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

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

Maatschappelijk partners
- Samen voor Zeist
- Vrienden van het TorenlaanTheater 

Bezorgklachten
Is het ASZ Magazine niet bij u bezorgd? 
Neem contact op met Emmie Bakker, 06  
249 937 87 of emmiebakker@hotmail.com

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

 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.

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
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Het ASZ-Magazine is een uitgave van  
de Algemene Seniorenvereniging Zeist.
Oplage 1.500 ex.
KvK Utrecht 56927886
Bank: NL07 TRIO 0776 4873 37
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Opmerking: Voor dagtochten  
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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 voor nr. 10 nov./dec. inleveren 
voor maandag 7 nov.. Dit is het laatste 
nummer van 2022 en verschijnt vrij-
dag 24 nov. Nr. 1 van 2023 verschijnt 
op 20 januari. 

Adverteren in ASZ Magazine? 
Neem contact op met Leo Kroon, 
030 276 52 23 of 
penningmeester@seniorenzeist.nl.

Fotografie
Han Willems, Anneliek de Jonge,  
Nina Hartwigsen, Dolph Paulsen, 
Hans de Wit, Miep Nootenbos

Ontwerp & druk
Manschot Grafimedia, Zeist
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'Laten we lezen, laten we dansen. Deze twee vormen van vertier zullen 
de wereld nooit kwaad doen.' Of, zoals de filosoof/schrijver Voltaire het 
schreef: 'Laissez lire, et laisser danser; ces deux amusements ne feront 

jamais de mal au monde.'

De afgelopen weken mocht ik als redactiefotograaf foto's maken van twee bij-
zondere ASZ-activiteiten. Zo mocht ik aanwezig zijn bij een bijeenkomst van 
de Poëziekring, door Leonie Silkens zo gedreven geleid. Een citaat van Plato 
schoot mij te binnen: 'Aangeraakt door de liefde, wordt iedereen een dichter.' 
In nummer 8 stond deze activiteit terecht in de spotlights.
Ook was ik aanwezig bij het openingsbal van de door Jeanette Herder altijd zo 
goed georganiseerde dansavonden in het Torenlaan Theater. Een gezellig muzi-
kaal gebeuren, waar het plezier van de aanwezige dansers van afstraalde. In dit 
nummer staat het dansen in de spotlights. Wim Kan zou eens gezegd hebben: 
'Dansen is bidden met de benen; marcheren is vloeken met de voeten.' In deze 
bizarre tijden is deze uitspraak wel heel actueel. 

Lezen en dansen. Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik moet mijn best 
doen om niet in somberheid mijn seniorendagen te slijten. Teveel crises, kan een 
mens dat allemaal aan? Onze media helpen mij dan nog verder in de put. Alles 
is zo echt 'niet goed' dat ik het apparaat maar weer uitschakel. Maar daar laat 
ik het niet bij zitten. Onze vereniging biedt gelukkig zoveel mogelijkheden om 
je weer op te beuren! Tijdens de vele 
ontmoetingsmomenten van onze ver-
eniging, koffie-uurtjes, gezamenlijke 
maaltijden, fiets- en wandeltochten, 
meezing-momenten en nog veel meer, 
zie ik de pretoogjes, voel ik de vibra-
ties, ervaar ik de vriendschap, en weet 
ik dat 'De meeste mensen deugen'. Dat 
is de titel van een boek dat je ervan 
kan overtuigen dat er leven is vóór de 
dood, ook in onze vereniging. Dus ASZ-
ers: 'Laten we lezen, laten we dansen.' 

Zicht vanuit Jordanië op de Golanhoogte en het meer van Galilei, bron van de 
christelijke beschaving. Opmerking redactie: Han en Cecile waren op het mo-
ment van het maken van dit magazine op vakantie in Jordanië.

Han Willems
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Onze Website
De laatste weken worden we getroffen door tegenslagen 
met onze mail en website. De website is door een virus 
getroffen en daardoor zijn ook e-mailadressen van @se-
niorenzeist.nl al meer dan 14 dagen niet altijd bereik-
baar. Er wordt hard gewerkt om de website te herstellen 
en de e-mailadressen weer bereikbaar te krijgen, maar 
tot op het moment dat ik dit schrijf (11 oktober) is dat 
niet gelukt. Onze welgemeende excuses daarvoor. We 
hopen uiteraard dat de problemen nu snel worden op-
gelost. 

Het Bestuur
Uitnodiging ALV
Wij nodigen u uit voor onze Algemene Ledenvergade-
ring die gehouden wordt op dinsdag 22 november vanaf 
14:00 in het Torenlaantheater.

De agenda is als volgt:
1. Opening
2. Verslag van de Alg. Ledenvergadering van 21 mei 
3. Aandacht voor aftredende bestuursleden
4. Verkiezing nieuw bestuurslid. 
 Het bestuur draagt Lilianne Potters voor. 
5. Jaarplan 2023
6. Begroting 2023
7. Rondvraag
8. Sluiting

Tijdens de vergadering zal er een muzikaal intermezzo 
zijn. Wat dat is, is nog een verrassing. 

De stukken voor deze vergadering (bij de agendapunten 
2, 5 en 6) zullen zo spoedig mogelijk worden gepubli-
ceerd op de website. In het geval de website nog steeds 
niet functioneert, zullen de stukken u via de mail wor-
den toegezonden. Ook kunnen ze na 8 november opge-
vraagd worden bij de secretaris. We hopen op een grote 
opkomst!

Met vriendelijke groeten, 
Gerard Rijerse, secretaris ASZ

Van de Bestuurstafel
Op 4 oktober was de zevende bestuursvergadering van 
2022. Als gast was Lilianne Potters er bij. Zij neemt 
samen met Peter Davis de taken van Emma Janssens 
over. Emma treedt in onze Algemene Leden Vergadering 
(ALV) van 22 november af als bestuurslid, net als Hans 
Burgmans. Het bestuur draagt Lilianne Potters dan graag 
voor als nieuw bestuurslid. 

Op de agenda van de ALV staan ook het jaarplan en de 
begroting voor 2023. Een van de vragen is: 'kunnen we 
financieel verantwoord verder gaan met de dinsdag in 
het Torenlaantheater?'. Het uitgangspunt bij activiteiten 
van ASZ is, dat een activiteit kostendekkend is. We we-
ten nog niet hoe de prijsstijgingen die zich nu voordoen 
voor de activiteiten gaan uitpakken. 

Frans de Haas praatte ons bij over het communicatieplan 
dat hij aan het schrijven is. Daarin komt te staan hoe 
ASZ de verschillende communicatiemiddelen zo goed 
mogelijk kan gebruiken. Het bestuur en de redactie van 
het Magazine en Nieuwsflits hebben er al afspraken over 
gemaakt. Er kwamen trouwens veel complimenten voor 
de make-over van het Magazine. Dank aan de redactie-
leden, Eefje, Albert, Han en Henk! 

Op dinsdag wordt het Torenlaan Theater 
voor ASZ activiteiten gebruikt
Emmie Bakker is elke middag aanwezig, Lia van Dijk in 
de ochtenden. Leo Kroon beheert de agenda. Elke eer-
ste dinsdagmorgen van de maand zijn de seniorenweg-
wijzers aanwezig om uw vragen te beantwoorden en ook 
om met u te praten over zaken die senioren bezig hou-
den. Elke dinsdag na 16.00 uur is er een gezellige vrije 
inloop. Kom eens langs!

In 2023 vieren we dat ASZ tien jaar bestaat. Dat doen 
we om te beginnen op de Nieuwjaarsbijeenkomst van 
dinsdag 10 januari. In maart willen we het tweede lu-
strum vieren met een feestelijke bijeenkomst voor al 
onze leden. 
Gelukkig worden weer volop ASZ-activiteiten georga-
niseerd. De belangstelling is er weer. Emmie Bakker is 
aanspreekpersoon voor de coördinatie. De kracht van 
ASZ is echt de diversiteit in het aanbod. 

Behalve dat ASZ allerlei activiteiten mogelijk maakt, is 
ook belangenbehartiging een doelstelling van ASZ. Hans 
Burgmans en ik nemen die voor onze rekening. Ineke 
de Geer neemt na de ALV het stokje over van Hans. Wij 
brengen onderwerpen die voor senioren van belang zijn 
onder de aandacht van bijvoorbeeld gemeente of maat-
schappelijk werk. 

Wanneer u dit leest is naar ik hoop de website weer in 
de lucht. Wat was die ontbrekende website lastig! 

Ik wens u een fijne Herfst. De bestuursleden ontmoeten 
u graag bij de activiteiten en natuurlijk op de ALV van 
22 november. 

Lia van Dijk, voorzitter

Nieuwe leden 
Welkom nieuwe leden. Uw ledenpassen zijn inmiddels 
afgeleverd bij de ledenadministratie. U heeft de bijeen-
komst nieuwe leden kunnen bijwonen op 25 oktober jl. 
Bezoekers van die bijeenkomst hebben hun ledenpas 
mee naar huis genomen. De overige passen zullen nog 
verspreid worden.

Van de bestuurstafel Van de bestuurstafel 
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Dhr. K. Theunissen, mw. C. Verhoef, mw. M. Hulsmann, 
mw. I. Vos, mw. A.C. Quik-Schuijt, mw. J.D. Oosterwijk, 
mw. G. Schrikenberg, mw. M. Vinke, mw. A. van Nierop, 
dhr. en mw. Terwel, mw. T. van Egmond, dhr. en mw. 
Peters, dhr. G. Pliester, mw. J. Vos-Venendaal, dhr. en 
mw. Van der Zeeuw-Visser, dhr. en mw. Van Oosterom, 
dhr. A. Kos, dhr. en mw. Oosterbaan-Hagen, mw. M. 
Juta, dhr. O. Petri, mw. F. Brouwer en H.C.M. van de 
Klundert.

Overleden
Dhr. M. Kaplanian, dhr. A. Steensma en dhr. H. Brand.

Bezorging Magazine
Door alle leden wordt het Magazine zeer gewaardeerd 
en goed gelezen. Bezorging gebeurt door de leden zelf 
en het zou fijn zijn als we dat principe kunnen handha-
ven. Gezien de verhoging van ons ledenaantal en uit-
val van een aantal bezorgers hebben we dringend le-
den nodig die mee willen doen. We proberen het altijd 
zo te organiseren dat de bezorgers in hun eigen buurt 
magazines rondbrengen. Maar het zou ook fijn zijn om 
mensen te hebben die willen inspringen in willekeurige 
wijken als daar iemand uitvalt. 
Als je iets wil doen graag een mailtje of belletje naar 
Emmie Bakker 06 249 937 87 of emmiebakker@hotmail.
com

Seniorenwegwijzers
Er zijn soms van die kleine problemen die je zelf niet kunt 
oplossen. ASZ biedt in veel gevallen uitkomst. De Senioren-
wegwijzers hebben aandacht voor de eigen regie, zelfred-
zaamheid en ontwikkeling van de senior. 
Informatie: Marieke van Gemeren 06 511 945 69 of wegwij-
zer@seniorenzeist.nl 
Opmerking redactie: Zie activiteit op 1 november.

Kleine Klusjes 
Natuurlijk niet te groot, geen verbouwingen en eventuele 
materialen komen voor uw rekening. Ons team:
• Marlou van Hoorn, huis-, tuin- en keukenklusjes
 06 244 269 36, marlou.vanhoorn@live.nl
• Ferdinand Schuering: 030 691 85 10, schuering@planet.nl
• Jan Udo: 06 480 007 23, jan@janudo.com
• Bert Griffioen: Alleen Den Dolder, Bosch en Duin, Huis 

ter Heide. Geen schilderwerk. 06 214 235 87, bert.grif5@
gmail.com

• Ruud Delhaas: 030 201 26 59, r.j.delhaas@gmail.com
• Algemeen contact
 Wilt u meedoen, neem dan contact op met Hans  

Burgmans, 06 295 836 06, c.j.l.burgmans@gmail.com

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

Belastinghulp en administratieve ondersteuning: 
Als u geïnteresseerd bent in deze ondersteuning, 
neem dan contact op met een van de volgende leden:
• Algemene Administratieve ondersteuning
 Ton Evers, 06 533 768 61, apm.evers@hccnet.nl
• Belastinghulp
• Ton Vernooij, 06 836 959 30, 
 administratiekantoorvernooij@ziggo.nl
• Miel Roelofs, 030 692 09 11, roelofs50@kpnplanet.nl

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

Belangenbehartiging  Belangenbehartiging  
& dienstverlening & dienstverlening 
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Tekenen voor kinderen
Dolph tekent veel: 'ik ben geboren met een potlood in mijn hand'. In 2006 legde 
hij contact in het Wilhelmina Kinderziekenhuis waar hij aan de bedjes van de 
kinderen tekeningen maakte. Dat werd een groot succes! Andere ziekenhuizen 
vroegen hem ook bij hen te komen tekenen. Na enkele jaren kwamen er meer 
tekenaars bij.
In 2007 richtte hij de stichting Tekenen Voor Kinderen op, die zojuist in oktober 
het 15-jarig jubileum heeft gevierd. Inmiddels zijn er bijna 40 tekenaars actief, 
die naast ziekenhuizen ook zijn ingezet in revalidatie- en asielzoekerscentra.

Zie ook: elkedagevenlachen.nl en tekenenvoorkinderen.nl

de Cartoon-man 

W ie is de man achter de car-
toons en icoontjes in ons 
Magazine? De levensloop 

van Dolph Paulsen valt uiteen in een 
zakelijk en artistiek deel.

Zakelijk
Een kleine greep uit zijn zakelijke car-
rière. Na jaren in de stroomkabelhan-
del te hebben gewerkt, is hij overge-
stapt op de ontwikkeling en verkoop 
van Amerikaans onroerend goed.
Vanaf 1982 heeft Dolph zich bezigge-
houden met olieboringen in Amerika, 
vanuit de staat Oklahoma. Mede onder 
leiding van zijn Amerikaanse partner 
en met Amoco Oil Corporation werd 
het horizontaal boren geïntroduceerd. 
Hij verbleef vaak in Amerika, waar 
hij in Oklahoma veel werkgelegen-
heid heeft gecreëerd. Dit werd zoda-
nig gewaardeerd, dat hij in 1991werd 
uitgenodigd door de Gouverneur van 
Oklahoma, waarbij hem het erebur-
gerschap van de Staat Oklahoma werd 
verleend.

Creatief
Dolph vertelt, dat de zakenwereld 
niet langer bij hem paste en maakte 
daarom een carrière switch: hij is ar-
tistieke cursussen gaan volgen, onder 
andere acteren, tekstschrijven, een 
regiecursus en was jaren verbonden 
aan de Hogeschool Utrecht als trai-
ner-acteur bij de mediation opleiding. 
Hij schreef en regisseerde veel toneel 
voor jong en oud. Hij is nu cartoonist, 
schrijft liedjes, speelt gitaar en banjo 
met zijn eigen bandje 'Sooner Trend'.

Eefje van Essen
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Uit handen van Dolph ontvangt Wouter Bos 
als bestuursvoorzitter van het VUmc het eerste  

'tekendoeboek' dat door de stichting  
Tekenen voor Kinderen werd vervaardigd.

‘Dolph ontvangt het ereburgerschap van de Staat 
Oklahoma uit handen van de Gouverneur van Oklahoma

Zijn credo : 'de dokter zorgt dat je beter wordt,  
wij zorgen dat je je beter voelt'.

Na vier jaargangen met elk 11 nummers is de 'ASZ Nieuwsbrief van A tot Z' in 2017 omgezet in het ASZ Magazine waar-
van er per jaargang 10 nummer verschenen. Dat betekent dat nummer 6 van dit jaar het 100ste blad was. Dat hebben 
we helaas gemist. Voor je ligt nu dus nummer 103. Dank aan Truus, Netty, Ab, Eefje, Albert, Fred, Henk, Han en alle 

schrijvers en fotografen die dit hebben mogelijk gemaakt. En ook de bezorgers die ruim 100 keer in weer en wind op pad zijn 
gegaan om dit mooie blad bij jullie in de bus te doen. 

De redactie

Meer dan 100 ASZ Magazines!Meer dan 100 ASZ Magazines!

de 1e Nieuwsbrief het 1e Magazine 5 jaar ASZ Magazine nr. 100
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In de spotlights: dansen    In de spotlights: dansen    

Op zaterdag 17 september vond het ASZ ope-
ningsbal van het nieuwe seizoen plaats in 
het Torenlaantheater. 

 
Er werd enthousiast en met veel plezier gedanst 
op muziek van de Band DANE. Ook de heren waren 
goed vertegenwoordigd.De bekende dansen fox-
trot, Engelse wals en Weense wals kwamen uiter-
aard aan bod, maar ook de chachacha werd met 
verve gedanst.

Iedere 3e zaterdag van de maand is iedereen wel-
kom in het Torenlaantheater om een gezellige 
dansavond te beleven. Je hoeft geen gevorderde 
danser te zijn. Wil je toch je danspassen wat op-
frissen, dat kan. 
In de herfst en in de lente worden er 10 danslessen 
gegeven in Café Noord.
Wanneer: Iedere 3e zaterdag van de maand. 
De volgende dansavond is op zaterdag 19 novem-
ber.

Waar: Torenlaantheater, Torenlaan 38
Hoe laat: 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur. Kom 
op tijd zodat we echt om 20.00 uur kunnen begin-
nen met dansen
Aanmelden: Is niet nodig
Informatie: Jeanette Herder, 
tel. 030 691 68 59

Tekst: Eefje van Essen 
Foto’s: Han Willems
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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. 

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

Bezoekt u regelmatig 
een tentoonstelling?

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

drs. Léon Daemen
06 559 771 75



Zondag 30 oktober • Korte wandeling 
 
Op deze dag gaan we wandelen bij de Pyramide van Austerlitz. 
Een route van ca. 4 km door de mooie bossen bij Austerlitz.

Zie voor meer informatie ASZ Magazine nummer 8 op pagina 15 of bel met 
Annemieke Honcoop, 030 878 51 78.

Zondag 30 oktober • Museumbezoek met stok

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

stelling van Ben Vliegers die van 1886 tot 1947 in Nunspeet heeft gewoond. 
Hij vindt nieuwe inspiratie in het Veluwse landschap. 

Zie voor meer informatie ASZ Magazine nummer 8 op pagina 15 of stuur een 
mail naar Willy Mak: willymak52@gmail.com

Dinsdag 1 november • Gratis iPad cursussen voor senioren (herhaling)

Zie ASZ Magazine nummer 8 op pagina 31. De cursussen zijn 
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.
      
U kunt zich aanmelden bij Piet Giel, 030 691 12 24 of ipadcursusasz@gmail.
com Locatie: Emmaus Parochie Centrum, Rozenstraat 20, Zeist. 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 

Dinsdag 1 november
Kom nu ook persoonlijk met de Seniorenwegwijzers in contact!

 
In de afgelopen jaren hielpen de Seniorenwegwijzers, Judith 
van Dijk, Hellen van Gessel, Janny van Werkhoven en Marieke 
van Gemeren, de leden van ASZ met vragen over wonen, zorg 

en welzijn verder op weg. Zij zijn bereikbaar via email (wegwijzer@senioren-
zeist.nl) of telefoon (06 511 945 69). Maar vanaf dinsdag 1 november staan de 
ASZ-seniorenwegwijzers de leden ook persoonlijk te woord. 
Tussen 10 en 11 uur op de eerste dinsdagen van de maand is er altijd een 
seniorenwegwijzer in het Torenlaan Theater aanwezig. Er hoeft geen aparte 
afspraak voor te worden gemaakt. Dus ... wie de weg kwijt is geraakt in alle 
regels rondom wonen, zorg en welzijn of er over wil praten wat wellicht 
de beste route is, kan naar het Torenlaanlaan Theater komen voor een per-
soonlijk gesprek. Uiteraard blijven de seniorenwegwijzers ook per email of 
telefoon bereikbaar. 

Geplande spreekuurdata zijn: 1 november, 6 december en 3 januari

Dinsdag 1 november • Presentatie sportieve activiteiten voor senioren 

Stichting Naburen geeft een presentatie over het project  
'Onvergetelijk sporten': • begeleid tennis voor mensen met  
dementie bij Tennisvereniging Griffensteyn en • begeleid wan-

delen voor mensen met dementie in het gebied rond het tenniscomplex.  
• De mantelzorgers ontmoeten elkaar tijdens deze activiteiten voor een ge-
zellig koffie-uurtje in het clubhuis. www.naburen.com 

ASZ-activiteitenASZ-activiteiten
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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!

Villa Mooi Zeist

a n n o  1 9 5 3

&  s e r v i c e s

Villa Mooi Zeist

a n n o  1 9 5 3

&  s e r v i c e s

Villa Mooi Zeist

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

Van Ee Makelaars & Services

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

Meer informatie? www.vaneemakelaars.nl

Seniorkeur Makelaar & 
Huisvesting op Maat

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

andere klussen in en rondom uw huis



Omni-sportvereniging DOSC geeft een presentatie over de 
sportieve activiteiten voor ouderen, welke aangeboden 
worden op diverse locaties in Zeist, Bilthoven en Den Dol-
der. Te weten: • Sportief 55+ (afwisselende sportvormen 
in combinatie met oefeningen/bewegen op muziek) en  
• Easy Tennis (tennis light) wat gespeeld wordt met een licht 
racket en een lichte bal op een badmintonveld. 

Informatie: www.Dosc.nl. Aanmelden voor deze middag bij 
Ineke de Geer-Huisman: it.degeer@planet.nl, 06 518 141 76
Aanvang 15.00 uur in het Torenlaantheater voorafgaand  
aan het wekelijkse borreluur 2 presentaties met een spor-
tief tintje.

Dinsdag 1 november • Even voor Zeven 
 
Dankzij een subsidie van SOWZ (Stimule-
ringsfonds Zorg en Welzijn Zeist) wordt elke 
maand een nieuwe aflevering van het lokale 

TV programma van ASZ 'Even voor Zeven' geproduceerd. Op 
1 november start de tweede aflevering van dit seizoen met 
onder andere beelden van een repetitie van het ASZ koor. 
Ook komen de problemen betreffende geschikte woningen 
voor ouderen aan de orde. 

Het programma wordt uitgezonden via Slotstad RTV, dat te 
vinden is op de volgende kanalen: ziggo: kanaal45; kpn: ka-
naal 1467 (dat is vanaf kanaal 1, één kanaal 'terug' gaan) en 
op T-mobile: kanaal 848. Deze nieuwe aflevering wordt van-
af 1 november elke dag uitgezonden om 6.50 uur en 18.50 
uur.

Vrijdag 4 november • Vijfde repetitie van het ASZ Koor 

Samen zingen. Vier keer hebben we inmiddels 
onder de enthousiaste en kundige leiding van 
onze dirigent Martin gerepeteerd. De adem-

halings-en ontspanningsoefeningen beginnen vruchten af 
te werpen, het zingen gaat steeds beter. We staan er soms 
versteld van hoe goed het klinkt, vooral als we een canon 
zingen of meerstemmig van ons laten horen.
Op een vraag van het bestuur om tijdens de Nieuwjaarsbij-
eenkomst op 10 januari te komen zingen, zullen we zeker 
positief reageren. Martin zal zorgen voor inspirerende songs.
Wil je meedoen of meezingen, je bent van harte welkom. 
Het is zo fijn om samen te zingen, om bij een groep te horen 
en het is ook nog heel erg gezond.

We repeteren op de eerste en derde vrijdag van de maand 
van 10.30-12.30 uur in het Torenlaan Theater, Torenlaan 38. 
De volgende repetities zijn dus op 4 en 18 november. Onze 
dirigent is Martin Kuijlenburg. Informatie: Geke Schuite-
man 030 691 96 89, g.schuiteman@kpnplanet.nl of Elisa-
beth Groenendaal 030 691 77 82, elisabethgroenendaal@
casema.nl

Donderdag 10 november • Lezing over het 
levenseinde: Morgen ga ik er over praten! 

 
Presentatie: Hans Burgmans, vice-voorzitter 
ASZ en oud-huisarts en oud-scenarts. We wor-
den allemaal steeds ouder en lijken soms te 

vergeten dat het leven eindig is. Het gevolg kan zijn dat er 
niets geregeld is als het levenseinde plotseling nadert. Wel-
ke behandelingen wilt u nog? Niet alles wat kan hoeft voor 
u misschien meer. Hoe staat u tegenover een opname in een 
verpleeghuis?

In deze lezing zal ik ingaan op het belang van het spreken 
over uw wensen ten aanzien van het levenseinde met uw 
partner, kinderen én uw huisarts. Als huisarts vond ik deze 
gesprekken altijd zeer belangrijk omdat de huisarts een be-
langrijke rol heeft in de laatste levensfase en goed op de 
hoogte moet zijn van de wensen van zijn patiënten in deze 
levensfase.

>>>
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Leidraad voor mijn betoog zal  
zijn de film 'De Dappere Patiënt' die 
aan het begin van de lezing wordt 
vertoond. In deze indrukwekken-
de film spreken nog gezonde vitale 
senioren én ernstig zieke patiënten 
over hun wensen omtrent het leven-
seinde. Vele aspecten hiervan zullen 
in de film aan bod komen, waaron-
der het levenstestament met items 

als een algehele volmacht, een niet-reanimeren verklaring, 
een behandelverbod en de wens om euthanasie of palliatie-
ve sedatie.

Datum, locatie en tijd: donderdagmiddag 10 november, To-
renlaan Theater, aanvang: 14.30 uur. Zaal open: 14.00 uur. 
Kosten, excl. consumptie: € 5,-. Aanmelden en betalen, ga 
naar de website: www.seniorenzeist.nl Vervolgens: activi-
teiten > lezingen en daarna 'Aanmelden en betalen'. Geen 
internet? Alleen in dat geval SMSt u uw aanmelding naar: 
06 532 228 57. U wordt geïnformeerd als een lezing is vol-
geboekt of niet doorgaat.

Vrijdag 11 november • Meezingcafé
 
Meezingcafé vanaf 15.00 uur in het Torenlaan 
Theater. Dirigent Arie Perk en de mensen van 
het Torenlaan Theater en ASZ staan weer klaar 

om jullie te ontvangen. 

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

Zondag 13 november • Voorstelling 
in het Christiaan Huygens Theater

Het Christiaan Huygens Theater is speciaal 
ingericht voor het vertonen met de toverlan-
taarn. Tot ongeveer 1900 werden professione-

le voorstellingen met explicateur, levende muziek, vrolijke, 

aandoenlijke of bloedstollende verhalen en geraffineerde 
vertonings-technieken regelmatig in de theaters aangebo-
den. Sinds de komst van de film is dat afgelopen. Begrij-
pelijk, maar ook wel jammer, want films missen vaak de 
intieme, opwindende en ook feestelijke sfeer van de tover-
lantaarn. 

De voorstelling is speciaal voor ASZ-leden. Er is plaats voor 
50 mensen. Meer informatie vind je op de site van het 
Christiaan Huygens Theater: Christiaan Huygens Theater - 
Algemene informatie.
Voor meer algemene informatie over de toverlantaarn en 
Christiaan Huygens verwijzen wij u graag naar de zeer in-
formatieve website www.luikerwaal.com. Hier kunt u onder 
andere vinden waarom niet Athanasius Kircher, maar de Ne-
derlandse Christiaan Huygens als de enige echte uitvinder 
van de toverlantaarn beschouwd moet worden.

Datum, locatie en tijd: zondag 13 november, Wilhelmina-
laan 22 Zeist, 14.30-16.00 uur. Entree € 10 incl. koffie, 
thee of sapje, te betalen bij de entree. Aanmelden voor  
1 november bij Emmie Bakker: emmiebakker@hotmail.com, 
tel: 06 249 937 87

Maandag 14 november • Het Senioren Muziekensemble 
 

Het Senioren Muziekensemble bestaat uit 
leden die een instrument bespelen en graag 
samen met andere leden muziek maken. Het 

Senioren Muziekensemble is onderdeel van de Muziekschool 
en iedereen (dus ook een niet-ASZ lid) kan hieraan mee-
doen. Het ensemble repeteert in de Muziekschool o.l.v. van 
docent Hans Kämper. 
Je kunt je instrument meenemen. Grote instrumenten zo-
als een vleugel/piano of harp kunnen van de muziekschool 
worden geleend. Je kunt ook vrijblijvend een keer komen 
kijken en luisteren.

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: 14 en 28 november, 12 
december, 9 en 23 januari, 6 en 20 februari, 6 en 20 maart
en 3 en 17 april. Heb je zin om mee te doen, vraag dan 
informatie aan Fenneke van Campenhout, 030 693 33 74, 
vancampenhout@versatel.nl.

Dinsdag 15 november Lange wandeling
 

Wij hopen op 15 november a.s. weer gezel-
lig met elkaar te wandelen. Dit keer gaan we 
naar 's Graveland waar we de 's Gravelandse 

buitenplaatsenwandelingen gaan lopen. We volgen dan een 
afwisselende route die 6 buitenplaatsen van 's Graveland 
aan doet. Voorts zien we statige lanen en slingerende vij-
verpartijen.

De wandeling is ca 10 km en we volgen de gele paaltjes. We 
verzamelen zoals gewoonlijk bij de grote parkeerplaats aan 
de Zinzendorfplein naast slot Zeist en vertrekken om 10.00 
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uur naar de start van de wandeling. De start is bij Bezoe-
kerscentrum Gooi en Vechtstreek, Noordereinde 54 b, 1243 
JJ 's Graveland. Voor de goede orde: het is tegenwoordig 
betaald parkeren bij dit centrum: € 1,75 per uur maar als 
men lid is van Natuurmonumenten, dan is het gratis.
Het is het beste om eten/drinken mee te nemen, onderweg 
waarschijnlijk geen horeca. Na afloop kunnen we er vast 
wat gebruiken .
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 Annemieke 
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.

Dinsdag 15 november • Hersenprikkelende 
serie lezingen over horen en luisteren
 

Presentatie: 
Rob van den 
Bovenkamp

Veel mensen horen pri-
ma maar luisteren minder 
goed. Een goed luisterend 
oor is echter wel bepalend 
voor wie/wat we zijn, ons 
gedrag en onze persoonlij-
ke groei.
Wist u dat: gepiep in uw 
oren (tinnitus) een relatie 
kan hebben met uw dage-
lijkse voeding? De manier 
waarop u luistert heel be-
palend is voor uw gedrag 
en wie u bent? Uw oren de poort naar de wereld zijn maar 
ook naar de kosmos? Uw voeding grote invloed heeft op uw 
gedachtewereld? Horen niet de belangrijkste functie van 
uw oren is? Muziek luisteren ook op zielsniveau werkt? U de 
auto kunt parkeren met uw oren? 
Wedervraag: Hoe kan het oor gestimuleerd en getraind wor-
den? U krijgt tips om uw oren bewuster te gebruiken bij 
de communicatie en dingen beter te kunnen onthouden. Na 

iedere lezing ontvangt u een 'hand-out' op uw e-mailadres 
om te kunnen nalezen en ter voorbereiding op de volgende 
lezing. Aanmelden (hieronder) verplicht. 

Max. 30 personen. Rob van den Bovenkamp volgde in Parijs 
(een deel van) de KNO-studie in Parijs voor de Tomatis – 
Luistertherapie. U kunt in de pauze zijn boek 'Het luiste-
rende oor' kopen. (Prijs: € 19,95 contant.)

Data, locatie en tijd: dinsdagmiddagen 15, 22, 29 novem-
ber, 6 en 13 december, Torenlaan Theater, kleine zaal, 
14.30-16.30 uur. Zaal open 14.00 uur. Kosten hele serie:  
€ 12,50 incl. koffie/thee. Gratis hand-out.
Aanmelden en betalen via: www.seniorenzeist.nl Vervol-
gens: activiteiten > lezingen en daarna 'Aanmelden en be-
talen'. Geen internet? Alleen in dat geval SMSt u uw aan-
melding naar: 06 532 228 57. U wordt geïnformeerd als de 
serie is volgeboekt of niet doorgaat.

Donderdag 17 november Samen dineren
 

Op deze avond gaan we eten bij Sushirestau-
rant Ichi, Slotlaan 269, 3701 GG in Zeist. U 
kunt hier genieten van een 'all you can eat' 
Aziatische eetervaring. Voorgerecht: Toma-

tensoep met een zeewier- of groentesalade. Het hoofdge-
recht bestaat uit twee rondes. Per ronde worden vijf items 
geserveerd: • eerste ronde: koude gerechtjes, • tweede 
ronde: warme gerechtjes, bestaande uit zowel vlees als vis. 
Hierbij worden rijst of noodles geserveerd. • Bent u vege-
tariër dan kunt u dat ter plekke doorgeven. • Nagerecht: 
lychees, vers fruit, spekkoek of schepijs.

Aanvang 18.00 uur. Er is gereserveerd voor 30 personen. 
De kosten zijn: € 32,50 per persoon. Dit is inclusief twee 
drankjes. Aanmelden, het liefst per mail, kan vanaf maan-
dag 7 november bij Tonny Jansen, amjansen1939@gmail.
com, 06 118 664 71 of Marleen Ammerlaan, mhammerlaan@
hotmail.com, 06 498 845 73

>>>
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Zaterdag 19 november • 
Rondje Natuur: Nostalgie in het bos
  

Op deze morgen maken we in de Kaapse bos-
sen een korte herfstwandeling van 3 à 4 ki-
lometer rond Helenaheuvel. Hier heerst de 
nostalgie: de bomen verliezen hun blad en 

paddenstoelen verschijnen tussen de verdorde bladeren. 
Vogels zoeken bessen of zaden en andere dieren zoeken 
voedsel en beschutting in de strooisellaag. De natuur be-
reidt zich voor op de winter. Er valt veel te ontdekken in het 
herfstige bos. Dieren laten zich niet gauw zien, maar hun 
sporen verraden hun aanwezigheid. Wandel mee en beleef 
de late herfst in het bos. Joke Jansen en Frans van Bussel 
zijn uw gidsen. 
     
We verzamelen om 10.00 uur op de parkeerplaats Slot 
Zeist. Vandaar rijden we naar de parkeerplaats bij Châlet 
Helenaheuvel aan de weg van Doorn naar Maarn (N227). U 
kunt ook rechtstreeks naar bij Châlet Helenaheuvel (Sint 
Helena-laan 2 , 3941 EH Doorn) gaan. Hier start de wande-
ling om 10.20 uur.
Opgeven vóór 17 november bij Frans van Bussel, e-mail: 
fvanbussel@planet.nl. Tel. 030-693 11 68. Vermeld of u 
rechtstreeks naar bij Châlet Helenaheuvel rijdt of dat u 
met of zonder auto naar het Slot Zeist komt. U krijgt nog 
een bevestiging of u mee kunt.

Zaterdag 19 • november ASZ Dansavond
 

Er wordt weer gedanst in het Torenlaan Thea-
ter. Frans Starreveld verzorgt de muziek. Hij 
heeft al meerdere malen de dansavond voor 
ASZ verzorgd en iedereen heeft er van ge-

noten. Het is zijn hobby om dansmuziek te verzorgen voor 
enthousiaste dansers. Hij is meer dan 15 jaar disc jockey 
geweest bij Blackpool, dansschool Albert en nu al vele jaren 
in het buurthuis in Lunetten waar hij twee keer in de week 
vele danslustigen laat genieten van zijn dansmuziek.

Het Torenlaan Theater aan de Torenlaan 38 is om 19.30 uur 
open. Om 20.00 uur wordt de dansvloer geopend en dan kan 
er tot 23 uur gedanst worden. Entree is € 6,00 voor leden 
en niet-leden.Informatie: Jeanette Herder 030 69 168 59.

Maandag 21 november • Film in Figi
 

Madras Paralelas is een warme, rijke film die 
laat zien hoe lang een oorlog kan doorwerken. 
Bij toeval komen Janis en Ana bij elkaar op de 
kraamafdeling van een ziekenhuis te liggen. 

Beide vrouwen zijn alleenstaand en ongepland zwanger, 
maar willen ook allebei het kind houden. Janis, van middel-
bare leeftijd, is blij maar de jonge Ana is bang en onzeker. 
De weinige woorden die de vrouwen wisselen vormen de 
basis voor een band die hun levens later een beslissende 
wending zal geven. Terwijl Janis het verleden van haar fa-
milie een gezicht probeert te geven, vecht Ana juist om los 
te komen van haar familie. En dat is pas het begin van nog 
veel meer toevalligheden in dit aangrijpende melodrama, 
waarin we de parallelle levens van deze twee moeders zul-
len volgen. 

Genre: drama. Duur: 2 uur. Toegang: € 11,00. Voor leden 
van de ASZ € 9,50. (op vertoon van de ASZ ledenkaart) Re-
serveren 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 de korting voor ASZ leden of 
via telefoonnummer 030 692 74 00 van Figi.
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Dinsdag 22 november • 
Dagtocht Kerstshoppen bij de Boet
 

Een uitkomst, zo pal voor de komende feestda-
gen per bus inkopen doen. De tuincentra zijn 
vanaf half oktober omgetoverd in heuse Kerst-
dorpen. Niets is aan het toeval overgelaten. 

Uit talloze landen zijn allerhande artikelen bijeengebracht. 
Werkelijk het mooiste wat er op dit gebied te koop is. En 
al koopt u helemaal niets dan zult u ongetwijfeld met volle 
teugen genieten van de sfeervolle Kerstentourage, want die 
alleen al is een bezoek waard. Wij brengen een bezoek aan 
tuincentrum De Boet in Hoogwoud. Een heel groot tuincen-
trum dat al 50 jaar bestaat en regelmatig in de prijzen valt 
bij de verkiezing van het mooiste tuincentrum. Voordat wij 
gaan Kerstshoppen maken we eerst een koffiestop in Oter-
leek voor 2 kopjes koffie met huisgemaakte appeltaart. In 
Wognum krijgt u een koffietafel met kroket aangeboden.

Vertrektijden: Den Dolder 8.15 uur; Vrijheidsplein 8.30 uur; 
Weeshuislaan 8.45 uur; Grote Koppel 9.00 uur. De kosten 
voor leden bedragen € 42,50. Voor introducees € 47,50. 
Overmaken op rek. NL36 TRIO 0338 5868 14 t.n.v. Senioren 
Zeist o.v.v. dagtocht 22 november en uw LEDENNUMMER. 
Aanmelden vanaf maandag 31 oktober, na 9.00 uur bij Annie 
Mens 030 228 61 63 of Alma van Deventer 030 692 04 16.

Donderdag 24 november • Ontwikkeling en beheer 
van de Zeister natuurgebieden van Utrechts Landschap

Presentatie: 
Markus Feijen

De gemeente Zeist kent een 
grote verscheidenheid aan 
bijzondere natuurgebieden. 
Van de uitgestrekte bos- en 
heidegebieden op de hoge-
re zandgronden van de Heuvelrug tot de meer vochtige en 
natte bloemrijke graslanden op de lagere kleigronden van 
het Kromme Rijngebied. In het overgangsgebied zijn vanaf 
de 17de eeuw landgoederen tot ontwikkeling gekomen met 
vaak eeuwenoude bossen. Als een echte natuurparel kan de 
voormalige Vliegbasis Soesterberg worden gezien met niet 
alleen de grootste populatie aan veldleeuweriken binnen de 
provincie Utrecht, maar ook een van de grootste populaties 
aan kommavlinders binnen West-Europa.

Markus vertelt over hoe de Zeister natuur, beheerd door 
Utrechts Landschap, ervoor staat. Hij gaat in op de maat-
regelen die zijn genomen om de natuurkwaliteiten van de 
gebieden te verbeteren, zoals bijvoorbeeld op de Bunzing 
en bij de oude ijsbaan Blikkenburg. Daarnaast gaat hij in op 
de bijzondere natuurwaarden van de Vliegbasis waar soor-
ten als de nachtzwaluw en grauwe klauwier een hoopvol 
teken van zijn.
Markus Feijen is ecoloog bij Utrechts Landschap en maakt 
de beheerplannen voor het Utrechts Landschap. Ook is hij 
verantwoordelijk voor diverse natuurontwikkelingsprojec-
ten van Utrechts Landschap.

Datum: donderdag 24 november. Locatie: Bibliotheek Zeist. 
Tijd: 20.00-22.00 uur. Zaal open: 19.30 uur. Kosten groe-
ne lezing: € 12,50 / € 4,00 voor leden samenwerkende na-
tuur- en milieuorganisaties, leden ASZ en leden Bibliotheek 
KunstenHuis. Kaartverkoop: Kunstenhuisidea.nl/agenda/
lezingen of aan de bibliotheek balie van Kunstenhuis Idea 
en (indien voorradig) bij de ingang van de zaal, beide uit-
sluitend per pin.

Vrijdag 25 november • Jeu de boules

Er kan van 13.30-15.30 uur weer weer Jeu 
de boules 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, tel. en e-mailadres. 

Zondag 27 november • Korte Wandeling
 

Op deze dag trekken 
we weer de wandel-
schoenen aan om een 
mooi klompenpad te 
gaan lopen. Dit keer 
kiezen we voor het 
Breeschoterpad, een 
wandeling van ca. 6 
km. We lopen door het buitengebied van Renswoude en 
Scherpenzeel, over landgoederen, langs boerenerven en de-
len van de Grebbelinie en volgen het gele klompje.

De start is bij restaurant De Dennen, Utrechtseweg 34, 3927 
AW Renswoude. We verzamelen zoals gewoonlijk om 10.00 
u bij parkeerplaats bij Slot Zeist om vandaar naar de start 
te gaan. Graag uiterlijk 2 dagen van te voren opgeven bij 
Annemieke Honcoop, 030 878 51 78, annemiekehoncoop@
casema.nl, of bij Dora Meijer, 06 206 434 99, dorameyer-
terol@outlook.com. Liefst 's avonds bellen en doorgeven of 
u per auto komt plus uw telefoonnummer. Aan diegenen die 
mee willen rijden wordt een bijdrage van € 2,50 gevraagd 
voor de benzine, voor de chauffeur.

>>>
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Donderdag 1 december • 
Op bezoek bij Sint Nicolaas 

Presentatie: Johan-
neke Bosman. Sint 
Nicolaas, wie kent 
hem niet? Natuurlijk 

kennen wij de statige man, met 
mijter en rode mantel die ieder 
jaar in Nederland aankomt vanuit 
Spanje om cadeautjes en gezellig-
heid te brengen. Maar waar komen 
de pepernoten vandaan? Hoe is 
Sint Nicolaas van bisschop in een 
klein plaatsje in Klein-Azië een van 
de meest bekende heiligen gewor-
den van zowel de Oosterse als de 
Westerse kerk? Hoe komt het dat 
de Sint met een stoomboot reist?                                                               

Tijdens de lezing 'Op bezoek bij Sint 
Nicolaas' zullen we in vogelvlucht 
op de historische, de legendarische 
en sprookjesachtige achtergronden 
van het Sint Nicolaasfeest in gaan. 
Met grote stappen maken we een 
reis door zeventien eeuwen (kerk)
geschiedenis en bekijken we Nico-
laas-verhalen van dichtbij om onze 
Sinterklaas beter te leren kennen. 
Johanneke Bosman (1979) is theoloog en pastoraal werker. 
Zij schreef het boek: 'Op bezoek bij Sint Nicolaas, een reis-
gids', en geeft hierover regelmatig lezingen naast haar werk 
in de parochie. 

Datum, locatie, tijd: donderdagmiddag 1 december, To-
renlaan Theater, aanvang: 14.30 uur. Zaal open: 14.00 uur. 
Kosten, excl. consumptie: € 5,-. Aanmelden/betalen: www.
seniorenzeist.nl: activiteiten > lezingen, 'Aanmelden en be-
talen'. Geen internet? SMS dan uw aanmelding naar: 06 532 
228 57. U wordt geïnformeerd als een lezing is volgeboekt 
of niet doorgaat.

Dinsdag 20 december • Kerstworkshop 'Kerstvaas'

Tijdens deze kerstworkshop staat er een 
stijlvolle 'kerstvaas' op het programma: een 
sfeervol kerstbloemstuk op een glazen vaas in 
groen/wit/zilvertinten. Een stuk met bijzon-

dere details, mooi kerstgroen, diverse bladsoorten, verse 
bloemen en natuurlijk diverse soorten kerstmaterialen.
De voorbeeldfoto is indicatief; de materialen op de foto 
kunnen afwijken van het werkstuk dat tijdens de workshop 
gemaakt wordt. Deelnemers wordt geadviseerd een stevige 
doos of tas mee te nemen waarin men het arrangement kan 
vervoeren. Samen gaan we er een fijne middag van maken 
en ieder gaat met een mooi kerststuk naar huis.

Tijd: 14.00–16.00/16.30 uur. Locatie: Torenlaan Theater,  
Torenlaan 38, 3701 VK Zeist. Aantal deelnemers minimaal 
12 - maximaal 16 personen. Opgeven bij lia.van.dijk@ 
planet.nl, 06 538 362 38, uiterlijk 28 november. De kosten 
zijn € 40,00 per persoon, over te maken op rekening NL07 
TRIO 0776 4873 37 t.n.v. Senioren Zeist, onder vermelding 
van 'Kerstworkshop'. Consumpties zijn voor eigen rekening. 
Uw inschrijving is definitief als u betaald heeft. Mocht de 
workshop niet doorgaan , dan ontvangt u het bedrag terug. 
De Workshop wordt gegeven door Ingrid Witjes.
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Vernieuwde afspraken met Slot Zeist
De entreeprijs voor exposities voor ASZ leden wordt verhoogd van € 1 
naar € 2,50. Normaal € 6. Bij voorkeur te betalen met pinpas. De expo-
sities worden aangekondigd in het ASZ Magazine. Op dit moment is er 
een expositie met werk van Bierenbroodspot.

Vertelcafé  
Het komende Wereldwijd Vertelcafé Zeist op vrijdagavond 4 november 
wordt een heel bijzonder en uniek vertelcafé. Dan zullen twee geboren 
en getogen Zeisternaren, te weten Dick van de Kamp en Charles Car-
rière, samen op humorvolle wijze terug gaan naar het Zeist-van-Toen. 
Smakelijke en ontroerende verhalen, gekruid met het mooie en bijna 
uitgestorven Zeisterse dialect passeren dan de revue. 
Dus kom en geniet van een unieke vertelavond op 4 november in het 
Torenlaan Theater, Torenlaan 38 in Zeist. Aanvang 20 uur. Deur open 
vanaf 19.30 uur.
Het Wereldwijd Vertelcafé Zeist is een onderdeel van de Stichting Cul-
tuurZeist. Zie voor meer informatie de website cultuurzeist.nl of mail 
naar zeistvertelt@gmail.com

 ASZ partners ASZ partners

“De SeniorKeurAdviseur 
toonde alle begrip en kon de 
verhuizing voor ons regelen. 
Nu hoef ik niet meer met alle 
praktische dingen bezig te zijn.
Dat is een hele opluchting!“

Zoekt u ook hulp, ondersteuning 
of volledige ontzorging bij uw 
verhuizing? Of wilt u uw huis 
aanpassen om deze levens-
loopbestendig te maken?
Wij helpen u graag met 
aanpassen of verkassen.

Welzijn & Wonen zorgt 
voor uw woonplezier, 
voor nu en later

Welzijn & Wonen
Utrechtseweg 9, 3704 HA Zeist

030 208 30 02 • info@welzijnenwonen.nl
Meer informatie? www.welzijnenwonen.nl

in het Zeister Nieuwsblad  
van 18 januari 1946 

zee Arie in het Zeister dialect:  
"’t Zel wel vreeselijk mooi 

worre en ’t is allegaor prachtig 
veur ons goeie Zeist, … "



 Verslagen van activiteiten Verslagen van activiteiten
In de rubriek ‘verslagen van activiteiten’ plaatsen we fo-
to’s met een korte toelichting van activiteiten. Als je wilt 
dat jouw foto van een activiteit waar je aan hebt deelge-
nomen wordt geplaatst stuur die (scherpe) foto dan niet 
met Whatsapp maar gewoon in groot formaat met e-mail 
of WeTransfer. Een foto die via Whatsapp binnenkomt is 
verkleind en niet geschikt voor drukwerk.

De Kookclub  
Vrijdag 7 oktober werd er weer gezamenlijk gekookt en ge-
geten in het Lindenhuis. Carla Klein en Dora Meyer verzorg-
den het menu en de boodschappen, waarna wij met zijn 
achten in grote harmonie de maaltijd bereidden. En daarna 
genoten van het gezelschap , het heerlijke eten een glaasje 
wijn. In december mogen we weer. We hopen dan op nog 
meer gezelschap.
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 Column: Mix Column: Mix

Al sinds 1990 wonen wij in een 
plezierige bosrijke wijk. Ik zie 
mij nog aankomen om met de 

makelaar het huis te bezichtigen. 
We kopen het huis en de makelaar 
gaf aan dat wij het tweede gezin in 
de straat zijn met die (lage) leeftijd: 
40. Wij waren toen de jongsten en nu 
zijn we inmiddels (bijna) de oudsten. 
De toenmalige bewoners van de, oor-
spronkelijk middenstandswoningen, 
waren timmerlieden, schilders,  amb-
tenaren, kortom een doorsnede van 
de middenklasse. Een gezellige wijk 
waar men op elkaar betrokken was en 
elkaar kende. Een mooie mix. Met ook 
een verspreid liggende winkelnering in 
soms gewone woningen: sigarenwin-
kel, melkhandel, slagerij, groente en 
fruitwinkel, drogist.

Tesla
In de afgelopen jaren hebben we heel 
wat zien veranderen. De kopers ko-
men inmiddels binnen met een Tesla 
en BMW. Tweeverdieners. Direct na de 
koop verschijnen de zandhopen, de 

stenen, de balken en wordt het huis 
nog eens voor een ton versoberd. Als 
we ons in de afgelopen jaren al hadden 
willen verbeteren door naar een duur-
der huis of een chickere wijk te ver-
huizen: het hoeft niet meer. We zitten 
er al! Nadeel van die nieuwe klasse is, 
dat deze voor dag en dauw (ik heb het 
over de pre-coronatijd) de wijk uitrij-
den en ‘s avonds de wijk weer inko-
men. De kinderen zijn naar school ge-
bracht door een gehaaste ouder of een 
kinderoppas, het eten voor de avond 
is in de koelkast gezet door AH Thuis- 

bezorgd, Picknick oogt te eenvoudig, 
of de kant-en-klaar-maaltijd wordt 
aangereikt door Hello Fresh. Overdag 
rijden de pakjesbezorgers de wijk in 
en uit. Het is een drukte van belang. 
We kennen nu elke chauffeur inmid-
dels.  

Andere tijden
De energieprijzen rijzen de pan uit, 
de inflatie loopt op. We moeten rus-
tig blijven, want er komen best wel 
weer andere tijden. Wij warmen ons 
inmiddels aan het koffiezetapparaat, 
lichten bijna allemaal gedoofd, brood 
met minder boter, haren wassen in het 
zwembad, koffie drinken bij de buren. 
En in ons onesie onder de elektrische 
deken op de bank. Nee, nog geen 
voedselbank gelukkig. We gaan meer 
outsourcen: de kosten bij een ander 
leggen. En misschien kom ik dan ook 
nog meer in ons hoofdkwartier aan de 
Torenlaan. Daar tref ik ook een fijne 
mix van mensen aan. Met warmte!

Frits Koster

Dagtocht naar Texel: 
even uitrusten!

Deelnemers  
‘Museum met stok’  

in het Drents Museum

Wandelaars rusten tijdens 
het Rondje Waterlinie



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

Voor advies bij:
» verkoop en aankoop
» verhuur en huur
» woningen en winkels
» kantoren en bedrijfspanden
» taxaties en hypotheken
» beleggingen
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Huis verkopen?
Ook uw makelaar 

dichtbij: 
Nassau Makelaars

BEL (030) 69 175 77 
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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 
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Bergweg 7

Zeist

 030 6916556 
www.bosdevoetenvriend.nl

Medisch pedicure op afspraak
voor iedere voet een passende schoen

Adverteren?  -  Steunt u ons ook?Adverteren?  -  Steunt u ons ook?



Agenda oktober-decemberAgenda oktober-december

Datum Tijd Onderwerp  Locatie

OKTOBER    
Zo 30 okt 12.00 Museum met stok (zie mag. Nr. 8) Parkeerterrein Slot Zeist

NOVEMBER
Di 1 nov 06.50-07.00
	 18.50-19.00	 Start	nieuwe	aflevering	Even	voor	Zeven	 Slotstad	RTV
Di 1 nov 10.00-11.00 Contact met de Seniorenwegwijzers Torenlaan Theater
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
Di 1 nov 15.00-16.00 Presentatie sportieve activiteiten voor senioren Torenlaan Theater
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
Vrij	4	nov	 10.30-12.30	 ASZ	Koor	 Torenlaan	Theater
Do 10 nov 14.30-16.30 Lezing over het levenseinde Torenlaan Theater
Vrij	11	nov	 15.00-17.00	 Meezingcafé	 Torenlaan	Theater
Zo 13 nov 14.30-16.30 Toverlantaarn Theater Christiaan Huygens Theater, 
   Wilhelminalaan 22 Zeist
Ma 14 nov 11.00-12.00 Senioren Muziekensemble Muziekschool
Di 15 nov 10.00-15.00 Lange wandeling Parkeerplaats Slot Zeist
Di 15 nov 14.30-16.30 Start lezingenreeks Horen en Luisteren Torenlaan Theater
Do 17 nov 18.00-21.00 Samen Dineren Sushirestaurant Ichi
Vrij	18	nov	 10.30-12.30	 ASZ	Koor	 Torenlaan	Theater
Za	19	nov		 10.00-12.00	 Rondje	Natuur	 Parkeerplaats	Slot	Zeist
Za 19 nov 20.00-23.00 Dansavond Torenlaan Theater
Ma 21 nov 15.00-17.00 Film in Figi Figi Bioscoop
Di	22	nov	 diverse	starttijden	 Dagtocht	Kerstshoppen	 Diverse	opstapplaatsen
Di 22 nov 14.30-16.30 Tweede lezing in de reeks Horen en Luisteren Torenlaan Theater
Di 22 nov 14.00-16.00 Algemene Ledenvergadering Torenlaan Theater
Do 24 nov 20.00-22.00 Lezing Utrechts Landschap Bibliotheek Zeist
Vrij	25	nov	 13.30-15.30	 Jeu	de	boules	 Les	Cailloux
Zo	27	nov	 10.00-13.00	 Korte	wandeling	 Parkeerplaats	Slot	Zeist

DECEMBER
Do 1 dec 14.30-16.30 Lezing 'Op bezoek bij Sinterklaas' Torenlaan Theater
Di	20	dec	 14.00-16.00	 Kerstworkshop	 Torenlaan	Theater

Koffie-uurtje
Elke maandag  10.30-12.00
Theatercafé	Figi		 Arrijette, Carla, Alma

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 
Pelita, Den Dolder  Annie

Vrijdagmiddagborrel  
Laatste vrijdag  16.00-18.00  
Bon	Vivant		 Eefje en Joke

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

 Ontmoetingen Ontmoetingen seniorenzeist.nl seniorenzeist.nl 


