Even voor Ze-
ven' 

Help ons met de regie en AV-montage  
voor ons lokale TV-programma

Het TV programma is voor onze vereniging inmiddels van 
groot publicitair belang. Het moet de vele facetten van 
onze activiteiten, belangen en diensten voor de leden en 
potentiële nieuwe leden onder de aandacht brengen. Naast 
andere interessante onderwerpen voor senioren die met der-
den verzorgd gaan worden. We willen het bereikte professi-
onele niveau stap-na-stap verder vergroten. De gevraagde 
regisseur – editor is daarbij eerst en vooral een onmisbare  

‘hands on’ en daarnaast 
adviserende factor. Het 
gaat om continuïteit! Voor-
alsnog om 10 uitzendingen 
van circa 10 minuten per 
keer binnen een periode 
van een jaar. Kijkt u maar  
eens naar gerealiseerde uit-
zendingen via onze website 
www.seniorenzeist.nl, zoek dan naar 'Even voor Zeven'.

De ASZ vraagt om iemand die ervaring met en passie voor het 
regisseren en monteren heeft en dat mogelijk vanuit beroep 
en/of hobby deed of doet. Zijn of haar werk niet solistisch 
maar vanuit een hecht team en primair als vrijwilliger wil 
uitvoeren. Met behulp van eigen hard- en software. Noodza-
kelijke out-of-pocket kosten worden vergoed. De vereniging 
is bezig met het verkrijgen van sponsoren om de kwaliteit en 
continuïteit zeker te stellen.

Spreekt u dit aan en wenst u meer informatie, 
neemt u dan contact op Ferdinand Schuering: 

schuering@planet.nl / 06 513 511 28 

Oproep regisseurOproep regisseur

ZEVEN
EVEN VOOR
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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 informatie. 
Heb je ASZ Magazine nummer 4 van dit jaar dan vind je die 
informatie daar op pagina 6.
1. Seniorenwegwijzers
2. Kleine Klusjes
3. Belastinghulp en administratieve ondersteuning
4. iPad-café
5. Computerhulp
Je kunt ook bellen met Hans Burgmans: 06 295 836 06

ASZ WorkshopASZ Workshop

Gaat u de uitdaging aan 
om op uw energierekening te besparen?

U bent waarschijnlijk van de 'spaarzame' generatie. Met de 
paplepel is het u ingegeven om lampen uit te doen als u 

weggaat, deuren ‘achter je kont’ dicht te doen. Toch kunt 
u zeer waarschijnlijk nog meer energie besparen. We dagen 
u uit! Kom op dinsdagmiddag 18 oktober om 14.00 uur naar 
het Torenlaantheater voor een leuke en interactieve middag 
die u geld oplevert. 

Zet de datum alvast in de agenda, in het volgende magazine 
na de zomervakantie volgt meer informatie.
Uw voorzitter Lia van Dijk is al heel spaarzaam. Toch bleek, 
toen ze geïnterviewd werd voor de campagne 'Omlaag die 
Meter' dat ze nog meer kon doen. Lees hieronder een stuk 
uit haar interview.

“Lia is duidelijk van de generatie die automatisch al zuinig 
en milieubewust leeft, ze heeft niet eens in de gaten hoe 
zeer. Want op mijn vraag of ze bewust aan energie besparen 
doet antwoordt ze in eerste instantie nee. Maar dan komt 
er ineens een hele opsomming van wat ze allemaal al doet:
Ze neemt geen plastic tasjes meer aan in de winkels, ze 
gebruikt recyclebare. Overal heeft ze ledlampen. Douchen 
doet ze altijd al kort. Lia heeft ook bewust niet voor een 

CollegeCollege

Cursus Filosofie 
Inleiding moderne filosofie: van Descartes tot Hegel

Het begrip modern staat in dit verband voor afstand ne-
men van het middeleeuwse scholastieke denken en nieuwe 
wegen inslaan met de rede als gids. Sleutelbegrip in dit 
verband is 'de Verlichting'. De inhoud hiervan wordt belicht 
vanuit een vijftal denkers: Descartes, Spinoza, Kant, Rous-
seau en Hegel. 

Verschillende filosofen passeren beknopt de revue en wel 
in het kader van het thema moderniteit. Deze moderni-
teit kenmerkt zich als een project van bevrijding en daarin 
staan Verlichting en klassiek liberalisme centraal. De be-
spreking van de diverse filosofen heeft dit kader als uit-
gangspunt en daarin gaan we na wat de specifieke bijdrage 
van de diverse denkers is aan het thema moderniteit. Dit 
als overgang naar de hedendaagse moderne filosofie.

Bij de cursus wordt gebruik gemaakt van een reader. Deze 
reader wordt bij aanvang van de cursus ter beschikking 
gesteld. De kosten van de reader bedragen € 4,- Docent: 
Hans Beuk. Data: 28 september, 12 en 26 oktober, 9 en 
23 november (van 14.00 – 16.00 uur) Locatie: Torenlaan-
theater. Er is nog een enkele plaats beschikbaar. De kosten 
bedragen circa € 45. Inlichtingen bij: Ruud Geus (030 692 
34 94 of ruud.geus@planet.nl

bad gekozen in haar appartement. De temperatuur van de 
verwarming staat altijd op 18/19 graden, als ze het koud 
heeft doet ze een vest aan. Ze heeft een kleine koel- en 
vrieskast aangeschaft voor haar nieuwe keuken en heeft 
daarbij ook gelet op het energielabel. En ze kookt op in-
ductie. 
Besparen kan ze toch nog wel! Lia heeft de tv heel veel 
aanstaan, ze gebruikt hem als radio. Ze heeft zo haar vas-
te programma’s. Op dinsdag bijvoorbeeld de politiek. Ik 
adviseer haar een radio te kopen of de laptop te gebruiken 
i.p.v. de tv. Dat scheelt een hele hoop elektriciteit. Lia 
geeft aan dat ze dit wel lastig vindt. ‘Het is zo gemakkelijk 
om die tv aan te hebben, dat vind ik gewoon gezellig, het 
is levend behang’”

Het hele interview vindt u op 
de website www.omlaagdiemeter.nu
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Hoe ging het verder?
Op 18-jarige leeftijd kwam Dirkje van de HBS. Zij heeft een tijdje op kantoor 
gewerkt, maar dat beviel helemaal niet. Om haar taal te perfectioneren is ze nog 
een half jaar naar Engeland gegaan.
Daarna heeft ze een opleiding in koken en voedingsleer gevolgd en afgerond. Via 
een kennis, die connecties in Oslo had is ze naar Noorwegen verhuisd om hoofd 
van de keuken in het Radium Hospitaal Oslo te worden.

Buurjongen
Tijdens haar verblijf in Noorwegen werd zij verrast door het bezoek van haar 
buurjongen Huibert Emmer, die al een tijdje verliefd op haar was en naar Oslo 
kwam om haar te zoeken. De liefde bleek wederzijds en Dirkje is terug gegaan 
naar Nederland en met hem getrouwd.

Zeist
Omdat Huibert werkzaam was als leraar Nederlands en Geschiedenis op een HBS 
in Utrecht is het echtpaar in 1950 verhuisd naar Zeist. Zij kregen twee kinderen; 

een zoon (die nu 70 jaar is) 
en een dochter, die 67 jaar is. 
Haar zoon woont in Rotterdam 
en haar dochter in Driebergen. 
Haar dochter regelt alles voor 
haar en heeft er ook voor ge-
zorgd, dat zij een appartement 
kreeg in Wooncentrum In de 
Dennen, waar zij sinds enige 
weken woont. Mevr. Emmer is 
dus na haar 100ste verjaardag 
nog een keer verhuisd. Echtge-
noot Huibert is in 1994 overle-
den.

8

100 jaar geleden 

Honderd jaar geleden werd op 
30 mei 1922 in Bussum geboren 
Dirkje Boomsma, al heel lang 

bekend als Mevrouw Emmer. Zij is het 
oudste lid van ASZ. Ik ging bij haar op 
bezoek in Wooncentrum 'In de Den-
nen'. Mevrouw Emmer is een levendi-
ge, charmante dame, die mij gastvrij 
ontvangt.

Kindertijd
Mevr. Emmer vertelt, dat het gezin be-
stond uit vader, moeder, twee zonen 
en een dochter. Vader was directeur 
gemeentewerken van de gemeente 
Bussum. Het was een rustige tijd; je 
ging naar school en speelde buiten. 
Dirkje ging naar de HBS; de klas be-
stond uit ca. 15 jongens en 6 meisjes.

10 jaar, fiets van grootmoeder gekregen

Dirkje met haar 
twee broertjes
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Ik heb het altijd goed gehad

Sketch tijdens een feestje

Toneeluitvoering tijdens HBS-tijd

In Oslo

Tevreden
Mw. Emmer is een tevreden mens. Als kind heeft ze het fijn gehad, 
ze heeft een goed huwelijk gehad en is nu ook zeer tevreden in 
Wooncentrum In de Dennen, waar ze zelfstandig woont met de 
zekerheid van direct beschikbare zorg als het nodig is "Ik hoef 
maar te bellen of er komt iemand". Overdag vermaakt ze zich o.a. 
met handwerken en lezen. Boeken haalt ze uit de bibliotheek in 
Heerewegen, detectives genieten haar voorkeur.

Als het mooi weer is gaat ze zelfstandig met haar rolstoel naar 
buiten om heerlijk op het terras in de zon te zitten.
Het was een aangenaam gesprek met een tevreden mens.

Eefje van Essen
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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 16 augustus hopen we weer te gaan wandelen. Deze keer lopen we 
het Aderwinkelpad, een klompenpad in het buitengebied van Drie-

bergen-Rijsenburg en Bunnik. De route is ca. 11 km lang. We wandelen 
in het agrarische landschap met knotbomen en door de lanen van de 
landgoederen aldaar.

We verzamelen ons om 10 uur op het Zinzendorfplein, de grote parkeer-
plaats naast Slot Zeist en rijden vandaar naar Het wapen van Rijsen-
burg, Hoofdstraat 83, Driebergen-Rijsenburg alwaar de start is. U kunt 
hier natuurlijk ook zelf naar toe gaan. We kunnen eventueel de auto 
ook in de zijstraat naast het restaurant zetten. Het is verstandig om 
wat eten/drinken mee te nemen daar we onderweg waarschijnlijk geen  
horeca tegenkomen. Graag uiterlijk 2 dagen van te voren opgeven bij 
Annemieke Honcoop: 030 878 51 78, e-mail annemiekehoncoop@casema.
nl. of bij Dora Meijer: 06 206 434 99, e-mail dorameyerterol@outlook.
com. Liefst ’s avonds bellen en doorgeven of u per auto komt plus uw 
telefoonnummer.

We hopen op 20 september weer gezellig met elkaar te wandelen. 
Deze keer hebben we gekozen voor het Zeisterbos, namelijk de 12 

km wandelroute over de Kozakkenput, de Krakeling en Witte Hull, een 
heel gevarieerd bos. Waarschijnlijk is het niet mogelijk om onderweg 
horecarust te hebben, dus zelf iets te eten/drinken mee nemen is wen-
selijk. Hopelijk kunnen we na afloop ergens nog iets gebruiken.

Het is het beste om deze keer te verzamelen bij de Prins Bernhardlaan 
en vandaar uit kunnen we dan de blauwe markering volgen. Graag ui-
terlijk twee dagen van te voren opgeven, ook diegenen die op de fiets 
komen, bij Annemieke Honcoop: 030 878 51 78, annemiekehoncoop@
casema.nl of bij Dora Meijer: 06 206 434 99, dorameyerterol@outlook.
com Voor de goede orde: liefst ’s avonds bellen en uw telefoonnummer 
opgeven.

Korte wandeling 

Op zondag 28 aug. gaan we weer een mooie 
wandeling maken. Deze keer lopen we een 

wandeling in het Ridderoordse Bos bij Biltho-
ven. We lopen dan in droge en nattere stukken 
bos en volgen de witte pijlen. De wandeling is 
ca 5 km.

We verzamelen ons weer als altijd om 10 uur op 
de Zinzendorflaan op de grote parkeerplaats 
naast Slot Zeist. We rijden dan richting Lage 
Vuursche maar gaan dan linksaf bij de stoplich-
ten, via N234 en dan eerste stoplicht rechts; 

BewegenBewegen

Samen bewegen 
is goed voor lijf 

en (ASZ)-leden!



Fietstocht: Castellum Hoge Woerd 

Castellum Hoge Woerd is een opvallende, ei
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Gezichtslaan, dan 1e weg rechtsaf, weer rechtsaf en 
starten dan vanaf de parkeerplaats bij Ridderoordse 
bos. Misschien kunnen we na afloop ergens wat gebrui-
ken. Graag vanaf maandag na het uitkomen van het 
magazine en uiterlijk 2 dagen van te voren opgeven 
bij Annemieke Honcoop: tel: 030 878 51 78, annemie-
kehoncoop@casema.nl of bij Dora Meijer: tel. 06 206 
434 99, dorameyerterol@outlook.com. Bij voorkeur ’s 
avonds bellen en opgeven of u per auto komt of mee 
wilt rijden. Ook graag uw telefoonnummer doorgeven.

Op 25 september hopen we weer de wandelschoenen 
aan te trekken. Deze keer willen we het Nederlang-

broekse kastelenpad lopen en wel de blauwe route, de 
route is ca 6,2 km lang. We lopen dan tussen de Lang-
broeker– en Gooijerwetering met landgoederen, weide, 
bosjes en lanen. We lopen langs kasteel Walenburg en 
over het landgoed van kasteel Sandenburg. Onderweg 
kunnen we heel misschien iets gebruiken en anders kan 
het vast wel na afloop van de wandeling.
We verzamelen ons weer als altijd om 10 uur op de Zin-
zendorflaan op de grote parkeerplaats naast Slot Zeist, 
en rijden naar ons startpunt, Dorpshuis De Toekomst, 

Prinsenplein 3 in Langbroek. Graag vanaf maandag na 
het uitkomen van het magazine en uiterlijk 2 dagen 
van te voren opgeven bij Dora Meijer: tel. 06 206 434 
99, email: dorameyerterol@outlook.com Bij voorkeur 
’s avonds bellen en opgeven of u per auto komt of mee 
wilt rijden. Ook graag uw telefoonnummer doorgeven.

Fietstochten

Woensdag 3 augustus orga-
niseren wij een lange fiets-

tocht van ongeveer 60 km. Deze 
tocht splitsen wij in 4 delen met 
3 tussenstops. We fietsen richting 
Bilthoven door de bossen waar we 
een eerste stop willen houden, 
lengte ongeveer 14 km. Vandaar 
fietsen we richting de Hoorne-
boegse heide langs Hilversum, 
een afstand van ongeveer 16 km. 
naar ons lunchadres in Hilversum. 
Na een welverdiende pauze fiet-
sen we via de Bussumse Wester-
heide en de Hooge Vuursche naar 
Soest, onze langste etappe (ca. 18 
km) om weer even een korte pau-
ze te nemen. Ons laatste stukje 
gaat via Vliegveld Soesterberg en 
is ongeveer 15 km.

Zorg dat uw fiets in orde is, de 
bandjes zijn opgepompt, de accu 
opgeladen is en dat u weet dat u 
deze tocht fysiek aan kan. Neem 
voor uzelf een flesje drinken mee.
We starten vanaf het gemeen-
tehuis aan de Slotlaan om 10.00 
uur. Aanmelden bij: Bert van 
Sandwijk: ecvansandwijk@live.nl 
of 06 533 461 70

Fietstocht op woensdag 7 september naar theehuis Mon Chouette in Leus-
den. Deze fietstocht leidt ons via de bossen ten noorden van Austerlitz 

richting den Treek. Den Treek is een buurtschap en landgoed en al vanaf het 
jaar 1807 verbonden aan het geslacht de Beaufort. Het is een prachtig ge-
bied, tegenwoordig vormt het één gebied met Henschoten.
Dit gebied achter ons latend, fietsen we naar het theehuis Mon Chouette in 
Leusden, hier is onze tussenstop. Mon Chouette is een verbouwde boerderij 
liggend aan het Valleikanaal en grenzend aan de Grebbelinie. Chouette komt 
van steenuil, deze uil bivakkeert op het terrein. Monchou verwijst naar de 
ingrediënten in de specialiteiten.
Na de koffie/thee pauze stappen wij weer op om weer via den Treek en langs 
het Henschotermeer terug te komen in Zeist. De totale lengte van deze tocht 
is ongeveer 40 km.

Wilt u meefietsen, zorg dan dat u dit fysiek aan kan, de fiets in orde is, de 
bandjes opgepompt en voor de e-bike dat uw accu is opgeladen. We starten 
vanaf het gemeentehuis aan de Slotlaan om 13.00 uur, rond 17.00 uur zijn 
we weer terug. Aanmelden bij Bert van Sandwijk: ecvansandwijk@live.nl of 
06 533 461 70



 

Dansavond 

Op zaterdag 17 september beginnen we onze dans-
avonden najaar 2022. De band 'Dane' met bandlei-

der Reier Geitenbeek verzorgt de muziek. Ze hebben 
een nieuwe zanger. Het belooft weer een hele fijne 
avond te worden. Je bent als lid van ASZ van harte 
uitgenodigd en neem gerust vrienden, familieleden of 
kennissen mee. Hoe meer zielen hoe meer vreugd.

Zaal is open om 19.30 uur. Het bal begint om 20.00 uur. 
Toegang voor leden € 6,00 en voor niet-leden € 8,00. 
Locatie als altijd het Torenlaan Theater, Torenlaan 38. 
Informatie: Jeanette Herder, 030 691 68 59.
Opmerking: De dansavonden van ASZ zijn op de derde 
zaterdag van de maand. De eerstvolgende zijn op 15 
oktober en 19 november.

Danslessen 

Heb je nog nooit gedanst of wil je het weer oppak-
ken, wij geven les aan beginners en gevorderden. 

De cursus start 14 september om 19.30 uur. Schrijf je 
snel in bij Jeanette Herder, tel. 030 691 68 59 Wij heb-
ben er weer zin in, jullie hopelijk ook.

Data van de lessen: 14, 21, 28 september • 5, 12, 19 
oktober • 9, 16, 23, 30 november. Kosten voor 10 dans-
lessen: € 70 voor ASZ-leden, € 75 voor niet-leden. 
De lessen worden gegeven in Het Binnenhof, Johan van 
Oldenbarneveltlaan 103, 3705 HD Zeist.

Wandelvoetbal 

Iedere woensdag van 14–15 uur kun je wandelvoetbal-
len op het mooie kunstgras in de schitterende bossen 

van Dijnselburg op het voetbalcomplex van SV Zeist. 
Het gaat niet te fanatiek, 'beschaafd' voetbal voor ou-
deren 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 29 juli, 26 augustus en 23 september 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 of 06 222 227 00 onder vermel-
ding van naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Bridge-lessen

Op maandag 5 september start de nieuwe cursus. 
Daarna elke maandag. In oktober is er een paar 

maal geen les. De cursus wordt afgerond voor de kerst.
Bijdrage € 80,- inclusief lesmateriaal oefenboek etc.
De cursus is geschikt voor:
- Ieder die oude bridge-kennis wil ophalen.
- Ieder die een andere reden heeft.
Nadere informatie en aanmelden: 
tonvanrijnsoever1944@gmail.com 06 543 735 48.

Wat zoeken we? Wat willen we?
Een paar maanden geleden stond er een oproep in de 
krant. Als je er een beetje doorheen keek zag je het 
volgende:
"Je kunt het heel koud krijgen. Soms krijg je een nat 
pak. (dus altijd droge kleren mee nemen)
Je bent een week lang van huis. Vaak wordt je uit je 
slaap gehouden en soms slaap je een hele nacht niet. Je 
krijgt, omdat je niet thuiskomt, elke dag te eten. Dat 
eten is lang niet altijd erg lekker. Soms gebeuren er on-
gelukken. Zelden heel ernstige. Gewoon een gebroken 
sleutelbeen of zo.
Dat zie je allemaal voor je als je de oproep ziet. Dan 
denkt een mens met gezond verstand: ‘niemand gaat 
toch op zo’n oproep in?’ U vergist zich, honderden jon-
geren gaan er op in. Weet u waarom? Bovenaan in die 
oproep stond ZEILKAMP. Dat is gewoon leuk en al die 
dingen die hierboven staan gebeuren. Maakt niet uit, 
het is leuk! De jeugd zoekt avontuur."

In september komt er weer een nieuwe cursus bridge 
voor starters. Over bridge is heel veel sprake van voor-
ingenomenheid. Het is saai, ruzie, moeilijk en vul zelf 
maar in. Maar bij bridge en bridgelessen mogen al uw 
ideeën overboord. 

Wat is het dan wel? 
De een zoekt gezelligheid, de ander wil nieuwe mensen 
leren kennen. De weduwe wil niet meer alleen zijn. De 
gepensioneerde wil iets nieuws leren. En ja, na afloop 
van de cursus kun je bridge spelen. Geweldig toch!
Nadere informatie over de cursus: zie hierboven.

Bewegen - Sport & SpelBewegen - Sport & Spel
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Dagtocht naar Texel

De dagtocht gaat woensdag 24 augustus naar het vogel- 
eiland Texel. Texel is het bekendste Waddeneiland met 

een geheel eigen sfeer. Typisch voor het landschap zijn de 
tuunwallen, de karakteristieke stolpboerderijen, de scha-
pen en de vele vogels. Een uitgebreide rondtoer op het ei-
land voert u langs alle bekende plaatsen, zoals Oudeschild 
(havenplaats), De Koog (badplaats) en Den Burg. Op deze 
rondtoer worden we vergezeld door een bewoner van het 
eiland. Vanzelfsprekend zal tijdens de rondrit een aantal 
stops worden gemaakt, zodat u diverse bezienswaardighe-
den van dichtbij kunt bekijken. Voordat we aan boord gaan 
van de veerboot maken we een tussenstop voor koffie met 
gebak. Op het eiland hebben we een koffietafel met kroket 
in buffetvorm.
Datum: woensdag 24 augustus. Vertrektijden: Den Dolder 
7.45 uur; Vrijheidsplein 8.00 uur; Weeshuislaan 8.15 uur; 
Grote Koppel 8.30 uur. De kosten voor ASZ leden bedragen 
€ 56,00. Voor introducees € 61,00. Overmaken op rek. NL36 
TRIO 0338 5868 14 t.n.v. Senioren Zeist o.v.v. dagtocht 24 
augustus en uw ledennummer. Aanmelden vanaf maandag 
25 juli, na 9.00 uur bij Annie Mens 030 228 61 63 of Alma 
van Deventer 030 692 04 16.

Dagtocht Zeeland

Deze dagtocht gaat dinsdag 27 september naar Zeeland. 
We gaan op zeehondensafari. Op een van de zandban-

ken in de Oosterschelde is een grote groep zeehonden neer-
gestreken waar u met laag tij heel dichtbij kunt komen. 
Tijdens de speciale boottocht nemen we uitgebreid de tijd 
om in stilte van deze prachtige dieren te genieten. De boot-
tocht begint in Sint Annaland en duurt zo’n twee uur. Op 
weg naar Zeeland maken we een tussenstop voor koffie met 
gebak en op de boot wordt een koffietafel geserveerd met 
kroket. Het middagprogramma is nog niet definitief vastge-
steld. Dit kan een panoramatoer met een consumptiepauze 

(eigen rekening) door Zeeland worden of een iets kortere 
toer met een vrije pauze in Zierikzee. 

Datum: dinsdag 27 september. Vertrektijden: Den Dolder 
8.15 uur; Vrijheidsplein 8.30 uur; Weeshuislaan 8.45 uur; 
Grote Koppel 9.00 uur. De kosten voor ASZ leden bedraagt 
€ 57,50. Voor introducees € 62,50. Overmaken op rek. NL36 
TRIO 0338 5868 14 t.n.v. Senioren Zeist o.v.v. dagtocht 27 
september en uw ledennummer. Aanmelden vanaf maandag 
25 juli, na 9.00 uur bij Annie Mens 030 228 61 63 of Alma 
van Deventer 030 692 04 16.

Meerdaagse reis
Eemland reizen biedt het volgende aan: een 5 dagen all-in-
clusive Gouden Herfst in De Eifel van maandag 17 oktober 
t/m vrijdag 21 oktober.

Accommodatie
U logeert in Hotel Am Park in Stadtkyll in de Eifel. Het hotel 
is rustig gelegen op een paar minuten lopen van het cen-
trum. Het verblijf is op basis van all-inclusive met ontbijt-
buffet, lunch of lunchpakket, 3-gangen diner, op één avond 
met koud/warm buffet, van 17.00 tot 23.00 uur drankjes 
met koffie, thee, frisdrank, bier en wijn. Alle kamers zijn 
bereikbaar per lift.

Excursies
• Dag 1: onderweg een stop voor koffie met gebak en een 

koffietafel bij het Drielandenpunt in Vaals, in de loop van 
de middag aankomst in het hotel en vrije tijd in Stadtkyll.

• Dag 2: panoramatoer door de Eifel met o.a. een stop in 
Bad Munster Eifel, met gezellig historisch centrum met 
leuke terrasjes en winkels en het openluchtmuseum in 
Mechernich.

• Dag 3: toer door het Ahrdal met bezoek aan Altenahr en 
gelegenheid voor een wijnproeverij.

• Dag 4: panoramatoer naar de Moezel met bezoek aan Co-
chem en mogelijkheid voor een boottocht.

• Dag 5: terugreis met een stop in de keizerstad Aken en de 
wereldberoemde Dom.

Prijs en verzorging
€ 499,- pp leden, € 525,- niet leden, toeslag 1 persoonska-
mer € 60,- pp.
• Verblijf op basis van all-inclusive zoals hierboven be-

schreven
• Op de heenreis koffie met gebak en een koffietafel
• Op de terugreis een 3-gangen afscheidsdiner
• Vervoer per luxe touringcar voor de excursies
• Quizavond en bingoavond
• Gezellige avond met live-muziek

Niet inbegrepen zijn uitgaven van persoonlijke aard die op-
tioneel zijn zoals entrees van bezienswaardigheden, rond-
vaart, consumpties overdag etc.

ASZ leden die interesse hebben in deze reis kunnen contact 
opnemen met: Eemland Reizen, Nieuwe Havenweg 73, 1216 
BN Hilversum. Tel. 035 623 42 47 / info@eemlandreizen.nl
www.eemlandreizen.nl
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Lezing Mondriaan 
Mondriaan: zijn leven en werk. 
Van realisme naar De Stijl. 
Presentatie: Mirelle Nunes     
 

Op 7 maart was het 150 jaar geleden dat Piet Mondriaan 
in Amersfoort werd geboren. Vanwege dit jubileum or-

ganiseren een aantal Nederlandse musea dit jaar tentoon-
stellingen met Mondriaan in de hoofdrol.

Kunsthistorica Mirelle Nunes van 
Kunst uit Zeist neemt u mee in 
deze kunstlezing naar het Amers-
foortse Museum Flehite en het 
Kunstmuseum in Den Haag. Aan 
de hand van de werken uit beide 
musea toont zij de ontwikkeling 
tot wereldberoemde kunstenaar. 
Van een beginnende, figuratieve 
landschapsschilder geïnspireerd 
door de Haagse School tot aan zijn eigen ontwikkelde ab-
stracte stijl. 
Mondriaan reisde veel en vestigt zich in Parijs: hèt centrum 
van de wereld voor kunst en cultuur. De Hollandse schilder 
(zich inmiddels 'Mondrian' noemende) komt daar in aanra-
king met verschillende kunststromingen en paste de ver-
nieuwingen toe in zijn schilderijen. 
Na zijn verhuizing naar New York in 1938 veranderde Mond-
riaan nog eenmaal van stijl. Zijn laatste meesterwerk werd 
de beroemde 'Victory Boogie Woogie': herkenbare vlakken 
en lijnen in primaire kleuren. De titel van het werk verwijst 
onder meer naar de zo door Mondriaans geliefde Boogie 
Woogie-muziek van die tijd.

ASZ-vrijwilliger en fervent Mon- 
driaan-liefhebber zal Fred Man-
schot na afloop van de lezing een 
toelichting op en een inkijkje in 
zijn bijzondere Mondriaan-collec-
tie geven.

Nieuwsgierig geworden naar de 
bespreking van de vroege en late 
werken van Piet Mondriaan, kom 
naar de lezing en reis mee door 
het leven van deze iconische kunstenaar. 

Datum, locatie en tijd: donderdagmiddag 
22 september, Torenlaan Theater, aanvang: 
14.30 uur. Zaal open vanaf 14.00 uur. Kosten 
excl. consumptie € 5,-. Aanmelden en beta-
len via iDeal, ga naar de website: www.seniorenzeist.nl. 
Vervolgens: activiteiten > lezingen en klik daarna op 'aan-
melden Torenlaan'. De rest volgt als vanzelf. Geen internet? 
Alleen in dat geval SMS't u uw aanmelding naar: 06 532 228 
57. U wordt geïnformeerd als een lezing is volgeboekt of 
niet doorgaat.

Lezing Dementie 
Dementie: volksziekte nummer één in de 21e eeuw
Presentatie: Marc Wortman, voormalig directeur Alzheimer 
Nederland en Alzheimer’s Disease International

Dementie is de naam voor een groep 
hersenziekten waarbij de herse-

nen informatie niet meer goed kunnen 
verwerken. Vergeetachtigheid is het 
meest bekende symptoom maar er zijn 
nog vele andere. Hoewel ook jonge-
re mensen dementie kunnen krijgen is 
het vooral gerelateerd aan ouderdom. 
Hoe ouder je bent, hoe groter de kans 
op dementie, waarvan de ziekte van Al-
zheimer de meest voorkomende vorm 
is. Andere vormen zijn bijvoorbeeld vasculaire dementie of 
Lewy Body dementie.

Ongeveer één op de vijf mensen in Nederland krijgt ooit 
dementie en dat betekent dat bijna iedere familie ermee 
geconfronteerd wordt. De impact van de ziekte is groot en 
niet alleen voor degene die het krijgt, maar ook voor zijn of 
haar omgeving. En voor de maatschappij als zodanig want 
dementie doet een groot beroep op de zorg en door de ver-
grijzing zal dat de komende jaren nog verder toenemen.
Er wordt veel onderzoek gedaan naar dementie en dat leidt 
tot kleinere resultaten. Het begrijpen van de oorzaak en 
daarmee mogelijk maken van een behandeling is een enor-
me puzzel, waarvan nog niet alle stukjes zijn gevonden. 
Maar er is ook vooruitgang in onze kennis over preventie van 
dementie en welke zorg de beste kwaliteit van leven kan 
geven. Op al deze punten zal ik ingaan tijdens de lezing en 
ook over omgaan met dementie en verandering in gedrag, 
zinvolle activiteiten en niet te vergeten de zorg voor de 
mantelzorger.

Datum, locatie en tijd: donderdagmiddag 1 september, 
Torenlaan Theater, aanvang: 14.30 uur. Zaal open vanaf 
14.00 uur. Kosten excl. consumptie € 5,- . Aanmelden en be-
talen via iDeal: ga naar de website: www.seniorenzeist.nl. 
Vervolgens: activiteiten > lezingen en klik daarna op 'aan-
melden Torenlaan'. De rest volgt als vanzelf. Geen internet? 
Alleen in dat geval SMSt u uw aanmelding naar: 06 532 228 
57. U wordt geïnformeerd als een lezing is volgeboekt of 
niet doorgaat.
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Lezing dichter Gerrit Achterberg
Gerrit Achterberg (1905-1962) 
Presentatie: Wim Kozijn

De dichter Gerrit Achterberg werd in 1905 geboren in de 
koetsierswoning van het landgoed Sandenburg in Lang-

broek. Zijn vader was koetsier bij de graaf en later pachter 
van een van zijn boerderijen. Hij groeide op in een streng 
protestants-christelijk milieu in een feodale streek. Hij 
werd onderwijzer o.a. in Opheusden waar hij Arie Dekker 
ontmoette. Die riep bij hem de dichter wakker. Samen pu-
bliceerden zij in 1925 hun bundel Zangen van twee twinti-
gers. Zijn eerste eigen bundel was Afvaart.
Hij nam ontslag als onderwijzer wegens psychische proble-
men en werd enige malen in een psychiatrische inrichting 
verpleegd. In 1937 schoot hij zijn hospita dood en kreeg tbs. 
Jaren werd hij verpleegd en schreef intussen vele bundels 
poëzie.

In deze presentatie vertelt Wim Kozijn over zijn leven en 
illustreert dat met zijn gedichten. Zijn werk wordt tot het 
beste van de Nederlandse poëzie gerekend en werd o.a. be-
kroond met de staatsprijs van de Nederlandse letterkunde 
de P.C. Hooftprijs. Door het gebruik van de beamer kan ie-
dereen de gedichten meelezen en worden ook foto’s uit zijn 
leven vertoond.

Wim Kozijn, oud-voorzitter van Senver, hield in augustus 
2019 zijn Ida Gerhardt lezing voor de Algemene Senioren-
vereniging Zeist (ASZ) in het Torenlaan Theater en in januari 
2020 (op Gedichtendag) over Hendrik Marsman. Laatstge-
noemde lezing werd door ASZ in samenwerking met Literair 
Zeist en Bibliotheek Idea Zeist georganiseerd.

Datum: 15 september. Locatie: Bibliotheek Zeist. Toegang: 
€ 6 en € 5 voor leden van de Algemene Seniorenvereniging 
Zeist (ASZ) en bibliotheken van KunstenHuis Idea. 
Aanmelden: www.literairzeist.nl/activiteiten/schrijvers-
ontmoetingen/lezing-over-gerrit-achterberg.html
Aanvang: 14.30 uur, zaal open vanaf 14.00 uur Eerder ge-
kochte kaarten voor deze door omstandigheden uitgestelde 
lezing blijven uiteraard geldig. Deze lezing is een gezamen-
lijk initiatief van ASZ, Bibliotheek Idea en Literair Zeist.

Lezing Nieuwe Hollandse waterlinie 
Presentatie: Kees Schipper

De Nieuwe Hollandse Waterlinie was een verdedigings-
linie. Water was het verdedigingswapen. Als de vijand 

eraan kwam, konden stroken weiland tussen Muiden en de 
Biesbosch onder water gezet worden. Het land werd daar-
door 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 vestingste-
den: 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-Duit-
se oorlog 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 gezet-
te gebieden vliegen, blijkt dat de Linie zijn verdedigings-
waarde grotendeels heeft verloren. Tegenwoordig heeft de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie een nieuwe functie. Het is nu 
een prachtig gebied, waarin je de geschiedenis 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 
actief op het For-
teiland Pampus. 
Naast het rondlei-
den van de gasten 
heeft hij zich ver-
diept in de historie 
van dit fort en de 
stelling van Am-
sterdam. Daar is 
later zijn belang-
stelling voor het 
functioneren van 
de complete Hol-
landse Waterlinie 
bij gekomen. 

lees verder >>>
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Datum, locatie en tijd: donderdagmiddag 18 augustus,  
Torenlaan Theater, Torenlaan 38, Zeist, aanvang: 14.30 uur. 
Zaal open: 14.00 uur. Kosten, excl. consumptie: € 5,-.
Aanmelden en betalen via iDeal, ga naar de website: www.
seniorenzeist.nl. Vervolgens: activiteiten > lezingen en klik 
daarna op 'aanmelden Torenlaan'. De rest volgt als vanzelf.
Geen internet? Alleen in dat geval SMSt u uw aanmelding 
naar: 06 532 228 57. 
U wordt geïnformeerd als een lezing is volgeboekt of niet 
doorgaat.

Museumclub

Hierbij nodigen wij u hartelijk uit voor een bezoek aan 
het vernieuwde Museum voor Moderne Kunst te Arnhem. 

Wij hebben daar op vrijdag 26 augustus om 11.15 uur een 
rondleiding. Er kunnen maximaal 15 mensen mee, zorg dat 
u erbij bent! Want:  

Sinds 2017 is het museum grondig getransformeerd op de 
vertrouwde locatie op de stuwwal, gastvrij en groen, met 
een bijzonder tuinontwerp. Een unieke vleugel, naar ont-
werp van Benthem Crouwel, met grote ramen met uitzicht 
op de omringende natuur. De nieuwe vleugel is echt een 
blikvanger! De kleurschakering van de entree gaat van ijs-
blauw naar aardse kleuren: wat de locatie van het museum 
op de door een gletsjer ontstane stuwwal symboliseert. De 
historische koepel is het gastvrije middelpunt. De prachtige 
beeldentuin, naar ontwerp van Karres en Brands, herbergt 
interessante beelden in vier groepen verdeeld.

Er zijn momenteel twee tentoonstellingen: 'Van links naar 
rechts' en 'Met open ogen'. We hopen van beide de hoogte-
punten te zien. Moderne kunst is vaak boeiend, grensver-
leggend en niet altijd 'mooi'. Het daagt ons uit onze gewone 
wereld ook eens 'anders' te durven bekijken. Heel erg de 
moeite waard! Er zijn ook nog films te bekijken, soms humo-
ristisch, in ieder geval grensverleggend. Voor wie wil reizen 
we samen vanaf station Driebergen/Zeist met de trein van 
10.01 uur. We verzamelen op perron 2 rond 9.45 uur.
Na afloop gaan we met zijn allen, voor wie wil, een kopje 
koffie drinken of lunchen in het restaurant. De terugreis is 
op eigen gelegenheid.

De toegang met museumjaarkaart is gratis (anders € 15). 
De rondleiding kost € 6, ter plekke te voldoen. Overige kos-
ten zijn voor eigen rekening. Heeft u belandstelling? U kunt 
zich aanmelden tot 22 augustus bij Saskia van der Gouw, 
svdgouw@gmail.com of (liever niet) 030 691 56 79. Graag 
aangeven: Naam, aantal personen, telefoonnummer, eigen 
vervoer of samen met de trein en of je mee wilt lunchen.

De volgende tentoonstelling die we willen bezoeken is 'De 
jonge Mondriaan' in museum Flehite te Amersfoort op 14 ok-
tober, dit wel onder voorbehoud.

Museum Plus Bus
 
In het vorige ASZ Magazine (nummer 6, pagina 12) bent u 
uitgenodigd voor de busreis van ASZ met de Museum Plus 
Bus. 
De bus vertrekt donderdag 25 augustus om 9.45 uur van 
het parkeerterrein naast Slot Zeist. Ons doel is het Drents 
Museum. Om 17.45 uur bent u weer in Zeist. Deelname is 
gratis. Voor de optionele lunch betaalt u € 15,-. Er kunnen 
45 mensen mee, er is nog plaats voor 10 leden. Opgeven 
voor 3 augustus bij willymak52@gmail.com of 06 241 270 88
Zie voor meer informatie: www.museumplusbus.nl

Film in Figi 
Maandag 15 augustus draait de film The Duke. 
Duur: 1 uur en 36 minuten.Genres: komedie/drama.

In 1961 stal Kempton Bunton, een 60-jarige taxichauffeur, 
Goya’s portret van de hertog van Wellington uit de Nati-

onal Gallery in Londen. Het was de eerste (en nog steeds 
de enige) diefstal uit de geschiedenis van het museum. In 
zijn losgeldbrieven schreef Bunton dat hij het schilderij zou 
teruggeven op voorwaarde dat de overheid ermee in zou 
stemmen om gratis televisie te verstrekken aan ouderen. 
Pas vijftig jaar later zou de volledige geschiedenis achter 
de diefstal bekend worden. Een verbazingwekkend verhaal 
over hoe een rechtschapen man de wereld wilde veranderen 
en daarmee zijn zoon en zijn huwelijk redde.

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)

Maandag 19 september 2022 draait de film Elizabeth.
Duur: 1 uur en 30 minuten.
Genres: documentaire/ biografie.

2022 is het jaar waarin koningin Elizabeth 70 jaar op de 
Britse troon zit: een historische mijlpaal. De documen-

taire Elizabeth is een bijzondere, grappige en soms zelfs 
ondeugende viering van de langs- zittende monarch ooit. 
Aan de hand van archiefbeelden, hedendaagse materialen 
en thuisvideo’s volgen we The Queen, van haar jonge jeugd 
in de jaren 30 tot het symbool dat ze nu is. 

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)

Cultuur Cultuur (vervolg)(vervolg)
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Film Walkart in Figi
Maandagavond 10 oktober om 20.00 uur gaat in theater Figi het 
docudrama ‘WALKART’ van Kees Linnenbank in première. Vanaf  
1 september tot 8 oktober kunt u (verplicht) kaarten reserveren 
a € 5.- via: info@zhg.nl

De film geeft een beeld van het leven van de familie Walkart 
en begint als Leonard Walkart wonende aan de Keizersgracht te 
Amsterdam een zomerverblijf in Zeist gekocht heeft. Er is te 
zien dat het echtpaar Walkart en hun nog jonge dochtertjes per 
rijtuig onderweg zijn van Amsterdam naar Zeist. In de film zien 
we een tijdsbeeld van de familie Walkart tot het overlijden van de jongste dochter in 1904. 
Vervolgens is te zien wat de familie Walkart voor de gemeente Zeist heeft betekend.

Vogeltrek en het laatste 
zomergroen op Den Treek

Op zaterdag 17 september maken we een korte wande-
ling in het landgoed Den Treek bij Leusden: het Treeker-

punt-pad. De wandeling voert deels over de heide, die dan 
nog net in bloei zal staan. De wandeling is 4 km lang en er 
zitten wat lichte klimmetjes in, niet geschikt voor rollators. 
Ook nemen we even een kijkje op de heuvel van het Tree-
kerpunt. Op dit kijkpunt voor vogeltrek staan enkele voge-
laars van de KNNV om de overtrekkende vogels te tellen. 
Leuk om te zien hoe dat gaat en hoeveel trekvogels er al 
geteld zijn. Joke Jansen en Frans van Bussel zijn de gidsen.

We verzamelen om 10.00 uur op de parkeerplaats Slot Zeist. 
Vandaar rijden we via de Woudenbergse weg en de Doornse 
weg (N227) en gaan bij restaurant 'Bergzicht' rechtsaf de 
doodlopende Treekerweg in en rijden die tot de grote par-
keerplaats links. U kunt ook rechtstreeks naar het Treeker-

punt gaan. Hier start de wandeling dan om 10.15 u. Wie wil 
kan na afloop bij restaurant 'Bergzicht' koffie drinken.   
      
Wilt u zich opgeven vóór 15 september bij Frans van Bussel, 
tel. 030 693 11 68 en e-mail: fvanbussel@planet.nl. Graag 
vermelden of u rechtstreeks naar het Treekerpunt rijdt  
of dat u met of zonder auto naar het Slot Zeist komt en 
wilt meerijden met een ander. Vermeld bij aanmelding uw 
e-mailadres of evt. uw telefoonnummer, want u krijgt een 
bevestiging of u mee kunt. Geef u snel op, want het aantal 
deelnemers is beperkt tot 20 personen.

Natuur en MilieuNatuur en Milieu

Vogeltrektellen op het Treekerpunt

1716



18

CreatiefCreatief

Toneelspelen? 
Kom maar op!

Begin mei heeft de ASZ toneelgroep 
weer een geestig en ontroerend to-

neelstuk op de planken gezet. U heeft 
het wellicht gezien en genoten van het 
spel. Zin om mee te doen?
De ASZ organiseert een korte cursus 
toneelspelen op dinsdagmiddag 4 en 
11 oktober in het Torenlaantheater.  
We gaan op die middagen met elkaar 
allerlei leuke speloefeningen doen en 
ook improvisaties. Het is een soort 
workshop voor mensen met en zonder 
toneelervaring. Tijdens deze toneel-
bijeenkomst kunnen we tegelijk kij-
ken of we dit seizoen weer een nieuwe 
toneelproductie gaan starten en wie 
mee wil doen. 
Frans van Bussel, de regisseur van die 
ASZ toneelstukken, zal deze workshop 
met ongelooflijk veel enthousiasme 

leiden. Doe mee en u zult er van ge-
nieten. Het verplicht u tot niets, het is 
alleen maar een korte toneeltraining.  
Ook de spelers van het ASZ toneel zijn 
van harte uitgenodigd om mee te doen 
en hun ervaringen te delen met de 
nieuwe deelnemers.

Samengevat
Data: dinsdag 4 en 11 oktober  
van 14.00 uur tot 16.30 uur.
Aantal bijeenkomsten: 2 middagen 
Locatie: Torenlaantheater in de 
Torenlaan in Zeist
Docent: Frans van Bussel
Kosten (inclusief koffie/thee): € 8,-   
Opgave bij Frans van Bussel: 
fvanbussel@planet.nl of telefoon: 
030 693 11 68. U krijgt na uw 
aanmelding een bevestiging en 
hoe u kunt betalen. 

ASZ Koor

Het duurt nog even, maar de tijd 
gaat snel en omdat het volgende 

ASZ Magazine pas eind september ver-
schijnt nu alvast een hartelijke uitno-
diging om op 2 september te komen 
zingen. Zet die datum maar met kapi-
tale letters in je agenda.
We beginnen dan aan een nieuw sei-
zoen en als je de foto op pagina 11 van 
Magazine nummer 5 bekijkt dan wil je 
nu al beginnen. Zo enthousiast is onze 
dirigent Martin en het koor doet er 
niet voor onder.

Dus vanaf vrijdag 2 september:
• Gewoon weer in het vertrouwde 

Torenlaan Theater met het nieuwe 
ventilatiesysteem

• Gewoon weer de eerste en derde 
vrijdag van de maand

• Gewoon weer van half elf tot half 
een en ja er is een pauze.

We gaan uit van twintig repetities. 
Acht in 2022 en twaalf in 2023. Het 
koor bestaat uit ongeveer 40 leden. 
Het repertoire is heel divers, licht 
klassiek, popsongs, Engels- en Neder-
landstalig, maar ook andere talen ko-
men aan bod.
De kosten voor deelname zijn € 110, 
eventueel in twee termijnen te be-
talen. € 45 voor de eerste acht repe-
tities in 2022 en € 65 voor de twaalf 
repetities in 2023.
Twijfel je nog kom dan gerust een keer 
luisteren. Want zingen is zo goed voor 
een mens, je wordt er blij van. Dus 
sopranen, alten, tenoren en bassen, 
kun je nog zingen, zing dan mee.

Informatie en aanmelden
Elisabeth Groenendaal. 030 691 77 82 
of elisabethgroenendaal@casema.nl 
of Geke Schuiteman, 030 691 96 89 of 
g.schuiteman@kpnplanet.nl 

Een heel goede zomer. 
Elisabeth en Geke

 

Spelers gezocht: Spelers gezocht: Serious Game over zorgSerious Game over zorg

Hoe kies je een fysiotherapeut of een psycholoog? Hoe 
kom je erachter dat de ene zorgaanbieder beter bij je 

past dan een andere? Welke informatie heb je hierbij nodig? 
We zoeken mensen die met ons een Serious Game over dit 
soort zorgkeuzes willen spelen.
Doe mee! Iedereen is van harte welkom. Er is geen kennis 
voor nodig, het is leuk is om te doen en er zijn hapjes en 
drankjes. Bovendien ontvang je een VVV-bon van twintig 
euro voor je deelname.
 
Kennisland ontwikkelde de game 'Inzicht of Intuïtie' in sa-
menwerking met Zorginstituut Nederland, om met mensen 
in dialoog te gaan over hun informatiebehoefte bij het uit-
zoeken van een zorgaanbieder. Hoe help je bijvoorbeeld ie-
mand met de keuze voor een verpleeghuis? Voor beter lan-
delijk beleid is het noodzakelijk dat we weten hoe mensen 

in de praktijk hierover nadenken. Daar is deze Serious Game 
voor gemaakt. Het doel van de game is dat de uitkomsten 
leiden tot meer regie bij mensen zelf en minder registratie 
bij zorgaanbieders. 
Je speelt de Serious Game in een team. Samen maak je 
bij elke vraag een keuze voor een zorgaanbieder. Je hebt 
vier opties met verschillende vormen van keuze-informatie, 
welke kies je? En waarom? 

We spelen de game op dinsdag 13 september van 10.30 
tot 12.30, in het Torenlaantheater. Aanmelden kan door een 
mailtje te sturen naar voorzitter@seniorenzeist.nl.

Meer informatie over dit project is te vinden op: 
www.kl.nl/projecten/inzicht-of-intuitie-serious-
game-om-zorgkeuzes-te-doorgronden
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Op 7 juli werd de door De Senio-
renwegwijzers van ASZ gewonnen 

gemeentelijke Vrijwilligersprijs 2021 
verzilverd. Het was een middag met 
mooie klassieke muziek, gespeeld door 
drie jonge getalenteerde musici. El-
sie Reiziger, docent saxofoon bij het  
Kunstenhuis Idea, vertelde over het 
positieve effect van muziek op het ou-
der wordende brein. Hierna traden de 
jonge musici op, die vooraf kort door 
Elsie werden geïnterviewd over hun 
passie voor muziek en hun instrument.

tekst: Eefje van Essen 
 fotografie: Han Willems
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Huis verkopen?
Ook uw makelaar 

dichtbij: 
Nassau Makelaars

BEL (030) 69 175 77 
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Rechtsboven  Thomas Prechal 
 (2004)
Linksonder Quinten van Brummen  
 (2009)
Rechtsonder Anna Petrovitsch   
 (2007)

Muzikale middag in Torenlaan theaterMuzikale middag in Torenlaan theater

Vrijwilligersprijs 
2021 verzilverd



Dit jaar weer een ASZ PickNick

Kent u de wijngaard Hoog Beek en Royen? Gelegen in het 
gelijknamige in 1824 aangelegde park aan de Drieberg-

seweg, onderdeel van de Stichtse Lustwarande. De in dit 
park op de plaats van de voormalige moestuin opgenomen 
wijngaard is een resultaat van samenwerking tussen Het 
Utrechts Landschap en Rotary Club Zeist. Bekroonde Johan-
niter en Souvignier Gris witte wijn komt hier vandaan.
Na 2 jaar corona kunnen we tot onze vreugde op deze schit-
terende plek weer een gezellige ASZ PickNick organiseren. 
Rond de karakteristieke schaduwrijke Catalpa boom, en bij 
iets minder weer, onder beschermend tentdoek. De PickNick 
zal plaatsvinden op zaterdag 17 september, van 12:00 tot 
15:00
Het is de bedoeling dat iedereen iets te eten meebrengt, 
zoals een hartige taart, franse kaasjes, een salade, fruit…
Wilt u als u zich opgeeft voor deelname even overleggen 
met de organisatie wat u mee wilt nemen, dan kunnen we 
proberen te voorkomen dat er teveel van hetzelfde op tafel 
komt. Mensen met een dieet kunnen uiteraard hun eigen 
eten meebrengen.

Een vrijwilliger zal iets vertellen over de wijngaard. Deel-
nemers zijn, in overleg met de organisatie, van harte uitge-
nodigd bijvoorbeeld een muziekstuk of gedicht ten gehore 
te brengen.

De kosten zijn 10 euro per deelnemer. Voor dat bedrag krijgt 
u ondermeer snacks en drankjes; alleen voor wijn wordt een 
extra bijdrage van € 1 (contant, gepast) per glas gevraagd. 
U kunt zich aanmelden van 24 juli tot 15 augustus, en van 
30 Augustus tot 15 september, bij Marion Dijkhorst, tel 06 
295 473 13, email dijkhorstmarion@gmail.com
Betaling uitsluitend contant en gepast bij binnenkomst 
(Driebergseweg nr. 1, nabij de laan van Beek en Royen)
Wij hopen op een grote opkomst en zien uit naar dit gezel-
lige samenzijn op een prachtige locatie.

Ria Nederhoff, Marion Dijkhorst en Gerda Kuiper

Samen dineren

Dinsdag 20 september gaan we eten bij Restaurant Her-
mitage, Het Rond 7 in Zeist. We kunnen gebruik maken 

van het voorste gedeelte van Café de Paris. We hebben ge-
reserveerd voor 30 personen. Aanvang 18.00 uur. Er wordt 
een drie-gangenmenu geserveerd.
Voorgerecht: Bospaddestoelensoep of Carpaccio van rund 
met truffel en parmezaan • Hoofdgerecht: Plat du jour (wis-
selend visgerecht) of Risotto met zacht gegaarde kalfswang
Bij de hoofdgerechten worden frietjes geserveerd • Nage-
recht:Creatie van de patissier of Koffie/thee

Kosten zijn € 32,50 p.p. Dit is exclusief drankjes. Met di-
eetwensen en/of allergieën wordt rekening gehouden. Aan-
melden het liefst per mail kan vanaf maandag 12 septem-
ber bij: El Tebbens, eltebbens@gmail.com , 06 532 874 87 of 
Tonny Jansen, amjansen1939@gmail.com, 06 118 664 71
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Ontmoetingen Ontmoetingen 

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.

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 dinsdag 10.30 - 12.00
Binnenbos, samen met Gouden Koffie

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. 20



Meezingcafé in het
Openluchttheater 

Zondagmiddag 24 juli verhuist het 
Meezingcafé weer voor één keer 

naar het Openluchttheater van Slot 
Zeist. Kom en zing van 13.30-14.20 uur 
mee in het grootste koor van Zeist. De 
dirigent is Arie Perk. Net als andere ja-
ren is er voor iedereen een boekje met 
de teksten van de liedjes. Leuk voor 
jong en oud. 

Meezingcafé 
in Torenlaan Theater 

Kom vrijdag 9 september om 15.00 
uur naar het Torenlaan Theater. Di-

rigent 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 kof-
fie/thee, twee consumpties en hap-
jes. Meer informatie op onze website: 
www.seniorenzeist.nl > activiteiten > 
ontmoeten of de site van het Toren-
laan Theater www.torenlaantheater.
nl. Je kunt ook bellen met Ulanda van 
Rooijen: 0343 56 27 68.
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ASZ & PartnersASZ & Partners

High Tea

Op woensdag 17 augustus is er een high tea gepland. Met net zoveel thee en 
gewone koffie als je wilt. En natuurlijk allerlei zoete en hartelijke heerlijk-

heden. Wijn en frisdrank dienen apart afgerekend te worden. De High Tea is bij 
'Bij johannes', Montaubanstraat 84, Zeist. Van 14.00 tot 16.00. We kunnen voor 
maximaal 15 personen reserveren. De kosten zijn 15 euro per persoon. Bij mooi 
weer kunnen we in de tuin zitten, anders. Omdat dit een bijzondere lunchroom is 
kan er uiterlijk tot 10 augustus gereserveerd worden.

Aanmelden bij Tonny Jansen: amjansen1939@gmail.com, tel. 692 35 61 of 06 118 
664 71, of Margit van der Lee: margitvdlee@gmail.com, tel. is 06 237 432 81.

Ouderen in de wijken, 
langer zelfstandig thuis wonen 

Leest u ook de Libelle, het grootste damesblad van Neder-
land? Ik wel, al jaren. Daar kwam ik het volgende citaat 

tegen: "Wie denkt dat hij of zij straks als bejaarde in een 
gespreid bedje met alle gewenste zorg belandt, komt gega-
randeerd van de koude kermis thuis. Maar hoe gaan we dat 
dan regelen?".

Als belangenbehartigers van senioren in Zeist werken Hans 
Burgmans, Ineke de Geer en ik al jaren aan dit onderwerp. 
Zorg en Welzijn zijn zeer belangrijk voor senioren. Zeker nu 
ieder van ons, lang zelfstandig, in zijn eigen woning moet 
blijven wonen. Dit noemt men: de regie houden over je ei-
gen leven. Natuurlijk wil ik dat, maar er zijn wel randvoor-
waarden nodig om dit te kunnen.

ASZ en MeanderOmnium gaan in samenwerking met an-
dere partners 4 middagen organiseren waar wij over dit  
onderwerp in gesprek gaan en u voorlichting hierover kunnen  
geven. Maar vooral al uw vragen beantwoorden.

Tijdens het Project Huisbezoek 75 plus hebben ruim 1000 
senioren verteld wat er nodig is om zelfstandig te blijven 
leven en wonen. Tijdens deze middagen gaan wij in op dat 
onderwerp.

Hierbij alvast de data en na de zomer volgt meer informatie 
over de inhoud van de middagen. Iedereen is welkom.

Vrijdag 16 september  14- 16 uur gemeentehuis
    Raadszaal Zeist
Dinsdag 11 oktober  14 – 16 uur Torenlaantheater
Dinsdag 8 november  10 – 12 uur 
   Kerk en Samenleving West
Dinsdag 13 december  14 – 16 uur Binnenbos

Lia van Dijk



Het WilhelmusHet Wilhelmus

Elk land heeft een eigen 'Volks-
lied'. Dat is niet zomaar een lied-
je dat door iedereen van oudsher 

gekend en gezongen wordt, nee, het 
Volkslied (hoofdletter!) vertegen-
woordigt het land, het hele volk. Als 
een Volkslied ergens in een vreemde 
omgeving klinkt, krijgen de mensen 
tranen in de ogen van vaderlandslief-
de. Maar meestal zijn die Volksliede-
ren niet om aan te horen – brallerige 
melodieën, een tekst die druipt van 
chauvinisme, je krijgt er koude ril-
lingen van. Kijk naar het Nederlandse 
Volkslied zoals dat bestond in de 19e 
eeuw: 'Wien Neêrlandsch bloed door 
d'ad'ren vloeit, Van vreemde smetten 
vrij, Wiens hart voor land en koning 
gloeit, Verheff' den zang als wij!' Kán 
het drakeriger?

Gelukkig is men in de 20e eeuw hier-
van teruggekomen en heeft men het 
aloude 'Wilhelmus' in ere hersteld. Een 
lied ontstaan in de 16e eeuw, geba-
seerd op een oude bestaande melodie 
die als vanzelf in de loop de eeuwen is 
veranderd en aangepast aan de 'zing-
baarheid'. Een melodie als combina-
tie van nationaal vrijheidsdenken en 
persoonlijke bescheidenheid. Het zijn 
eigenschappen die de gemiddelde Ne-
derlander sieren.  

Het zijn ook eigenschappen die de 
eerste prins van Oranje, Willem van 
Oranje (1533-1584) sierden. Een voor 
zijn tijd onbaatzuchtig mens die zich 
in dienst heeft gesteld van de door 
Spanje onderdrukte bewoners van de 
Lage Landen (de 'Nederlanden') en 
daar al zijn bezittingen en tenslotte 
zijn leven voor heeft ingezet.

Maar nu de tekst van het eerste 
couplet. Dat begint al meteen met 
'ben ik van duitsen bloed'. Maar Duits-
land zoals wij dat nu kennen bestond 
toen nog helemaal niet! Er waren al-
lemaal kleine staatjes, meest graaf-
schappen en hertogdommen, die be-
hoorden tot het heilige Roomse rijk 
van keizer Karel de Vijfde. Na de dood 
van deze Karel (1555) was zijn zoon 
Filips de Tweede koning geworden van 
Spanje, Portugal, delen van Italië en 
van de Nederlanden. 

Deze koning Filips kon niet verdragen 
dat het Calvinisme in onze Lage Lan-

den zoveel invloed kreeg en stuurde 
de Hertog van Alva om hier orde op 
zaken te stellen en het katholieke ge-
loof te herstellen. Alva deed dit op de 
meest voortvarende en wrede manier; 
mensen werden gefolterd, levend ver-
brand of onthoofd en er werden hoge 
belastingen ingesteld. De vrijheids-
lievende Nederlanders kwamen hier-
tegen in opstand en prins Willem van 
Oranje nam hierbij het voortouw.

Verschillende voorouders en familie-
leden van Willem waren afkomstig 
uit delen van onze Lage Landen, van-
daar dat hij zegt: 'ben ik van dietsen 
bloed'; het Diets, Duuts of Nederduuts 
was namelijk de taal die hier gespro-
ken werd en die was fundamenteel an-
ders dan het Hoogduuts van de streken 
naar het oosten (het tegenwoordige 
Duitsland; 'duits' werd uitgesproken 
als 'duuts'). Het Diets was een taal die 
Willem dus ook in zijn bloed had, de-
len van ons land waren bezit geweest 
van zijn voorvaderen en hij voelt zich 
daar verantwoordelijk voor. Vandaar: 
'Den Vaderland getrouwe', trouw aan 
het land van mijn voorvaderen.

Verder had Willem de prinsentitel en 
een prins is nu eenmaal hoger dan een 
hertog. Dus ten opzichte van de her-
tog van Alva had hij de vrijheid, was 
hij 'vrij', om deze aan te pakken. En 
hij was zeker niet bang, hij was 'on-
vervaard', dat is onbevreesd. Dus zegt 
hij in het Wilhelmus: als prins ben ik 
(tegenover Alva) vrij en ook ben ik on-
verveerd, oud-Nederlands voor onver-
vaard. Maar een koning is weer hoger 
dan een prins, de koning van het ver-
re Spanje ('Hispanje') was de wettige 
heerser over ons land, deze koning 
heeft Willem dus altijd geëerd zoals 
het hoorde.
Maar toen Filips zijn ware aard toon-
de door Willem van Oranje vogelvrij 
te verklaren is hij door de vertegen-
woordigers van de Staten der Neder-
landen plechtig als koning 'afgezwo-
ren' en werd de Acte van Verlaetinghe 
ondertekend (1581). Het Wilhelmus-
lied bestond toen echter al. In 1584 
werd Willem doodgeschoten; wel is de 
moordenaar zijn beloning misgelopen 
– hij werd gepakt en op wrede wijze 
om het leven gebracht.

Theo Nederpelt
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Handschrift met het Wilhelmus uit 1617. Marnix van St Aldegonde wordt op  
de rechterpagina genoemd als auteur van het lied en 'excellent poeet'. 

Bron: nl.wikipedia.org/wiki/Wilhelmus
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Met het bestuur van het Zeister Mannenkoor is overeen-
gekomen dat vanaf 1 juli tot het eind van het jaar het 
Torenlaantheater iedere dinsdag van 10.00 tot 18.00 

uur ter beschikking staat van ASZ.

Op dinsdag 5 juli om 17.00 uur is de start feestelijk gevierd. 
Er was een grote opkomst en iedereen was enthousiast over 
dit initiatief. Als symbool van de jarenlange goede samen-
werking tussen het Torenlaantheater en ASZ bood Hans Burg-
mans aan Henk ter Voorde een foto aan van 'The Classical 

Singers', de zanggroep van het Zeister Mannenkoor, die tij-
dens het afscheid van Albert van Kuijk klassieke liederen ten 
gehore bracht. Koos van Gemeren vertelde een prachtig ver-
haal, waar de zaal ademloos naar luisterde.
Wekelijks tussen 17.00 en 18.00 uur zal er een borreluur 
zijn met 'iets te doen'.

Als U ook wilt meewerken aan de organisatie van deze 'ASZ-
dag' neem dan contact op met Emmie Bakker, emmiebakker 
@hotmail.com of tel. 06 249 937 87.

Henk ter Voorde ontving een foto van  
‘The Classical Singers’ uit handen van Hans Burgmans

Anja Kroon zorgde voor achtergrondmuziek

Het was een gezellig samenzijn Ronald van Gemeren vertelde een spannend verhaal
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Vanaf 1 juli worden de 10 maandelijkse afleveringen van 

september 2021 t/m juni 2022 van het programma ‘Even voor 

Zeven’ op SlotstadRTV elke dag om 6.50 en 18.50 uur herhaald. 
ZEVEN

EVEN VOOR
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GeschiedeniskringGeschiedeniskring

Binnen de erfgoedkoepel Geheugen 
van Zeist werken allerlei Zeister 
organisaties samen. Met elkaar 

vertellen zij de schitterende verhalen 
over de historie van Zeist door middel 
van rondleidingen, exposities of publi-
caties. Bovendien organiseert Geheu-
gen van Zeist elk jaar het Historisch 
Weekend in de vorm van een dubbele 
Open Monumentendag. Op zaterdag 

10 en zondag 11 september 2022 bent 
u weer van harte welkom op ruim 30 
bijzondere plaatsen die anders vaak 
niet toegankelijk zijn voor publiek.  
Zo doet ook Den Dolder volop mee. In 
het dorp zijn de Maria Christinakerk 
en begraafplaats Het Stille Hofje geo-
pend. Op de Willem Arntsz Hoeve kunt 
u terecht in het voormalige badhuis 
(nu brandweerkazerne), het directie-

gebouw, de gehoorzaal, de historische 
moestuin, tuinderij Uit de Kluiten en 
de Bloementuin. 
Het volledige programma voor de ge-
meente Zeist is te vinden op www.
openmonumentendag.nl/zeist.

Veel plezier!
Peter de la Mar

(Geheugen van Zeist)

Een vernieuwende manier om geschiedenis tot leven te 
brengen is gevelkunst. Zo is in 2021 het kunstwerk De 
Duif gerealiseerd op hoek van het appartementencom-

plex Delta Résidence aan de Wilhelmina van Essenlaan in 
Den Dolder. Samen met bewoners is nagedacht over de cri-
teria voor een passend ontwerp. Uit meerdere kandidaten 
is het voorstel van kunstenaar Tim Rodermans geselecteerd. 
In minder dan een week tijd is de afbeelding uiteindelijk op 
de muur gespoten. Met de schildering van ca. 12 x 8 meter is 
een saaie gevel opeens een bezienswaardigheid geworden. 
Een bezienswaardigheid die zorgt voor impact in de open-
bare ruimte, trots bij omwonenden en hopelijk voor extra 
interesse in de geschiedenis bij nieuwe doelgroepen.

De Duif van Den Dolder (Geheugen van Zeist)

Het gevelkunstwerk vertelt het historische verhaal van het 
dorp Den Dolder. De duif zelf en de zeepbellen verwijzen 
naar zeepfabriek De Duif. De afbeeldingen ín de zeepbel-
len verwijzen naar de andere pijlers van Den Dolder: de 
heidegronden, Christoph Pleines, het station en de Willem 
Arntsz Hoeve. Daarmee is op één muur de hele canon van 
het buurtschap zichtbaar gemaakt.

De heidegronden vormen het oorspronkelijke landschap in 
deze regio. In de omgeving van Zeist worden vanaf de 17e 
eeuw de eerste bossen aangelegd als voorloper van wat we 
nu zo waarderen als de Utrechtse Heuvelrug. In Den Dolder 
blijft het landschap echter tot in de 20e eeuw nagenoeg on-
aangeroerd. Er zijn slechts enkele zandpaden en nauwelijks 
bewoners.

Zeepfabriek De Duif (Gemeentearchief Zeist)

Dat verandert in 1902. De Amersfoortse ondernemer 
Christoph Pleines (1857-1936) zoekt dan een nieuwe plek 
voor zijn afgebrande zeepfabriek De Duif. Hij kiest voor de 
heide bij de afgelegen spoorhalte Dolderscheweg. De grond 
is goedkoop, de kans op stankoverlast is klein en het spoor 
kan personeel en goederen vervoeren. Vijf maanden later 
staat er al een werkende fabriek. Zeepfabriek De Duif is 
jarenlang de grootste werkgever van de gemeente Zeist. 
Inmiddels is de fabriek verhuisd en overgenomen door het 
huidige Unilever. In de merknaam Dove leeft De Duif nog 
altijd voort. De locatie van de zeepfabriek is nu al jaren de 
thuisbasis van Remia.
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10 en 11 september: Historisch Weekend

De Duif van Den Dolder
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Het Zeister Historisch Genootschap (ZHG) is opgericht in 1951 en houdt zich bezig 
met het bevorderen en verbreiden van de kennis over de geschiedenis van Zeist. 
Het ZHG bezit een grote verzameling boeken, prenten, foto's, films, kaarten, 
documenten en ander historisch materiaal. Ook brengt het ZHG publicaties en 
DVD's uit. Elk kwartaal verschijnt het tijdschrift 'Seijst', met een keur aan arti-
kelen over de lokale geschiedenis. Daarnaast organiseert het ZHG o.a. tentoon-
stellingen, excursies, lezingen en filmvoorstellingen. U kunt zich aanmelden als 
donateur van het ZHG door een mail met uw contactgegevens te sturen aan info@
zhg.nl, of schriftelijk aan ZHG, Postbus 342, 3700 AA Zeist.
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Van het oorspronkelijke fabriekscom-
plex is vrijwel niets over. Wel bevindt 
zich op Willem Arntszlaan 9 nog het 
voormalige administratiegebouw van 
De Duif. De voorkant van dit gebouw 
ligt aanvankelijk aan de zijde van het 
fabriekscomplex. Na de afsplitsing van 
het huis is dit bij een verbouwing om-
gedraaid.

Wilt u meer zien van De Duif van Den Dolder? Kijk dan op www.geheugenvanzeist.nl/articles/gevelkunstwerk-den-dolder 
Hier vindt u extra foto’s van het gevelkunstproject en een korte video-impressie van het maakproces.

DBBMH: De Boel Bij Mekaar Houden 

Ik hoor het mijn moeder nog zeggen. Bij het Hamertje Tik, 
bij de Meccano, bij het PimPamPet-spel, bij Mikado en bij 
Mens Erger Je Niet: “hou de boel bij mekaar”. Dat gold 

ook voor de Dinky Toys, die mijn broer en ik met grote zorg 
blinkend hielden. Door goed beheer hielden we inderdaad 
alles bij elkaar. Zò goed, dat bijvoorbeeld van het Mika-
dospel de stokjes later nog jarenlang als satéprikkers heb-
ben kunnen dienen. In feite staan de letters voor een wijze 
levensles: eigenlijk moet je zo’n beetje alles bij mekaar 
houden.

Het lukt nu even niet
Als je constateert, dat in 3 maanden tijd je cv (geeft alleen 
nog lauw en tenslotte puur koud water), het koffiezetap-
paraat (reageert nog slechts op een dreun op de kop), de 
vrieskist (het eens bevroren vlees dreef in het vleesnat, op 
de vrieskist staat 'made in Holland' en dat klopte ook), de 
afwasmachine (dient nu nog slechts als opvangbak voor krui-
mels van het aanrecht), de oven (liet de grote glazen deur 
zo voor mijn voeten vallen), het keukenkastje (viel uit de 
sponning op mijn schedel), na elkaar de geest geven. Nou, 
dan weet ik nu echt niet meer, hoe ik die boel bij elkaar kan 
houden. Je hebt dan het gevoel eigenhandig het BP-olielek 
in de Golf van Mexico te moeten dichten. Wanneer houdt 
die uitval eens op? Waar heb ik dit aan verdiend?

Dat moet je niet willen
Natuurlijk weet ik ook, dat het simpele verloop van de tijd 
slijtage meebrengt. Sommige slijtages zijn te voorzien: 
mijn jongens mikten de eertijds door mij en mijn broer 
gekoesterde Dinky Toys met een vloeiende beweging in de 
omgekeerde garage als het einde oefening was en ze naar 
bed moesten. Dat leidde ontegenzeggelijk tot aanzienlijke 
parkeerschade. Dan is bij-mekaar- houden een sterfhuis. 
Dat moet je niet willen.
Recent constateerde ik overigens op een markt, dat voor 
een Dinky Toy (in goede staat) € 100 werd gevraagd en als 
je dan ook nog het hele onaangebroken doosje had, was de 

opbrengst nog hoger. Ik besef nu, dat mijn vermogensscha-
de op de Dinky Toys toen, enorm is geweest.
Natuurlijk was er ook wel eens andere (door mij onvoorzie-
ne) schade: dingen die defect raakten als de jongens iets 
nieuws hadden gezien, dat ze wilden hebben.

Niet alleen materie, ook relaties
DBBMH is ook van nut bij andere dingen die minder grijp-
baar zijn. Daarbij denk ik niet aan: de reünie van de artille-
rie in ’t Harde. Die brengt mij tot de verzuchting, dat ik blij 
ben, dat ze dat zootje ongeregeld nooit bij elkaar hebben 
willen houden. Het had nu veel weg van Dads Army, eigen-
lijk meer: Grand Dads Army. Maar ik denk ook aan het gezin: 
hou dat bij elkaar zodat je bepaalde waarden, immaterieel 
en materieel, goed kunt doorgeven aan de volgende gene-
ratie. Ik hoop dat mijn kleinzoon voorzichtiger met de NSU 
SportPrinz omgaat dan zijn vader destijds met de Dinky Toy.

Keuzes maken
Misschien is DBBMH wel toe aan mijn persoonlijke herijking. 
Er zijn sociale media zoals LinkedIn, Twitter, Facebook, Hy-
ves, MySpace en je hebt ook nog je familie, je vrienden, de 
ASZ. Het wordt steeds drukker, DBBMH steeds ingewikkel-
der. Welke keuzes maak je? Je moet het allemaal misschien 
wel wat luchtiger opvatten, je soms afvragen of je die boel 
wel echt bij elkaar wilt houden of niet en eventueel af-
scheid nemen.

Frits Koster

ColumnColumn



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

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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Gezocht:
tekenaar

Wij zoeken iemand, die leuke car-
toons en/of tekeningen kan maken. 
In ons Magazine staan altijd veel 

foto’s, die veelal betrekking hebben op de 
door ASZ georganiseerde activiteiten. Om 
het geheel te verlevendigen willen wij graag 
her en der een cartoon of tekening plaatsen. 
Kunt U goed tekenen en vindt U het leuk om 
maandelijks in overleg een cartoon of teke-
ning te maken laat het ons weten.

Reacties naar: redactie@seniorenzeist.nl
Nadere informatie bij Eefje van Essen 
Tel. 06 230 845 51. 

Wij wensen u een mooie zomerperiode!
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Villa Mooi Zeist
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Agenda juli-oktoberAgenda juli-oktober

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

Datum Tijd Onderwerp  Zie Magazine Locatie

JUNI
Zo 24 juli 13.30-14.20 Meezingcafé in Openluchttheater p. 21 Slot Zeist
Ma 25 juli 17.00-17.45 Historisch Café ZHG Zie Mag. 6 p. 15 Figi
Di 26 juli Div Dagtocht Scheveningen Zie Mag. 6 p. 9 Diverse opstapplaatsen
Wo 27 juli 14.00-15.00 Wandelvoetbal p. 12 Complex SV Zeist
Vrij 29 juli 13.30-15.30 Jeu de boules p. 12 Les Cailloux, Koelaan 1
Zo 31 juli 10.00-13.00 Korte wandeling: ‘s Gravenland Zie Mag. 6 p. 10 Parkeerplaats Slot Zeist

AUGUSTUS    
Woe 3 aug 10.00-17.00 Fietstocht 60 km p. 11 Gemeentehuis Zeist
Vrij 5 aug 10.00-12.00 iPad-café p. 7 Rozenstraat 20 
Ma 15 aug 15.00-17.00 Film in Figi p. 16 Bioscoop Figi
Di 16 aug 10.00-15.00 Lange wandeling p. 10 Parkeerplaats Slot Zeist
Wo 17 aug 14.00-16.00 High Tea p. 21 Bij Johannes
Do 18 aug 14.30-16.30 Lezing Nieuwe Hollandse Waterlinie p. 15/16 Torenlaan Theater
Wo 24 aug div Dagtocht Texel p. 13 Divers
Do 25 aug 8.45-17.45 Museum Plus Bus p. 16 Parkeerplaats Slot Zeist
Vrij 26 aug 9.45 Museumclub naar Arnhem p. 16 Station Driebergen-Zeist
Vrij 26 aug 13.30-15.30 Jeu de boules p. 12 Les Cailloux, Koelaan 1
Zo 28 aug 10.00-13.00 Korte wandeling p. 10 Parkeerplaats Slot Zeist

SEPTEMBER    
Do 1 sept 14.30-16.30 Lezing Dementie p. 14 Torenlaan Theater
Vrij 2 sept 10.00-12.00 iPadcafé p. 7 Rozenstraat 20
vrij 2 sept 10.30-12.30 Start nieuw seizoen ASZ Koor P. 18 Torenlaan Theater
Ma 5 sept  Start cursus bridge p. 12 
Wo 7 sept 13.00-17.00 Fietstocht 40 km p. 11 Gemeentehuis Zeist
Vrij 9 sept 15.00-17.00 Meezingcafé p. 21 Torenlaan Theater
Za 10 + zo 11 sept divers Historisch weekend p. 24 Dertig verschillende locaties
Di 13 sept 10.30-12.30 Serious game p. 18 Torenlaan Theater
Wo 14 sept 19.30 Start danslessen p. 12 Binnenhof
Do 15 sept 14.30-16.30 Lezing over Achterberg p. 15 Bibliotheek Zeist
Vrij 16 sept 14.00-16.00 Zelfstandig wonen p. 21 Raadszaal Gemeentehuis Zeist
Za 17 sept 10.00-12.00 Rondje Natuur p. 17 Parkeerplaats Slot Zeist 
    of op eigen gelegenheid.
Za 17 sept 12.00-15.00 ASZ Picknick  p. 20 Wijngaard Hoog Beek en Royen
Za 17 sept 20.00-23.00 ASZ Dansavond p. 12 Torenlaan Theater
Ma 19 sept 15.00-17.00 Film in Figi p. 16 Bioscoop Figi
Di 20 sept 10.00-15.00 Lange wandeling p. 10 Parkeerplaats Slot Zeist
Di 20 sept 18.00-21.00 Samen dineren  Hermitage
Do 22 sept 14.30-16.30 Lezing over Mondriaan p. 14 Torenlaan Theater
Vrij 23 sept 13.30-15.30 Jeu de boules p. 12 Les Cailloux, Koelaan 1
Vrij 23 sept 15.00-17.00 Twice a lady Zie Mag. 5 p. 20 Torenlaan Theater
Zo 25 sept 10.00-13.00 Korte wandeling p. 11 Parkeerplaats Slot Zeist
Di 27 sept div Dagtocht Zeeland p. 13 divers
Wo 28 sept 14.00-16.00 Start cursus Filosofie  Torenlaan Theater

OKTOBER    
4 en 11 okt 14.00-16.30 Cursus Toneel p. 18 Torenlaan Theater
Ma 10 okt  Première film ‘Walkart’ p. 17 Figi bioscoop
Ma 17 okt t/m 21 okt Meerdaagse reis naar De Eifel  
Di 18 okt 14.00 Workshop ‘Omlaag die meter’  Torenlaan Theater

De tabel met ‘Ontmoetingen’ staat wegens ruimtegebrek op pagina 20


