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onze Facebook-pagina. Zo blijft u op de hoogte van het laatste ASZ-nieuws. 
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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.

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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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



 

VoorwoordVoorwoordInhoudInhoud

Colofon

Het ASZ-Magazine is een uitgave van  
de Algemene Seniorenvereniging Zeist.
Oplage 1.400 ex.
KvK Utrecht 56927886
Bank: NL07 TRIO 0776 4873 37
t.n.v. Senioren Zeist
Opmerking: Voor dagtochten  
geldt een ander rekeningnummer.  
Zie bij de betreffende artikelen.

Redactie
redactie@seniorenzeist.nl 
- Albert van Kuijk - 030 699 08 80 
- Eefje van Essen - 06 230 845 51
- Henk Schneider - 06 200 716 64
- Han Willems - 030 697 4983

Kopij volgende nummer (jaargang 11, 
nr. 9, nov.) inleveren voor 10 okt.  
Dit nummer verschijnt op vrijdag 28 
oktober 2022.

Adverteren in ASZ Magazine? 
Neem contact op met Leo Kroon, 
030 276 52 23 of 
penningmeester@seniorenzeist.nl.
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Han Willems, Lia van Dijk, Nina 
Hartwigsen, Albert van Kuijk, Fred 
Manschot 
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Manschot Grafimedia, Zeist
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Na 2 maanden weer het vertrouwde Magazine in de brievenbus. We hebben 
allemaal kunnen genieten van het mooie zomerweer en misschien een 
mooie vakantie.

Ondertussen heeft de redactie niet stil gezeten. Er is gekozen voor een nieuwe 
lay-out, waarmee – denken wij- het geheel overzichtelijker is geworden. Zo 
worden de activiteiten nu in chronologische volgorde opgenomen, te beginnen 
op pag. 10. Om ervoor te zorgen dat we alle kopij kunnen plaatsen, is voor 
ieder type artikel een maximum aantal woorden vastgesteld. Onze schrijvers 
hebben tot onze vreugde zich daar goed aan gehouden.

De grappige icoontjes zijn van Cartoonman Dolph Paulsen (inmiddels lid van 
ASZ), die als vrijwilliger samenwerkt met de redactie. Ook de cartoon boven dit 
voorwoord is van zijn hand. U zult in het vervolg regelmatig cartoons van hem 
tegenkomen in ons Magazine. In het volgende Magazine zal hij via een interview 
uitgebreid aan u worden voorgesteld. Wilt u alvast meer van hem weten klik 
dan op www.elkedagevenlachen.nl.

Heerlijk om even te lachen, want de hoge energiekosten zorgen bij een grote 
groep mensen voor veel zorgen. Op pag. 8 heeft Ton Evers op een rijtje gezet 
wanneer men voor een toeslag in aanmerking komt.
Op dit moment zal het nog niet zo’n vaart lopen, want terwijl ik dit schrijf 
is het prachtig warm zomerweer, staat de verwarming op de laagste stand en 
zitten de terrassen in Zeist vol.

Het terras-publiek bestaat zeker niet alleen uit jonge mensen. Onze groep seni-
oren is ook rijk vertegenwoordigd en ziet er over het algemeen fleurig uit, want 
laten we wel wezen, we worden steeds later oud.
Omdat ouderdom nu eenmaal gepaard gaat met verval en met het verdwijnen 
van een nafluitbaar uiterlijk moeten we het hebben van de schoonheid van 
imperfectie. In het recent verschenen boek ‘Wie ben ik als niemand kijkt’ (een 
aanrader) beschrijft Liesbeth Woertman, hoogleraar psychologie, dat, wanneer 
je jezelf in al je facetten laat zien, dit een duurzaam geluksgevoel geeft.

Ik wens u een mooie nazomer en veel geluk. 

Eefje van Essen
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Het bestuur heeft ook in de zomermaanden verga-
derd, namelijk op 19 juli en 23 augustus. We hielden 

de vergaderingen op onze thuisbasis: het Torenlaan- 
theater. Waar hadden we het over?  
 
Natuurlijk over de activiteiten van ASZ. Na corona duur-
de het even voordat u weer deel ging nemen aan de 
activiteiten die voor – door en met u georganiseerd wor-
den. Maar op dit moment is de belangstelling weer als 
vanouds. 
Als u een activiteit wilt opzetten dan hoort het bestuur 
dat graag. Kom met een plannetje en we kijken wat er 
mogelijk is. Emmie Bakker is uw aanspreekpunt.
 
We hadden het ook over ons eigen bestuur. In de al-
gemene ledenvergadering (ALV) in het Torenlaantheater 
van 22 november treedt Emma Janssens af.  Peter Davis 
en Lilianne Potters gaan Emma's taken voor de ledenad-
ministratie overnemen. Lilianne Potters wordt voorge-
dragen als nieuw bestuurslid. Peter en  Lilianne worden 
door Emma de komende weken ingewerkt.
Ook Hans Burgmans neemt afscheid als bestuurslid van 
ASZ. De ALV zal zeker een beetje weemoedig zijn, maar 
het wordt ook een feestelijk moment.
 
ASZ heeft deelgenomen aan de Walk-Art-Markt en heeft 
deelgenomen aan de vrijwilligersmarkt in september. Zo 
kunnen senioren in Zeist kennis nemen van de activitei-
ten van onze vereniging. Frans de Haas als bestuurslid 
PR en Communicatie trekt deze activiteiten.
 
'Even voor 7'. Ferdinand Schuering is de coördinator van 
de werkgroep van het programma dat twee keer per dag  
op Slotstad RTV Zeist wordt uitgezonden. Het is gelukt 
om 6000 euro subsidie te verkrijgen van het SWOZ. Nu 
kan er weer gewerkt worden om weer 10 uitzendingen 
te maken over onderwerpen die voor u van belang kun-
nen zijn. 
 
De ASZ-dinsdag in het Torenlaan Theater krijgt steeds 
meer vorm en inhoud. Leo Kroon is de trekker van dit 
project. 's Morgens zijn er dikwijls  overlegmomenten 
en in de middag activiteiten door, voor en van leden. De 
Soos  die rond 16.30 begint trekt steeds meer bezoekers. 
U bent welkom! Loop eens binnen en maak een praat-
je! Het is de bedoeling dat u altijd wel een bestuurslid 
treft. We zoeken nog vrijwilligers voor bardiensten. Iets 
voor u? We zoeken ook een coördinator Torenlaan Thea-
ter, die bijhoudt wat er allemaal voor ASZ gebeurt. 
 
In 2023 bestaat ASZ tien jaar. De start van deze tweede 
lustrumviering is dinsdagmiddag 10 januari 2023 bij de 
Nieuwjaarsbijeenkomst. Als u ideeën heeft over hoe we 
dit kunnen vieren en iets wilt organiseren, dan horen 
wij dat graag. U kunt zich bij onze voorzitter aanmel-
den. Leonie Silkens heeft al twee speciale lezingen op 
de rails gezet. Frans van Bussel gaat met de toneelgroep 
een eenakter instuderen. Het ASZ koor gaat zingen. Wie 
wil er ook iets doen????
 

Belangenbehartiging. Het bestuur heeft aandacht voor 
de energiecrisis, waar ook ouderen mee te maken krij-
gen. De term energiearmoede valt dan. Blijft de koop-
kracht wel op peil, rijzen de prijzen niet de pan uit? 
Deze onderwerpen brengen wij onder de aandacht van 
de wethouder. Maar ook de losse straattegels en over-
hangende takken, mobiliteit van senioren.

Het project 75+ huisbezoek met de klankbordgroep van 
ASZ-leden onder voorzitterschap van Hennie de Boer en 
Marieke van Gemeren wordt de komende tijd geëvalu-
eerd. Naar verwachting zal het in een wat gewijzigde 
vorm worden voortgezet. 

Af en toe bereiken ons geluiden over leden die niet aan 
een activiteit kunnen deelnemen, omdat de financiële 
situatie dat niet toestaat. Wanneer u die geluiden ook 
hoort, geef het aan ons door.

Tot zover weer van de bestuurstafel. Heeft u vragen, 
laat het ons weten. Blijf genieten van elke dag. Ook nu 
de herfst alweer voor de deur staat. Een mooie tijd van 
het jaar met de natuur, die vele kleuren laat zien.

Het Bestuur

Algemene Ledervergadering

Op 22 november zal in het Torenlaantheater een 
Algemene Ledenvergadering van onze ASZ worden 

gehouden. Tijdens deze vergadering zullen we afscheid 
nemen van de bestuursleden Hans Burgmans en Emma 
Janssens. Natuurlijk zullen deze bestuursleden in het 
zonnetje worden gezet. 
Voor Hans hebben we al een opvolger gevonden in Ineke 
de Geer. Voor Emma zullen we een nieuw bestuurslid 
aan u voorstellen: Lilianne Potters. Samen met onze 
nieuwe ledenadministrateur Peter Davis gaat zij de ta-
ken van Emma overnemen.
Op de agenda staan verder de begroting en de plannen 
die er zijn voor ons jubileumjaar 2023. 
De definitieve agenda zult u begin oktober ontvangen.

Gerard Rijerse, secretaris 

Van de bestuurstafel Van de bestuurstafel 
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Nieuwe leden
Dhr. en mw. van den Brink, mw. F.A.H. Mulder, mw. 
J. Gunther, mw. I. Marree, dhr. H. Canton, mw I. van 
Gaalen, dhr. en mw. Koot, dhr. Th.J. Steinebach, mw. 
J.M.W. Hesselink-Janmaat, mw. J. Woudenberg, dhr. 
J. Uree, mw. A. van Es, mw. J. ten Have, dhr. en mw. 
Troost, mw. I. Davids, mw. A. Wegchelaar-Bezooijen, 
mw. S.G. van Leeuwen, mw. K. Buisman, mw. D. van 
Soest, mw. H.F. de Boer, mw. W.M.N. Graber, mw. M.H. 
Roggen, mw. J.J.M. Langemeijer, mw. G. Bos Waal-
dijk, mw. A. Jacobs, dhr. G.K. Wildeman, dhr. N.C.J. 
Soethout, mw. D.K.E. Postema, dhr. en mw. van Soest, 

dhr. R. Meijers, dhr. en mw. Witbier, mw. C.M.A.A. Pot-
ters, mw. H.J. Monné, dhr. en mw. Smit, mw. M.J.L. van 
Laar, dhr. en mw. Paulsen, mw. I. Brandsma-Kochheim, 
dhr. J. van Vulpen, dhr. en mw. Burgerhout, dhr. en mw. 
Valkenburg, mw. A. Reddering, mw. M.S.A. Bakker, dhr. 
A. Horsman, mw. G. Visser, dhr. en mw. van Ee, mw. A. 
Schets, dhr. H.C. van Scherpenzeel, dhr. en mw. Versen-
daal, mw. S. van Biert.

Overleden
Mw. Ponstein, mw. J. van der Wijk, dhr. A.A.M. van ’t 
Hooft, mw. M. Verdonk.

1.600 leden

Tijdens de bijeenkomst voor nieuwe leden werd stil-
gestaan bij het feit dat recent lid nummer 1600 zich 

had aangemeld. Voor deze gelegenheid was lid nr.1 Al-
bert van Kuijk (initiatiefnemer-oprichter en oud-voorzit-
ter) uitgenodigd om niet alleen lid nr. 1600 Carla Oude 
Elferink toe te spreken maar ook  net-te-vroeg lid nr.  

1599 Gerard Kempen en net-te-laat lid nr. 1601 Ruud 
Koek. Op de vraag van Albert waarom zij lid van ASZ is 
geworden, antwoordde Carla Oude Elferink: "Ik wil niet 
onaardig zijn, maar wij struikelen hier in Zeist over ASZ". 
Dit leverde een lachsalvo in de zaal op. Nadat Gerard 
en Ruud bloemen hadden ontvangen en Carla een taart 
kreeg aangeboden was het tijd voor een drankje en een 
hapje in een gezellig samenzijn.
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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 Grietje, 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

OntmoetingenOntmoetingen
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Al enige tijd staat er in ons Magazine een be-
scheiden advertentie van de NPV met als kop 
‘Vrijwilligers en buddy’s voor palliatief/termi-
nale zorg’. Velen van ons kennen de NPV (Ne-
derlandse Patiënten Vereniging). Waarschijn-
lijk weet niet iedereen,  dat de NPV-afdeling 
Zeist ondersteunende hulp in de laatste levens-
fase biedt. Ik ging in gesprek met Janine Jon-
ker, coördinator vrijwilligers. 

Vrijwilligers
Janine vertelt, dat er in Zeist 35 vrijwilligers 
werkzaam zijn, die graag iets voor een ander wil-
len betekenen in de laatste fase van het leven. 
Janine Jonker en Anja Oosterhof zijn als coördina-
tor-vrijwilligers in dienst van de NPV.

De vrijwilligers zijn er om de cliënten en de man-
telzorgers te ondersteunen. Wat zij doen valt het 
beste te omschrijven als ‘er zijn’: een luisterend 
oor bieden, zorgen voor afleiding, helpen met 
eten, eventueel een hand- of voetmassage. Ook 
waken behoort tot de mogelijkheden. Een vrijwil-
liger is geen ‘bezoek’ maar is er om de mantelzor-
ger in staat te stellen rust en tijd voor zichzelf te 
nemen of even weg te gaan.

Palliatieve en terminale zorg thuisPalliatieve en terminale zorg thuis
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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

Janine Jonker Anja Oosterhof

De vrijwilligers worden ingezet in de thuissituatie, in verpleeg- en 
verzorgingshuizen, en in de Palliatieve Unit van Hospice Koriander 
bij de Wijngaard in Bosch en Duin. Daarnaast ook voor ‘Buddy-zorg’.
Uit onderzoek is gebleken, dat het merendeel van de mensen – ook 
al is een hospice geïndiceerd – liever thuis of in de zorginstelling 
wil blijven en sterven in de vertrouwde omgeving. Een vrijwilliger 
helpt dit mogelijk te maken door de mantelzorger en de familie te 
ondersteunen en te ontlasten. Ook bij opname in het Hospice kan 
de vrijwilliger de familie ondersteunen. Ook mensen die een eu-
thanasieverklaring hebben komen in aanmerking voor inzet van een 
vrijwilliger, want er is nood: de mantelzorger is overbelast.

Wat is buddy-zorg?
Wanneer genezing niet meer tot de mogelijkheden behoort, kan 
palliatieve zorg bijdragen aan de kwaliteit van leven. Een buddy is 
iemand, die als vaste vrijwilliger aan iemand gekoppeld wordt en 
een dagdeel per week met haar/hem optrekt. Buddy-zorg is voor 
mensen, die niet terminaal zijn, maar uitbehandeld zijn na een ziek-
teproces.

Voorwaarden
Dankzij subsidie van de Overheid zijn er geen kosten of voorwaarden 
verbonden aan de benodigde zorg. Men hoeft ook geen lid van de 
NPV te zijn. De NPV-afdeling Zeist is actief in Zeist,  Driebergen, 
Doorn, Maarn en Maarsbergen.

Aanvragen ondersteuning
Neem contact op met één van de coördinatoren Anja Oosterhoff, 
 06 105 153 37 of Janine Jonker, 06 535 324 18. Het organiseren van 
de benodigde hulp kan al binnen een dag geregeld zijn.

Aanmelden als vrijwilliger
Dit kan via de website: www.npvzeist.nl, of email aan info@npv-
zeist.nl. Een zorg-opleiding is niet nodig. Wel is het volgen van een 
introductietraining verplicht.

Eefje van Essen
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Belangenbehartiging & dienstverlening Belangenbehartiging & dienstverlening 

Energietoeslag
We horen veel over de energietoeslag, 
maar toch krijgt niet iedereen die er 
recht op heeft die uitgekeerd. Een 
voorbeeld uit de praktijk: ik heb laatst 
iemand geholpen met zijn computer, 
die de energietoeslag niet had aange-
vraagd. In zijn geval wordt de toeslag 
niet automatisch uitgekeerd maar hij 
heeft er wel recht op. Ik heb met hem 
vervolgens op zijn weer werkende 
computer alsnog aanvraag gedaan. Hij 
heeft het geld onlangs ontvangen en is 
er natuurlijk dolblij mee. We kunnen 
misschien meer mensen om ons heen 
hiermee helpen.

Heeft u of iemand in uw omgeving de 
toeslag nog niet ontvangen en komt u 
of uw kennis volgens de tabel hierbo-
ven er wel voor in aanmerking, dan is 
contact met de gemeente / regionale 
sociale dienst, Het Rond 6, Zeist zeer 
zinvol. Heeft u of uw kennis hulp nodig 
bij de aanvraag, dan help ik graag, Ton 
Evers, apm.evers@hccnet.nl, 06 533 
768 61.

Openbaar vervoer
Gratis OV voor 66-plussers
met een krappe beurs 

Bent u 66 plus en heeft u een inkomen 
onder de €17.700 per jaar? Dan komt u 
bij de provincie Utrecht in aanmerking 
voor een jaar lang gratis reizen na 9 
uur ’s ochtends met tram en bus. En 
in het weekend de hele dag. Kijk voor 
meer informatie en aanmelden op 
www.gratisreizenouderen.nl. Er zijn 
folders met uitleg bij bibliotheken en 
de servicewinkels van U-OV en Syntus 
Utrecht. Ook is er hulp bij de aanvraag 
beschikbaar in de bibliotheek. 

Recht op energietoeslag bij een inkomen van 120% van het sociaal minimum
Hoeveel is 120% van het sociaal minimum?

 Netto 
 maandinkomen 
 (inclusief 
Leefvorm vakantietoeslag)

Alleenstaand, 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.310,05
Alleenstaande ouder, 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.310,05
Gehuwd of samenwonend, 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.871,50
Alleenstaand en gepensioneerd € 1.455,67
Gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 1.971,05

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. 



Column: Afbouwen onder eigen regieColumn: Afbouwen onder eigen regie

Op een bepaalde leeftijd ga je 
onwillekeurig denken aan af-
bouwen. Zodanig, dat je er 

zelf de regie over hebt en houdt. Dat 
geeft de meeste bevrediging. Met co-
rona is alles op 15 maart 2020 ineens 
in een stroomversnelling gekomen. De 
agenda leeggeveegd, geen vrijwilli-
gerswerk, geen vergaderingen, geen 
festivals. Dit laatste mis ik het minst. 
Dat houdt in dat we meer samen thuis 
zijn. Terwijl mevrouw Kaag 'nieuw lei-
derschap' aankondigt, kan ik daar thuis 
niks van merken. Daar is al leider-
schap, blijkt mij nu, na twee kinderen 
en een paar werkkringen verder. Dus 
toen ik mij opwierp als nieuw leider 
na mijn pensionering, is snel gezocht 
naar alternatieven buitenshuis. Die 
zijn mij dan ook aktief aangereikt. Ga 
rijden op het buurtbusje, ga wat doen 
in het verpleeghuis (als vrijwilliger!).

Field lab
Toen mijn zoon zijn moeder uitnodig-
de om een klein weekje Van der Valk 
in Leeuwarden te genieten, dat doet 
hij elk jaar, was mijn playing field: het 
huis. Ik was immers alleen en had er 
de tijd voor, tijd voor nieuw onder-
zoek. Goed moment om een fieldlab te 
organiseren. Zoiets is ook met de fes-
tivals en voetbalwedstrijden gedaan 
om te zien met welke maatregelen je 
zonder onacceptabele risisco’s een pu-
blieksbijeenkomst kunt organiseren. 
En nu ik alleen thuis was waren er ook 
geen verstorende externe en interne 

factoren, waardoor dit fieldlab een 
toch vrij wetenschappelijk karakter 
kreeg. Mijn fieldlab had tot doel om 
na te gaan of een badhanddoek, een 
keukendoek, een onderbroek tenmin-
ste 5 dagen meegaan zonder ranzig te 
worden. U merkt ook dat mijn onder-
zoek breed is opgezet.

De dag van terugkomst van mijn echt-
genote wachtte ik met de nodige 
spanning af. Hoe zou zij reageren? 
Ik had ter voorbereiding van een ge-
zellige terugkomst ruim de boenwas 
gesmeerd, dikke bleek in diverse toi-
letten gedaan en uitvoerig gespoten 
met de spuitbus lavendelgeur. Dankzij 
het feit dat ik bijna de hele dag bui-

tenshuis in de tuin bivakkeerde is de 
reinheid in huis geen moment in het 
geding geweest, dacht ik. Over nieuw 
leiderschap gesproken. Het rook for-
midabel, maar de walging van zoveel 
onrein gedrag met het gebruikstextiel 
was van haar gezicht te scheppen. 
Voorspelbaar was dan ook dat met de 
resultaten van dit fieldlab niets zou 
worden gedaan. Net zoals overigens in 
het echt met de corona-fieldlabs on-
der andere gecontroleerde omstandig-
heden, zoals is gebleken.

Facebook
Tot mijn grote genoegen kan ik aange-
ven dat ik inmiddels op Facebook zit. 
Dit is het resultaat van een voortdu-
rend missen van informatie van mijn 
lokale politieke partij. Je moet je wel 
beseffen dat digitale gegevens voor 
langere tijd bewaard blijven. Als je 
een beetje leuk herinnerd wil worden, 
moet je daar niet te gek doen. Dat 
geldt ook voor Zoombijeenkomsten. 
En dat terwijl ik in het dagelijks le-
ven, met mate, graag jen, treiter, in 
een vlek wrijf, roer waar het stinkt. Ik 
besef: het is geen leuke eigenschap, 
maar gelukkig kan ik daarna toch weer 
eenieder in de ogen kijken. Dat is het 
voordeel van persoonlijk, lijfelijk, 
kontakt in een vergadering of anders-
zins. Dan moet je wel goed kunnen ho-
ren: hier nam mijn vrouw de regie. Ik 
zat snel bij Beter Horen. 

Frits Koster
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Nieuwe dingen: 
Field lab en Facebook



In the spotlightsIn the spotlights

“Aangeraakt door de liefde, wordt iedereen een dichter.”
Plato

Op vrijdag 2 september mocht ik 
aanschuiven bij de maandelijkse 
bijeenkomst van de ASZ Poëzie-

kring in het Binnenbos. De Poëziekring 
werd op 30 april 2019 opgericht door 
Leonie Silkens en heeft als uitgangs-
punt: het vreugde ontlenen aan het 
samen lezen en voordragen van poëzie 
en proza.
In principe komt men maandelijks bij 
elkaar op de eerste vrijdagmiddag van 
de maand. Elke deelnemer stuurt van 
tevoren per email aan alle deelnemers 
een keuzegedicht in. Hiermee wordt 
het risico vermeden dat twee deel-
nemers hetzelfde gedicht kiezen en 
insturen. Bovendien kunnen de deel-
nemers zich tijdig inlezen.
Elk lid van de Kring leest/draagt het 
eigen gedicht voor. Hierna wordt het 
gedicht besproken. De sessies worden 
kort onderbroken met opnames van 
bekende of onbekende dichters (bij-
voorbeeld Nacht van de Poëzie-frag-
menten).

De door de Kringleden ingezonden ge-
dichten worden per keer gebundeld en 
voor de eerste vrijdag van de maand 
toegestuurd aan allen. (En toegevoegd 
aan de ASZ groeibundel keuzegedich-
ten). Gedichten, die uit tijdgebrek 
niet aan bod zijn gekomen schuiven op 
naar de volgende maand.
In de Kring is ruimte voor nog één  
poëzieliefhebber.

Contact
Informatie Leonie Silkens: 06 124 075 
67, leoniesilkens@gmail.com

I.v.m. het 10-jarig bestaan van ASZ in 
2023 gaat de Poëziekring in het voor-
jaar een leuk optreden verzorgen.

Eefje van Essen
foto’s Han Willems
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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

Leonie Silkens

Ellen Looyen leest 'De Vos' van Cees Nooteboom voor



Zaterdag 1 oktober
Even voor Zeven' wordt weer uitgezonden

Dankzij een subsidie van SOZW (Stimuleringsfonds Zorg en 
Welzijn Zeist) zal het lokale TV programma van ASZ 'Even voor 
Zeven' per 1 oktober weer van start gaan. Aan de orde zullen 
komen ASZ-activiteiten en wetenswaardigheden, maar ook so-

ciaal-maatschappelijk relevante onderwerpen voor senioren in Zeist. Deze 
keer onder andere een impressie van de ASZ Picknick 
en een interview met de Ned. Patiëntenvereniging over 
gratis palliatieve en terminale hulp. Het programma 
wordt uitgezonden via Slotstad RTV, dat te vinden is op 
de volgende kanalen: ZIGGO - kanaal 45 • KPN - Kanaal 
1467 (dat is vanaf kanaal 1, één kanaal 'terug' gaan) 
T-Mobile - kanaal 848. Het programma wordt vanaf 1 
oktober elke dag uitgezonden om 6.50 uur en 18.50 uur.

Tips voor een uitzending zijn van harte welkom bij:
Eefje van Essen (redactie) - eefjevanessen@hotmail.com
Ferdinand Schuering (coördinator) - schuering@planet.nl

Dinsdag 4 oktober • 'Ben ik verbonden'?

In de Week ‘Samen tegen de Eenzaamheid’ organiseert de  
Algemene Senioren Vereniging Zeist (ASZ) een Samenzijn rond 
het thema Verbondenheid. Wat maakt dat je je verbonden 
voelt met andere mensen? Hoe versterk je verbondenheid? Hoe 

en wanneer voel je verbondenheid ? Een inspirerende bijeenkomst met infor-
matie en activiteiten rond verbondenheid. Voor wie? Voor oud en jong, voor 
leden en voor niet-leden ASZ. 

Datum/Tijd: 4 oktober, 10.30 -12.00 uur. Locatie: 
Torenlaantheater, Torenlaan 38, Zeist. Aanmelden bij 
seniorenwegwijzer ASZ Marieke van Gemeren, 06 511 945 690, 
wegwijzer@seniorenzeist.nl

Dinsdag 4 oktober • Soepen

In de 'Week Samen tegen Eenzaamheid' nodigt de Algemene 
Senioren Vereniging Zeist ( ASZ ) u uit om in het Torenlaan The-
ater te komen 'soepen'. Tussen 12.00 en 14.00 uur staat er soep 
met een broodje voor ieder klaar. Kosten € 3, drankjes voor  

eigen rekening. Samen SOEPEN, samen een broodje eten, samen een praatje 
maken, dat geeft fijne ontmoetingen.

Welkom in het Torenlaan theater te Zeist.  
Opgeven: Emmie Bakker: emmiebakker@hotmail.com, 06 249 937 87 
Ineke de Geer: it.degeer@planet.nl, 030 69192 93

Woensdag 5 oktober • De laatste ASZ fietstocht dit jaar

We fietsen via De Bilt, langs fort Voordorp en door het recre-
atiegebied Ruigenhoek en Achterwetering naar café Moeke in 
Hilversum. Na een rustpauze stappen we weer op om huis-
waarts te fietsen. We rijden dan via Maartensdijk, de Hooge 

Kampseplas en langs landgoed Oostbroek naar Zeist. De totale lengte van 

ZEVEN
EVEN VOOR

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

Nieuw: alle activiteiten Nieuw: alle activiteiten 
chronologisch in 1 overzichtchronologisch in 1 overzicht
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deze tocht is ongeveer 40 km. Wilt u meefietsen, zorg dan 
dat u dit fysiek aan kan, de fiets in orde is, de bandjes op-
gepompt 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, 06 533 461 70

Donderdag 6 oktober 
De levende tuin, een fijne plek voor mens en dier 

Onze spreekster Frederike van der Kooij toont 
u in beeld en geluid dat er in de levende tuin 
ruimte is voor alles wat leeft: mens, plant 
en dier. Inheemse planten en verschillende  

biotopen (hoog-laag, nat-droog, schaduw-zon, open-dicht-
begroeid) zorgen voor een natuurlijke balans en maken je 
tuin weerbaar tegen plagen en extreme droogte of regen-
val. En dat maakt je tuin een fijne plek om te zijn, makke-
lijk te onderhouden en klimaatbestendig. 

Het toepassen van planten die van oudsher thuishoren in 
het gebied waar jouw tuin ligt is van groot belang om de 
biodiversiteit te herstellen en de natuur weerbaar te ma-
ken tegen de gevolgen van klimaatverandering. Frederike 
vertelt niet alleen waarom inheemse planten zo belangrijk 
zijn, maar ook welke inheemse planten geschikt zijn voor 
jouw tuin, waar je op moet letten bij het beplanten van een 
tuin en waar je de juiste informatie en producten vindt. Ook 
krijg je tips om natuurlijke helpers, voedsel en beschermers 
slim in te zetten voor een onderhoudsvriendelijke tuin.

Over Frederike 
Van jongs af aan is de natuur onderdeel van haar leven. 
Ze zegt: "Mijn vader wist alles van bomen en mijn moeder   
alles van vogels, bloemen en planten. Hun gezamenlijke 
kennis besloeg zo ongeveer Heukels' Flora (hét naslagwerk 
van de Nederlandse flora). Ik ben met groot enthousiasme 
Biodiversituin gestart. Biodiversituin ontwerpt buitenruim-
tes die in balans zijn met de natuur. Dat houdt in dat we 
rekening houden met de natuur die er al is en deze zullen 
optimaliseren."

Plaats: bibliotheek. Tijd: 20.00-22.00 uur. Kosten: € 12,50 
/ € 4,- voor leden samenwerkende natuur- en milieu-
organisaties, leden ASZ en leden Bibliotheek KunstenHuis. 
Kaartverkoop: www.kunstenhuis.nl/class/
lezing-de-levende-tuin-een-fijne-plek-voor-mens-en-dier, 
of bij entree van de zaal (uitsluitend per pin).

Vrijdag 7 oktober • Derde repetitie van het ASZ Koor
 

Als het Magazine bij je in de bus valt heeft 
het ASZ koor al weer twee maal gezongen. Sa-
men zingen is leuk en geeft een speciale ver-
bondenheid, je bent onderdeel van een groep 

zingende mensen. Hoe mooi kan het zijn als meerdere stem-
men zich samenvoegen tot een geheel. Elke dirigent werkt 
hieraan, ook onze dirigent Martin. Hij begint de les met 
ademhalings- en ontspanningsoefeningen waardoor de klank 
mooier wordt. Het is een warming up net als bij fitness maar 
dan voor je stem. Heel vaak wordt het hele lijf erbij betrok-
ken door bijvoorbeeld 
strek- en buigoefenin-
gen, oefeningen voor 
je schouders en nek. 
Je schudt je ledema-
ten los, je maakt je 
kaak los door kauwbe-
wegingen enzovoort. 
Daarna lekker zingen.
 
Dirigent: Martin Kuijlenburg Locatie: Torenlaan Theater.
Elke eerste en derde vrijdag van de maand van 10.30 – 
12.30 uur. Informatie: Geke Schuiteman 030 691 96 89, 
g.schuiteman@kpnplanet.nl 
Elisabeth Groenendaal 030 691 77 82, 
elisabethgroenendaal@casema.nl

Vrijdag 7 oktober • Samen Koken

Samen Koken doen wij in het Lindenhuis, 
Cor van de Lindenlaan 1. Er wordt een menu  
gemaakt bestaande uit een voor-, hoofd- 
en nagerecht. De boodschappen worden ge-

daan door Carla Klein en Dora Meyer. We gaan gezamen-
lijk alles klaar maken: groenten snijden, koken, tafel dek-
ken. Daarna nuttigen we de gerechten onder genot van een 
drankje. Om 16.30 uur starten we. De kosten zijn € 10,- 
excl. drankjes.

Heeft u zin een keer mee te doen? Geeft u zich dan op bij 
Carla Klein carrieklein51@gmail.com, 06 191 420 85

Dinsdag 11 oktober • Lange wandeling

Wij hopen op 11 oktober weer gezellig met 
elkaar te kunnen wandelen. Dit keer gaan we 
weer eens een klompenpad lopen en wel het 
Stoutenburgerpad. Een mooi buitengebied bij 

Amersfoort en Leusden. De route is 10 km. We verzamelen 
zoals gewoonlijk bij de grote parkeerplaats aan het Zinzen-
dorfplein naast slot Zeist en vertrekken om 10.00 uur naar 
de start. We starten bij Koetshuis Stoutenburg, Stoutenbur-
gerlaan 4, 3835 PB Stoutenburg ( Leusden). Het is verstandig 
om wat eten, drinken mee te nemen, we weten niet zeker 
of er een koffierust onderweg is .

lees verder >>>
 

algemeen bewegen creatief cultuur educatief erop uit erop uit natuur & milieu ontmoeten sport & spel
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Graag vanaf maandag na het uitkomen van het magazine en 
uiterlijk 2 dagen van te voren opgeven bij: Dora Meyer: 06 
206 434 99, dorameyerterol@outlook.com, of bij Annemie-
ke Honcoop: 030 878 51 78, annemiekehoncoop@casema.nl.
Bij voorkeur ’s avonds bellen. Ook graag uw telefoonnum-
mer doorgeven en doorgeven of u zelf met auto komt >> 
of wilt mee rijden. Aan diegenen die mee willen rijden 
wordt een bijdrage van € 2,50 gevraagd voor de benzine, 
voor de chauffeur.

Donderdag 13 oktober 
De Kern van Heinrich Heine (1797-1865)

Wie van ons is niet be-
kend met de Lorelei, de 
mooie zeemeermin, die 
vanaf een rots bij de Rijn 

de schippers naar zich toe lokt? Het is 
ook de titel van een gedicht. De dich-
ter is bij ons bekend als Heinrich Heine, 
maar in de schoolboeken van de natio-
naalsocialisten stond bij dit lied 'Dich-
ter unbekannt'. De nazi’s moesten niets 
van de joodse Heine hebben. Kritische schrijvers werden 
gecensureerd en vervolgd.
Heine bewonderde Napoleon en de idealen van de Franse 
Revolutie, emigreerde naar Parijs, kwam in contact met 
Karl Marx en stierf na een jarenlange slopende ziekte op 
58-jarige leeftijd. Beroemd was hij al geworden in 1827 
door 'Das Buch der Lieder'. Naast Goethe, Schiller, Rilke en 
Brecht is hij de belangrijkste Duitse dichter. In het buiten-
land was hij al tijdens zijn leven razend populair, maar pas 
na 1950 kreeg hij in Duitsland de waardering die hem toe-
kwam. Heine was enerzijds grappig, ironisch en vrolijk maar 
hij kon ook bijtend en sarcastisch zijn. Heine was de meest 
op muziek gezette Duitse dichter, door o.a. Schubert, Schu-
mann, Brahms en Mendelssohn. Presentator Ad van der Lee 
studeerde Duitse Taal- en Letterkunde aan de Rijksuniversi-
teit van Groningen.

Datum, locatie en tijd: donderdagmiddag 13 oktober,  
Torenlaan Theater, aanvang: 14.30 uur. Zaal open: 14.00 
uur. Kosten, excl. consumptie: € 5,-. Aanmelden en beta-
len, ga naar de website: www.seniorenzeist.nl Vervolgens: 
activiteiten > lezingen en daarna 'Aanmelden en betalen' 

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.

Vrijdag 14 oktober• Bezoek Dordrechts Museum

We bezoeken de tentoonstelling: 'Wander-
lust'. In deze tentoonstelling kun je met  
Nederlandse kunstenaars meereizen, ont-
dekken en herkennen. Er zijn meer dan 100 

werken van beroemde kunstenaars zoals Abraham Teerkink, 
Antoine Sminck Pitloo en Jozef August Knip maar vergeten 
kunstenaars als Raden Saleh en Elisabeth Koning krijgen ook 

een bijzondere plek. De rondleiding begint om 11.30 uur. Er 
kunnen maximaal 15 mensen mee! We verzamelen om 9.20 
uur op het Utrechts Centraal bij de banken voor Julia’s. We 
vertrekken met de trein van 9.33 uur. We stappen in Rot-
terdam over. In Dordrecht is het 15 minuten lopen naar het 
museum.
Na afloop koffie drinken of lunchen in het restaurant. We 
moeten per tafel betalen dus zorg dat je genoeg klein con-
tant geld bij je hebt. Wij (Marike en Saskia) maken na de 
lunch een wandeling door Dordrecht. Wie mee wil is wel-
kom! De terugreis is op eigen gelegenheid.

De toegang met museumjaarkaart is gratis (anders € 15). 
De rondleiding kost € 6, ter plekke te voldoen. Overige 

kosten zijn voor eigen rekening. Aanmelden tot 12 oktober 
bij Marike van Giessen, marike.van.giessen@hetnet.nl, 030 

693 95 95. Aangeven: naam, aantal personen, telefoon-
nummer (liefst 06), eigen vervoer of met de trein en of je 

mee wilt lunchen.
Meezingcafé

Meezingcafé vanaf vrijdag 14 otober 15.00 uur 
in het Torenlaan Theater. Dirigent Arie Perk en 
de mensen van het Torenlaan Theater en ASZ 
staan dan weer klaar om jullie te ontvangen. 

De toegangsprijs is € 9, dit is inclusief koffie/thee, 
2 consumpties en hapjes. Meer info op onze websites 
www.seniorenzeist.nl en www.torenlaantheater.nl. Je kunt 
ook bellen met Ulanda van Rooijen: 0343 56 27 68.

Vrijdag 14 oktober 
Stadsgenoten speelt ‘Stadsgenoten’ 
 

Stadsgenoten is een 
groep muzikanten 
afkomstig uit ver-
schillende Utrecht-

se bands uit het recente verle-
den. Liza Meuldijk, Jan van de 
Berg, Han Bavinck, Hans Boosman 
en Herman van Tongerloo brengen 
een voorstelling over onze voorgangers, illustere stadsgeno-
ten, die de afgelopen 900 jaar hun stempel hebben gedrukt 
op de geschiedenis van Utrecht. In de liedjes en verhalen 
laat de band 'Stadsgenoten' zien en voelen dat al die voor-
gangers in het verleden dicht bij zijn. Zoveel generaties zijn 
dat niet, ze zouden onze buren kunnen zijn! We staan op de 
schouders van onze Utrechtse voorgangers. Lees verder op 
de website van Literair Zeist.

Aanvang: 20:00 uur. Toegang: € 9,50 voor niet-leden,  
€ 7,50 voor leden van ASZ. Kaarten zijn online te koop via 
de website van Literair Zeist en het ticketkantoor en op 
de avond zelf bij de entree van de zaal (indien voorradig).
Organisatie: Literair Zeist in samenwerking met de  
ASZ en het Torenlaan Theater.

   ASZ activiteiten   ASZ activiteiten
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Zaterdag 15 oktober 
Korte wandeling natuur in het Sanatoriumbos 
 

Het Sanatoriumbos 
te Zeist behoort tot 
de Altrecht groep, 
vroeger Christelijk 

Sanatorium voor Zenuwlijders. 
Oorspronkelijk besloeg het Sana-
toriumbos 65 ha en maakte het 
deel uit van het landgoed Vol-
lenhove. Maar helaas, door de 
oprukkende bebouwing is er nog 
maar 35 ha over, waarvan 10 ha 
bebouwing. Sinds 1996 is het park opengesteld voor publiek. 
Het is de moeite van het bezoeken waard. Vanaf de Boska-
pel lopen we via een oude laan beplant met Thuja’s naar de 
andere, geaccidenteerde kant van het bos. Joke Jansen en 
Frans van Bussel zijn uw gidsen.

Om 10.00 uur verzamelen we bij de Boskapel van het  
Sanatoriumbos. Hier kan u zowel de fiets als de auto 
kwijt. Route: vanaf de aansluiting Oude Arnhemseweg / 
Sanatoriumlaan, de Oude Arnhemseweg volgen richting de 
wijk Vollenhove. Na de Schermerslaan aan uw rechterkant, 
het eerste weggetje rechts inslaan. Hierna steeds rechts 
aan houden en u komt vanzelf bij de Boskapel (Gedachten-
gang 2). Hier staat ook een bordje 'verzamelplaats BHV'. 
Opgeven bij Frans van Bussel, tel. 030 693 11 68, 
fvanbussel@planet.nl. Vermeld bij aanmelding uw 
e-mailadres of eventueel uw telefoonnummer. 
U krijgt een bevestiging of u mee kan.

Zaterdag 15 oktober • 'Kunst door de brievenbus'
 

Wij bieden u vanaf 15 oktober de mogelijk-
heid om vanuit huis, alleen of samen met een 
ander lid of een kennis/familielid, deel te ne-
men aan gratis creatieve activiteiten. 

Via Cultuurhuis Amphion maken 3 kunstenaars leuke, deels 
thematisch opdrachten, uit te voeren met teken-, schilder-, 
collage- en stof/wol-materialen of gewoon afvalproducten. 
Dus materialen die men meestal gewoon in huis heeft. U 
kunt er volledig in eigen tempo uw eigen draai aangeven. 
De opdrachten ontvangt u per keer via de ASZ-coördinator 
in de brievenbus. Heeft u een opdracht afgerond, dan geeft 
u dit door aan de ASZ-coördinator en dan ontvangt u een 
envelop met een nieuwe opdracht.           
Deelnemers werken thuis, doch kunnen ook onderling in 
contact met elkaar gebracht worden en af en toe samen ko-
men/samen werken in de Torenlaanzaal. Dit project draaide 
met veel succes in Doetinchem en wordt nu ook buiten deze 
plaats aan lokale verenigingen beschikbaar gesteld. Deelna-
me is gratis. Doet u me? 

Meer informatie: www.langlevekunst.nl/inspiratie/ 
kunst-door-de-brievenbus of bij Ineke de Geer. 
Aanmelden bij Ineke de Geer: it.degeer@planet.nl 
of 06 518 141 76

Zaterdag 15 oktober 
Dansavond in het Torenlaan Theater

Fred Burgers en Geert Crijns verzorgen de 
muziek voor de ASZ Dansavond in het Toren-
laan Theater, Torenlaan 38. Er wordt gedanst 
van 20.00-23.00 uur. Toegang: € 6,-. Volgende 

dansavond is op 19 november. De ASZ Danslessen zijn in sep-
tember van start gegaan. De volgende gelegenheid start op 
1 februari 2023. 

Nadere informatie: Jeanette Herder, 
030 691 68 59. Maandag 17 oktober 

Het Senioren Muziekensemble
 

Het Senioren Muziekensemble bestaat uit le-
den die een instrument bespelen en graag sa-
men met andere leden muziek maken. Het Se-

nioren Muziekensemble is onderdeel van de Muziekschool en 
iedereen (dus ook een niet-ASZ lid) kan hieraan meedoen. 
Het ensemble repeteert in de Muziekschool o.l.v. van do-
cent Hans Kämper. Je kunt je instrument meenemen. Grote 
instrumenten zoals een vleugel/piano of harp kunnen van 
de muziekschool worden geleend. Je kunt ook vrijblijvend 
een keer komen kijken en luisteren. Heb je zin om mee te 
doen, vraag dan informatie aan Fenneke van Campenhout, 
030 693 33 74, vancampenhout@versatel.nl.

De repetities zijn op maandagen van 11.00–12.00 uur. Op 
maandag 19 september zijn we al aan het nieuwe seizoen 
begonnen. De volgende data zijn: 17 en 31 oktober, 14  
en 28 november, 12 december, 9 en 23 januari, 6 en 20 
februari, 6 en 20 maart en 3 en 17 april.

Maandag 17 oktober • Film in Figi

Op 17 oktober draait de film West Side Sto-
ry, een klassieker uit 1957 in een nieuw jasje. 
Duur: 2 uur en 36 minuten.

Het moderne Romeo & Julia verhaal, de denderende mu-
ziek, dans en het onweerstaanbare vingerknippen. We heb-
ben het hier over West Side Story. In New York nemen de 
rivaliserende straatbendes Jets en Sharks het tegen elkaar 
op. Tijdens de strijd worden de Jets-leider en het zusje van 
de Sharks-leider, Maria, verliefd op elkaar. Kan hun liefde 
standhouden tussen alle spanningen en bedreigingen? De 
legendarische filmmaker Steven Spielberg regisseerde deze 
moderne interpretatie van de populaire musical voor een 
nieuwe generatie, naar een script van scenarioschrijver/uit-
voerend producent Tony Kushner.

Reserveren via internet (www.figi.nl/bioscoop), of via 
telefoonnummer 0900-9203 van NTK (Nationaal Theater 
Kassa) o.v.v. Theater Figi, de film en de korting voor ASZ 
leden 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)

lees verder >>>
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   ASZ activiteiten   ASZ activiteiten
Dinsdag 18 oktober 
Muziek en Koffie, een nieuwe activiteit van ASZ

Hoe blijven wij ons 
brein activeren? Hoe 
leuk is het om samen 
muziek te maken? In 

oktober gaat er een 10-delige cursus 
starten genaamd: Muziek en Koffie. 
Deze cursus is bedoeld voor mensen 
die al muziek maken maar vooral 
ook voor mensen die geen muziek 
kunnen maken en zelfs denken dat 
ze niet muzikaal zijn.
"Ik zou wel muziek willen maken 
maar ik ben niet muzikaal". Elsie Reiziger gelooft niet in 
a-muzikaal, er is gewoon nooit de goede gelegenheid ge-
weest om er iets mee te doen. Daarnaast vinden veel men-
sen het echt aanleren van een instrument een eenzame be-
zigheid. Muziek en Koffie gaat mensen proberen duidelijk 
te maken dat iedereen muzikaal is en dat doen we samen. 
Zowel actief als passief met muziek bezig zijn stimuleert 
onze hersenen.
Via Muziek en Koffie legt Elsie Reiziger (saxofoondocent 
KunstenhuisIdea) een verband tussen mensen, instrumen-
ten en verschillende muziekstijlen, met als motto: ‘Muziek 
verbindt, je ontmoet elkaar via muziek’. Bij iedere bijeen-
komst komt er een stijl aan bod, een instrument, een speci-
fiek liedje en natuurlijk ook actieve zing, klap, fluit, stamp, 
beweeg opdrachten.

En dit alles onder het genot van een kopje koffie.  
De eerste bijeenkomst is op dinsdagmorgen 18 oktober 
tussen 10:30 en 11:30 uur in het Torenlaantheater. 
Daarna gaan we verder op 8 en 22 november, 13 december 
2022. 17 januari, 7 en 21 februari, 7 en 21 maart en  
4 april 2023 Kosten 1€ 10,- voor 10 bijeenkomsten,  
rekening volgt na aanmelden. Kom je ook? 
Opgeven voor 10 oktober bij Emmie Bakker: 
06 249 937 87 of emmiebakker@hotmail.com 

Opmerking van de redactie: zie ook de aankondigingen op 7 
oktober van het ASZ Koor, op 14 oktober van het Meezing-
café en op 17 oktober van het Seniorenmuziek Ensemble.

Dinsdag 18 oktober • Samen dineren

Om 18.00 uur gaan we genieten van de Sha-
red Dining Experience bij de Heren van Zeist, 
Slotlaan 316. In verschillende rondes worden 
de mooiste gerechten aan u per tafel geser-

veerd. Delen staat hierbij centraal. U krijgt een selectie 
van verschillende vis-, vlees-, en vegetarische gerechten die 
u allen met elkaar deelt. Zo krijgt u al het moois van de 
menukaart mee en proeft u zo veel mogelijk verschillende 
smaken. Tussen de rondes door rouleert uw tafelgezelschap, 
zodat u met meerdere mensen in contact komt deze avond. 
De medewerkers van de Heren van Zeist zullen u hierbij 
assisteren.

De kosten voor het Shared Dining menu zijn € 32,50 p.p. 
inclusief een kopje koffie/thee of een dessert na afloop. 
De genuttigde dranken komen hier nog bij. Aan het einde 
wordt de complete rekening gedeeld over het aantal gasten 
en wordt er per gast afgerekend. Er is plaats voor maximaal 
30 personen. De medewerkers van de Heren van Zeist staan 
voor u klaar om u te assisteren waar nodig.

Aanmelden het liefst per mail kan vanaf maandag  
10 oktober bij: eltebbens@gmail.com, 06 532 874 87  
of mhammerlaan@hotmail.com, 06 498 845 73

Donderdag 20 oktober • Sterrenwacht Sonnenborgh

Het bolwerk Sonnenborgh werd in 1552 in 
gebruik genomen, als onderdeel van de ver-
dedigingswerken van de stad Utrecht. Vanaf 
medio 19e eeuw is in dit bolwerk een Sterren-

wacht gevestigd, later uitgebreid met een museum .
Op 20 oktober is er voor ons een groepsrondleiding geboekt. 
Deze duurt ongeveer anderhalf uur, en bestaat uit een mi-
nicollege ‘Geboorte, leven en door van Sterren’, een rond-
leiding en een bezoek aan de telescopen. Voor en/of na de 
rondleiding kunt u op eigen gelegenheid het museum be-
zoeken.

De rondleiding begint om 14:30. Verzamelen bij de ingang 
van het museum. U gaat op eigen gelegenheid naar het 
museum. Het eenvoudigste is om één van de vele buslijnen 
van Zeist naar Utrecht te nemen, en uit te stappen bij de 
Stadsschouwburg. Van daar uit is het zo’n twintig minuten 
lopen. Sonnenborgh is beperkt toegankelijk voor minder 
mobiele bezoekers. Er kunnen maximaal 15 deelnemers 
mee. Kosten: € 7,50 , plus toegang tot het museum 
 (€ 9,50, met museumkaart gratis)
Opgeven: uiterlijk 15 oktober, bij Henk Schneider, per 
email henksc3@gmail.com, als het niet anders kan 06 200 
716 64. Na bevestiging ontvangt u betalingsgegevens, en 
een uitgebreider overzicht van de mogelijkheden om met 
OV of eigen auto bij de Sonnenborgh te komen.

Woensdag 26 oktober • Lunch

Na een geslaagde high tea bij 'bij Johannes' is er nu een 
lunch gepland. Met een kopje tomatensoep, salade en 
broodjes. De kosten bedragen € 12,50. Overige consumpties 
dienen apart afgerekend te worden. De lunch is vanaf 13.00 
uur, bij Johannes, Montaubanstraat 84 te Zeist. Omdat dit 
een speciale lunchroom is kan er uiterlijk tot 19 oktober, 
voor maximaal 15 mensen gereserveerd worden. We gaan 
proberen tijdens de lunch van plaats te wisselen, ons lijkt 
dat een goed idee.                                                       >>>
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Aanmelden, met dieetwensen bij: Tonny Jansen: 
amjansen1939@gmail.com, 06 692 365 61  
of 06 118 664 71, of Margit van der Lee:  
margitvdlee@gmail.com, 06 237 432 81

Donderdag 27 oktober • Dagtocht

In een prachtig monumentaal pand, wat vroe-
ger de opslag- en overslagplaats was van Van 
Gend & Loos in Helmond, is sinds kort het 
Edahmuseum gevestigd. Op 31 mei 1917 open-

de de eerste Edah-winkel haar deuren in Helmond. Sinds-
dien heeft de tijd niet stilgestaan in het supermarktland-
schap. Wat is er toch veel veranderd sinds u boodschappen 
deed bij uw oude, vertrouwde kruidenier. Voor 'droge' le-
vensmiddelen zoals koffie, thee, cacao, tabak, keukenkrui-
den, blauwsel en stijfsel kon u bij hem terecht. Door de 
opkomst van de zelfbedieningswinkel en de supermarkten in 
de jaren 70 verdween de zo bekende grutter volledig uit het 
straatbeeld. Een oud-directeur van de Edah heeft deze hele 
ontwikkeling van dichtbij meegemaakt en besloot hier een 
museum aan te wijden. U staat te midden van producten, 
verpakkingen, reclame-uitingen en weeg- en afrekensyste-
men zoals u in de loop der jaren aan u voorbij heeft zien 
gaan. Tevens vindt u op de nieuwe locatie een draaiorgel-
museum met zeven verschillende orgels en een uitgebreide 
collectie accordeons. Dit belooft dus zeker een gezellig en 
leuk uitje te worden. Op weg naar Helmond hebben wij een 
stop voor koffie met gebak en een stop voor de lunch.

Vertrektijden: Den Dolder 8.15 uur; Vrijheidsplein 8.30 
uur; Weeshuislaan 8.45 uur; Grote Koppel 9.00 uur.  
De kosten voor leden bedragen € 52,50. Voor introducees  
€ 57,50. Overmaken op rek. NL36 TRIO 0338 5868 14 t.n.v. 
Senioren Zeist o.v.v. dagtocht 27 oktober en uw  
ledennummer. Aanmelden vanaf maandag 3 oktober,  
na 9.00 uur bij Annie Mens 030 228 61 63 of  
Alma van Deventer 030 692 04 16.

Vrijdag 28 oktober • Jeu de boules 

Van 13.30-15.30 uur kan er weer Jeu de bou-
les bij Les Cailloux gespeeld worden. 
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij Flip 
de Zwart: pcdezwart@casema.nl, 06 222 227 

00 onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en 
e-mailadres. 

Vrijdag 28 oktober 
Vrijdagmiddagborrel verhuist naar Bon Vivant

Met ingang van oktober 
verhuist de vrijdagmiddag-
borrel naar Restaurant Bon 
Vivant in Zeist. Er is een 

arrangement afgesproken voor € 10,00 
per persoon. Hiervoor ontvang je 2 con-
sumpties (rode of witte wijn, bier of fris-
drank) en een borrelgarnituur. 

De procedure is als volgt. Bij binnenkomst betaal je aan 
de bar € 10,00 en ontvang je 2 consumptiebonnen voor 2 
drankjes. De consumptiebonnen zijn alleen op de betref-
fende dag geldig. Iedereen haalt de drankjes zelf aan de 
bar. Het borrelgarnituur wordt aan de tafels geserveerd. 
Iedere laatste vrijdag van de maand.
Eerste keer: vrijdag 28 oktober van 16.00 tot 18.00 uur.
Restaurant Bon Vivant, Emmaplein 1, Zeist

Zondag 30 oktober •
Wandeling door de bossen van Austerlitz

Op deze 
dag hopen 
we weer 
te kunnen 

wandelen en wel bij de 
Pyramide van Austerlitz. 
Een route van ca. 4 km 
door de mooie bossen bij 
Austerlitz. We volgen dan de vierkante blauwe paaltjes. 
Misschien kunnen we na afloop nog iets gebruiken bij het 
restaurant aldaar.

We verzamelen om 10 uur op de Zinzendorflaan bij de gro-
te parkeerplaats naast Slot Zeist en vertrekken dan naar 
De Pyramide: Zeisterweg 98, 3931 MG Woudenberg.
Graag vanaf maandag na uitkomen magazine uiterlijk 2 
dagen van te voren opgeven bij Annemieke Honcoop: 030 
87 851 78, annemiekehoncoopcasema.nl of bij Dora Meijer: 
06 206 434 99, dorameyerterol@outlook.com Bij voorkeur 
’s avonds bellen en doorgeven of u met auto komt of mee 
wilt rijden. En graag uw telefoonnummer doorgeven.

Mochten er mensen zijn die zelf naar de start willen gaan, 
dan toch graag opgeven, zodat we weten hoeveel personen 
er in totaal gaan wandelen.Aan diegenen die mee rijden 
wordt een bijdrage van € 2.50 gevraagd, voor de benzine, 
voor de chauffeur.

Zondag 30 oktober • Museumbezoek met stok

We weer op weg met het busje van Meander 
Omnium, met leden die zelf niet meer goed 
ter been zijn. Dit keer gaan we naar het 
Noord-Veluws museum in Nunspeet. Daar is 

o.a. een tentoonstelling van Ben Vliegers die van 1886 tot 
1947 in Nunspeet heeft gewoond. Hij vindt nieuwe inspira-
tie in het Veluwse landschap. Met gretigheid vertaalt hij de 
rijkdom aan onderwerpen die hij daar aantreft in schilderij-
en met een krachtige toets in een warm palet. Naar aanlei-
ding van de 75e verjaardag van zijn overlijden organiseert 
het Noord-Veluws Museum een overzichtstentoonstelling 
van het werk van Ben Vliegers, wiens schilderijen nog altijd 
zeer geliefd zijn.

De kosten zijn € 20,-- voor het vervoer en een kopje 
koffie. Entree en overige kosten zijn voor eigen rekening. 
We vertrekken om 12.00 uur bij het grote parkeerterrein 
naast het Slot.                                         lees verder >>>
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Aanmelden bij Willy Mak, willymak52@gmail.com.  
Leden die goed ter been zijn mogen zich wel  

opgeven, maar dan zet ik u op de reservelijst. 

Dinsdag 1 november 
Gratis iPad cursussen voor senioren beginnen weer

ASZ in samenwerking met de gemeente Zeist 
maakt het u nu wel heel gemakkelijk om ken-
nis te maken met de Apple iPad. De cursus is 
kosteloos. U krijgt gedurende de cursusperio-

de van een maand een iPad te leen. Deskundige docenten 
van ASZ staan u met geduld terzijde om te leren, te oefenen 
en zo bekend te maken met het gemak en plezier van de di-
gitale wereld. Om thuis te kunnen oefenen heeft u Wifi no-
dig. Daarvoor kunt u terecht bij bijvoorbeeld KPN of Ziggo. 

Wanneer: 
Op dinsdag 1, 8, 15 en 22 november van 10:00 tot 12:00 
uur of 14:00 tot 16:00 uur. 
Op woensdag 2, 9, 16 en 23 november van 10:00 tot 12:00 
uur of van 14:00 tot 16:00 uur
Vervolglessen met een eigen iPad: 6, 7, 13 en 14 december 
van 10 tot 12 uur, of van 14:00 tot 16:00 uur.
Locatie: Emmaus Parochie Centrum, Rozenstraat 20, Zeist.
       
U kunt zich aanmelden bij Piet Giel, 691 12 24 of 
ipadcursusasz@gmail.com* Krijgt u geen contact met Piet 
bel dan Hans Burgmans: 030-691 93 70. 
Nadere informatie bij Peter van der Arend: 
030-691 85 35 of pcm.arend@ziggo.nl* 

1 november • Presentatie 'Onvergetelijk sporten'

Babette Leeh en Sarah Verkruijssen, beiden 
van Stichting Naburen geven op 1 november, 
in samenwerking met ASZ, om 15.00 uur in de 
Torenlaan Theater een presentatie over ‘On-

vergetelijk sporten’. Stichting Naburen heeft een subsidie 
gekregen om in Zeist sporten met dementie te stimuleren. 
In dat kader vindt sinds november 2021 op de vrijdagmiddag 
een tennismiddag plaats bij Tennisvereniging Griffensteyn 
met vanuit deze club Arthur Tutein Nolthenius als voortrek-
ker/aanjager.
Naast tennis is er ook ruimte voor ontmoeting en gezellig-
heid voor zowel de tennissers als de begeleidende mantel-
zorgers onderling. Deelnemers, mantelzorgers en de vrij-
willige tennismaatjes ervaren deze vrijdagmiddag als heel 
waardevol. Ondanks de ervaren beperkingen van dementie 
voelen de deelnemers zich weer onderdeel van een club, 
een 'boost' voor hun gevoel van eigenwaarde. Omdat niet 
iedereen in zijn actieve jaren leerde tennissen wil St.Nabu-
ren in samenwerking met vrijwilligers een tweede sportieve 
activiteit aanbieden: begeleid wandelen!

Aanmelden voor deze presentatie via Hans Burgmans: 06 
295 836 06, c.j.l.burgmans@gmail.com. Meer informatie 
over stichting Naburen: www.naburen.com

Zondag 13 november 
Voorstelling in het Christiaan Huygens Theater 

Op zondag 13 november om 14.30 uur-16.30 
uur. Meer informatie in het volgende maga-
zine en op de site Christiaan Huygens Theater 
- Algemene informatie.

Entree € 10,- incl. koffie, thee of sapje, te betalen bij de 
entree. Aanmelden voor 1 november bij Emmie Bakker: 
emmiebakker@hotmail.com, 06 249 937 87
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Ter versterking van de redactie is het TV-programma  
van de ASZ,  EVEN VOOR ZEVEN, op zoek naar een

vrijwilliger voor de functie van  

REDACTEUR
Even voor Zeven is het TV magazine van de ASZ. Het 
wordt vanaf 1 oktober elke dag uitgezonden om 07.50 
en 18.50 uur op Slotstad rtv. De opnamen voor die uit-
zendingen zijn een keer per maand.
Het betreft de volgende werkzaamheden:
• Bedenken van onderwerpen  
• Ter goedkeuring voorleggen aan de voorzitter
• Contacten leggen met de betrokken personen 
 van de onderwerpen
• Overleg met de cameraman over filmopname op 
 locatie
• Vragenlijst samenstellen voor de te interviewen 
 personen
• Teksten maken voor de presentatrice en de 
 voice-over voor de betreffende onderwerpen
• Overleg met de regisseur over de onderwerpen
• Aanwezig zijn bij de maandelijkse opname.

Voor nadere informatie wordt u uitgenodigd te bellen 
met de coördinator van Even voor Zeven, 
Ferdinand Schuering, tel 06 513 511 28

of schuering@planet.nl

ZEVEN
EVEN VOOR
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   Activiteiten van partners    Activiteiten van partners 
Woensdag 5 oktober 
POWER is sociaal en veerkrachtig 
ouder worden 

ASZ in samenwerking met de gemeente Zeist maakt het u 
nu POWER Veerkracht op leeftijd speelt in op de verande-
rende sociale situatie van ouderen. Kinderen de deur uit, 
klaar met werken, behoefte aan contact met anderen, tijd 
over…. . Ben je op zoek naar een invulling van je tijd? Wil 
je je netwerk in Zeist uitbreiden? Ben je alleen komen te 
staan en wil je je leven opnieuw opbouwen? Dan is POWER 
zeker iets voor jou.
 
Op woensdag 5 en op woensdag 12 oktober is er van 14.00 
-15.30 uur in het Torenlaan Theater, Torenlaan 38, een (gra-
tis) introductiebijeenkomst over POWER. POWER bestaat 
uit vijf POWER-workshops. Deze vinden plaats op woens-
dagmiddagen 26 oktober, 2, 16 en 30 november en 14 de-
cember steeds van 13.30-16.30 uur.
Aanmelden per mail info@gildezeist.nl , 06 319 957 48 
(maandag tot en met donderdagmorgen), Het Rond 1, Zeist 
of www.gildezeist.nl /activiteiten/power 

 

Maandag 10 oktober Docudrama Walkart  

Het docudrama 'Walkart', gemaakt door Kees Linnenbank, 
behandelt de geschiedenis van de familie Walkart in Zeist. 
De film wordt vertoond in Figi, 10 oktober, 20.00 uur
Reserveren (verplicht) van kaarten 
(€ 5,-) via email naar  info@zhg.nl. 
Voor meer info zie: www.docudramawalkart.nl

www.seniorenzeist.nl

Het grootste koor van ZeistHet grootste koor van Zeist

Het 'Meezingcafé' is een maandelijks terugkerende ac-
tiviteit van de ASZ in het Torenlaantheater. Op zondag 
24 juli was het 'Meezingcafé' voor één keer verplaatst 

naar het Openluchttheater van Slot Zeist. Arie Perk is de 
leider van het 'Meezingcafé', ook in het Slottuintheater.
Het was een zonnige dag en het theater stroomde vol. Op 
verzoek van Arie Perk nam een groot aantal vrijwilligers op 

het podium plaats om Arie, die achter de piano zat, met 
zang te ondersteunen. Het repertoire was heel divers: be-
kende cabaretliedjes, Engels- en Nederlandstalige liedjes 
enz.
Boekjes met teksten werden ter plaatse uitgedeeld. Er werd 
enthousiast meegezongen en de meeste aanwezigen hadden 
zich verzekerd van een plaatsje in de schaduw. 
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90 x 60 mm liggend / liggend
€ 24,- per uitgave

dubbel formaat:
61 x 181 mm staand • 58 x 196 mm liggend
of 90 x 118 mm staand € 48,- per uitgave

 
minimaal 1 jaarcontract met 10 uitgaves per jaar

aanmelden bij Leo Kroon 
030 276 52 23

penningmeester@seniorenzeist.nl

Adverteren?Adverteren?
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Huis verkopen?
Ook uw makelaar 

dichtbij: 
Nassau Makelaars

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

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+

KWEKERIJ - TUINCENTRUM 
ODIJKERWEG 132-134  

ZEIST  

WEBSHOPABBING.NL

BEZOEK HÉT 
PLANTENCENTRUM

VAN MIDDEN
NEDERLAND 

SINDS 1892

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 

www.seniorenzeist.nl



Agenda oktober-novemberAgenda oktober-november

Datum Tijd Onderwerp  Locatie

OKTOBER    

Za 1 okt 06.50-07.00
 18.50-19.00 Start nieuwe seizoen Even voor Zeven Slotstad RTV
Di 4 okt 10.30-12.00 Ben ik verbonden Torenlaan Theater
Di 4 okt 12.00-14.00 Soepen Torenlaan Theater
Di 4 okt 14.00-16.30 Cursus Toneel, eerste les. Mag. 7 p 18  Torenlaan Theater
Wo 5 okt 13.00-17.00 ASZ Fietstocht Gemeentehuis Zeist
Wo 5 okt 14.00-15.30 Info Powerworkshop 1 Torenlaan Theater
Do 6 okt 20.00-22.00 Lezing De levende tuin De Klinker
Vrij 7 okt 10.30-12.30 Repetitie ASZ Koor Torenlaan Theater
Vrij 7 okt 16.30-20.00 Samen koken Lindenhuis

Ma 10 okt 20.00 Première film ‘Walkart’. Mag. 7 p  17 Figi bioscoop
Di 11 okt 10.00-15.00 Lange wandeling Parkeerterrein Slot Zeist
Wo 12 okt 14.00-15.30 Info Powerworkshop  2 Torenlaan Theater
Do 13 okt 14.30-16.30 Lezing Heinrich Heine Torenlaan Theater
Vr 14 okt 09.20 Museum Dordrecht Verzamelen Utrecht Centraal
Vr 14 okt 20.00-22.00 Stadsgenoten Torenlaan Theater
Vr 14 okt 15.00-17.00 Meezingcafé Torenlaan Theater
Za 15 okt 10.00-12.00 Rondje Natuur Sanatoriumbos
Za 15 okt 20.00-23.00 Dansavond Torenlaan Theater
Za 15 okt n.v.t Start 'Kunst door de Brievenbus' n.v.t.

Ma 17 okt 15.00-17.30 Film in Figi Bioscoop Figi
Ma 17 okt 11.00-12.00 Senioren Muziek Ensemble De KLinker
Di 18 okt 10.30-11.30 Muziek en Koffie Torenlaan Theater
Di 18 okt 18.00-21.00 Samen dineren De Heren van Zeist
Do 20 okt 14.30-16.00 Sterrenwacht Sonnenborgh Utrecht
Wo 26 okt 13.00-14.30 Lunch Bij Johannes
Do 27 okt Diverse tijden Dagtocht Diverse opstapplaatsen
Vrij 28 okt 13.30-15.30 Jeu de boules Les Cailloux
Vrij 28 okt 16.00-18.00 Vrijdagmiddagborrel Bon Vivant
Zo 30 okt 10.00-13.00 Korte wandeling Parkeerterrein Slot Zeist
Zo 30 okt 12.00 Museum met stok Parkeerterrein Slot Zeist

NOVEMBER
Di 1 nov 10.00-12.00 Start iPad-cursus 1 Rozenstraat 20
Di 1 nov 14.00-16.00 Start iPad-cursus 2 Rozenstraat 20
Wo 2 nov 10.00-12.00 Start iPad-cursus 3 Rozenstraat 20
Wo 2 nov 14.00-16.00 Start iPad-cursus 4 Rozenstraat 20
Di 1 nov 15.00-16.00 Onvergetelijk sporten Torenlaan Theater
Zo 13 nov 14.30-16.30 Toverlantaarn Theater Christiaan Huygens Theater, Wilhelminalaan 22 Zeist

De activiteiten na 30 september uit eerdere Magazines zijn ook te vinden in de agenda van www.seniorenzeist.nl.


