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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. 
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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 ledenadmini- 
strateur Lilianne Potters: 06 113 084 20 
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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Adverteren in ASZ Magazine? 
Neem contact op met Leo Kroon, 
030 276 52 23 of 
penningmeester@seniorenzeist.nl.
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'Als u dit leest hebben we een rustige herfst achter de rug en liggen de 
winter en de feestmaanden voor de deur. Ook aan de activiteiten van ASZ 
zal dat te merken zijn: lezing over Sinterklaas, Kerstdiner, Kerstwande-

ling, Kerst Dagtocht, Nieuwjaarbijeenkomst en Nieuwjaarsbal. Ook aan andere 
activiteiten zoals het koor, het meezingcafé, de koffie-uurtjes en de vrijdag-
middagborrel zal de feeststemming zeker niet voorbijgaan.

Tijdens de ledenvergadering van 22 november is afscheid genomen van de be-
stuursleden Hans Burgmans en Emmy Janssens. Beiden zijn jarenlang zeer ac-
tief geweest. Hans was één van de initiatiefnemers van ASZ en heeft 10 jaar 
lang naast het bestuurswerk vooral ook de belangen van de leden behartigd en 
gezorgd voor schitterende feesten voor het eerste lustrum en mijn afscheid.  

Op de cover van dit Magazine een afbeelding van de poster met Hans die op 22 
november in het Torenlaan Theater is onthuld. De eer van een poster is alleen 
toebedeeld aan de oprichters van ASZ. Deze hangen er nu: Albert, Han en Hans.
Emmy heeft 7 jaar lang naast het bestuurswerk de ledenadministratie verzorgd 
en, door de aanhoudende grote groei van het aantal leden, vele malen zeer 
gewaardeerde bijeenkomsten voor nieuwe leden georganiseerd. Ook heeft zij 
net als Hans zich ingezet voor de iPad-cursussen en het iPad-Café.
In het Magazine dat eind januari uitkomt vindt u een verslag van het afscheid 
van Hans en Emmy met een fotoreportage.

Ik begon dit voorwoord met een blik op de feestelijkheden die in het verschiet 
liggen. We mogen echter niet vergeten dat er in de wereld nog steeds grote 
spanningen zijn als gevolg van de oorlog in Oekraïne.
Op het moment dat ik dit schrijf ziet het er niet naar uit dat de mensen daar 
feest kunnen vieren. Integendeel, de bombardementen die Rusland uitvoert, 
zorgen voor uitval van cruciale infrastructuur. Waarschijnlijk dat veel Oekraï-
ners de feestdagen in de kou en zonder licht en water moeten ‘vieren’. Hope-
lijk kunnen ze wel aan voldoende voedsel komen. 

Wij hier in Nederland ondervinden ook de gevolgen van deze oorlog maar dat is 
onvergelijkbaar met wat de mensen in Oekraïne moeten ondergaan. Wij wen-
sen de Oekraïners veel sterkte en de regeringen veel wijsheid toe. 

Albert van Kuijk
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Voor u ligt al weer de laatste 'Bestuurstafel' van 2022. 

In onze laatste bestuursvergadering van dit jaar op 15 
november hebben we de ALV van 22 november voorbe-
reid. De agenda en de stukken hebt u kunnen lezen op 
onze website of kunnen opvragen bij de secretaris.  

In deze ALV nemen wij afscheid van twee bestuursle-
den: Hans Burgmans en Emma Janssens.

Hans is een van de oprichters van 
ASZ. Met veel inzet, humor en des-
kundigheid was hij vicevoorzitter 
en bestuurslid belangenbeharti-
ging. Hans heeft veel voor ASZ 
gedaan. Het is hem bijvoorbeeld 
gelukt om Erik Scherder naar Zeist 
te halen voor een prachtmiddag : 
'Singing in The brain'. Dankjewel 
Hans, voor je tomeloze inzet.

Emma heeft ruim 7 jaar de ledenadministratie verzorgd. 
Zij zorgde er ook voor dat nieuwe leden werden voor-
zien van welkomstmappen en ledenpassen. Emma or-
ganiseerde bijeenkomsten voor nieuwe leden, waardoor 
zij zich bij ASZ welkom konden voelen. Dankjewel Emma 
voor je inzet en ook voor je bestuurlijke bijdrage in het 
bestuur.

Emma en Hans hebben ook samen met Peter van der 
Arend ruim 500 senioren leren omgaan met een iPad. 
Dat was echt een uitdaging.

Tijdens de ALV heeft u al kennis kunnen maken Lilianne 
Potters. In dit Magazine stelt zij zichzelf aan u voor. Met 
haar aantreden is het ASZ bestuur weer compleet in een 
vernieuwde samenstelling.

At Bakkenes heeft na vele jaren de organisatie van de 
bezorging van ons Magazine overgedragen. Het was voor 
At en de bezorgers van het Magazine veel werk. At be-
dankt, dat zijn twee simpele woorden, maar zeer ge-
meend. 

In 2023 vieren we het 2e lustrum van ASZ. Dat begint 
op dinsdagmiddag 10 januari om 15.00 uur tijdens de 
Nieuwjaarsbijeenkomst in het Torenlaantheater. Het be-
stuur nodigt u daarvoor van harte uit. Laten we samen 
een toost uitbrengen op het nieuwe jaar 2023.

Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst zullen het ASZ-koor 
o.l.v. dirigent Martin Kuijlenburg en het ASZ-ensemble 
o.l.v. Hans Kämper voor u optreden. Een van onze leden 
is bezig met een lied dat we op deze bijeenkomst zul-
len horen. Als u ook een muzikale bijdrage wilt leveren, 
kunt u zich aanmelden bij onze secretaris Gerard Rijerse 
(secretaris@seniorenzeist.nl). 

In de maand maart vieren we ons 2e lustrum met specia-
le activiteiten. U hoort er binnenkort meer over. 

Het bestuur in vernieuwde samenstelling wenst u allen 
fijne, gezegende feestdagen toe en een goed, gezond 
en gelukkig 2023 in een wereld die wat rustiger zal zijn 
dan 2022, in een Europa zonder oorlog in Oekraïne, in 
een wereld zonder honger of geweld, waar mensen met 
elkaar door één deur kunnen. Als die droom eens uit zou 
kunnen komen!

Gelukkig zie ik dat binnen ASZ leden elkaar ontmoeten, 
vriendschap sluiten, goede buren voor elkaar zijn, al 
zijn ze het ook wel eens oneens met elkaar. 

Het bestuur ontmoet u 
in 2023 weer graag bij 
activiteiten van ASZ. 

Lia van Dijk, voorzitter 

Van de bestuurstafel Van de bestuurstafel 
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Even voorstellen: Lilianne Potters Even voorstellen: Lilianne Potters 

Communicatie- en PR hulp ASZ naar believenCommunicatie- en PR hulp ASZ naar believen

ASZ-ledenASZ-leden
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Acht jaar geleden ging ik met 
pensioen. Ik heb gewerkt als 
bedrijfsjurist, advocaat, psy-

choloog, universitair docent aan de 
Universiteit Utrecht en mediator.

Nu lees ik graag romans en filosofie, 
ik tuinier en ben vanaf het begin 
vrijwilliger op de Wijngaard Hoog 
Beek & Royen. Ik wandel met de 
hond, loop (niet zo hard meer), doe 
aan pilates, handwerk, en houd van 
rommelmarkten en museumbezoek. 

Nu de kleinkinderen zo groot zijn 
dat ze bijna geen oppas meer no-
dig hebben, wil ik me graag op een 
andere manier nuttig maken. Ik zag 
dat de ASZ iemand zocht voor de le-
denadministratie en bood me aan. 
Ik moest alleen nog even lid wor-
den. Ik had me niet gerealiseerd hoe 
groot de ASZ is met meer dan 1.650 
leden. Daarom ben ik heel blij dat 
Peter Davis de administratie voor 
zijn rekening gaat nemen. Ik heb er 
veel zin in om me in te gaan zetten 
voor het contact met de ASZ leden.

Welkom nieuwe leden dhr. van den Hurk, mw. G. Kemp, mw. A.K. van Hoewijk, mw. H.A. van Gunst, 
mw. E.J. van Beurden, mw. H.Th. Schlaman, mw. R. Werdler, dhr. J.P.A. van Veen, mw. W. Offerman, 
mw. A. van het Hof-van Arnhem

Overleden mw. G. van Beek, dhr. H. van Overbeek, mw. Pellinkhof, H. Guldemond

In het ASZ-bestuur ben ik nu ongeveer een jaar actief. 
Er is destijds gekozen voor het invullen van een aparte 
functie binnen het bestuur voor dit vakgebied dat eer-

der door Albert van Kuijk en Lia van Dijk werd uitgevoerd. 

Ondertussen is me gebleken dat er nog te weinig bekend 
is over wat ik doe, vooral ook wat ik voor de vele vrijwil-
ligers met hun activiteiten en belangenbehartiging bete-
kenen kan. Ik kom uit de wereld van de uitgeverij en de 
marketing-communicatie. Had op-
drachten uit de commercie, maar 
ook de zogenoemde non-profit.

Waarmee kan ik u van dienst zijn?
Het in samenwerking met u beden-
ken van tekst, beeld en vorm voor 
boodschappen van een korte of  
langere aard om begrepen te wor-
den bij uw doelgroep.  Ook om hen 
tot actie te brengen en te laten 
reageren. Binnen maar ook buiten 
onze vereniging. Bijvoorbeeld in 
de vorm van artikelen in ons Maga-
zine, als bericht op onze website, 
of als folder, flyer, poster, e-mail 
bericht.  

Maar ook als het gaat om inschakeling van media van der-
den. Denk zeker ook aan boodschappen met een werven-
de aard. Voor onze leden en potentiële leden om aan ac-
tiviteiten te gaan meedoen. Denk ook aan persberichten. 
Mocht er behoefte uwerzijds zijn, schakel mij dan vooral 
tijdig in. Goede communicatie maken kost tijd!

Frans de Haas, tel. 06 222 051 10
frans@intensivebusinesscare.nl

geheel rechts Frans de Haas
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Mijn vriendinnetje van 13 ging niet meer naar school en deed het huishouden en 
zorgde voor haar kleine broertjes en zusjes.

In dat hofje woonden allemaal familieleden, die een oogje in het zeil hielden. 
Twee oudere broers werkten al en brachten wat geld binnen. Haar vader werkte 
op de groenteveiling en nam vaak groente mee naar huis. In de straat was een 
soort kruidenierswinkel, waar op de pof gekocht werd. Als vader aan het einde 
van de week zijn loon kreeg betaalden ze het af.    Voor de lunch nam vader altijd 
2 flesjes bier, dat was volgens hem hetzelfde als 4 boterhammen.

Tinus en Gradus
In de straat woonden ook twee broers van middelbare leeftijd. Tinus was zwer-
ver en Gradus woonde in een logement twee huizen bij ons vandaan. Tinus ‘De 
Kluif’ lag vaak te slapen in een portiek in de Oranjestraat.
Als Tinus weer helemaal verwaarloosd was en een uur in de wind stonk zette de 
buurt platen om hem heen en werd hij helemaal schoon gespoten. Hij kreeg dan 
van de buurt schone kleren en nieuwe schoenen, zodat hij er weer een half jaar 
tegen kon.

Wie is ... Carla Klein   

Vrijwilligers zijn de levensader  
van ASZ. Zonder vrijwilligers geen  
activiteiten. Eén van de vrijwilligers 
van ASZ is duizendpoot Carla Klein.

V anaf de oprichting is zij ac-
tief geweest, 10 jaar geleden 
was zij mede-initiatiefnemer 

van het koffie-uurtje in Figi, waar ze 
nog steeds gastvrouw is, ze was me-
deoprichter van de eerste eetclub. 
Zij werkte onder andere mee aan 
persoonlijke enquêtes, rommelmark-
ten, helpt bij de distributie van het 
Magazine en is coördinator van Samen 
Koken. Nooit werd tevergeefs een be-
roep haar gedaan. Ik ging met haar in 
gesprek.

Kindertijd
Carla vertelt: "Ik ben geboren in 1951 
als 5e in een gezin van 6 kinderen. 
Vader had een slagerij in de Oranjes-
traat in Wijk C, hartje Utrecht. Het 
was een echte volksbuurt. Ik speelde 
altijd buiten, iedereen kende ieder-
een. In de Oranjestraat hadden we 
een hofje, daar woonden veel arme 
mensen en alcoholisten.

De vader van een vriendinnetje was 
alcoholist. Toen wij allebei 13 jaar 
waren was haar moeder in verwach-
ting van het 8e kind. Moeder lag ziek 
in bed en kon niet meer beter worden.  

Toen de baby geboren was is de moe-
der overleden en  het baby’tje direct 
na de geboorte geadopteerd door een 
broer van de moeder.  De vader bleef 
achter met 7 kinderen.

Carla 10 maanden

Het gezin Klein. Het jongste broertje was nog niet geboren.



Telefoon
Broer Gradus was kolensjouwer en 
zag er dus altijd helemaal zwart uit. 
Wij hadden als eerste in de straat 
telefoon, dus iedereen kwam bij ons 
bellen, Als er voor iemand in de buurt 
gebeld werd moest ik hem gaan halen; 
ik was dus een soort lopende telefo-
niste. Toen Gradus een keer ziek was 
en niet naar zijn werk kon vroeg hij 
aan mijn vader "Wil jij even mijn baas 
bellen, dat ik ziek ben?" Vader vroeg 
"hoe heet hij dan?". Gradus: "Dat weet 
ik niet, maar hij staat in het telefoon-
boek".

De slagerij
Wij woonden boven de slagerij. In 
de ogen van de buurt waren wij rijk, 
want wij hadden een winkel en wij 

gingen allemaal naar school. Iedereen 
kocht bij ons op de pof, wat toen heel  
gebruikelijk was. In de straat woonde 
ook de orgeldraaier; hij betaalde met 
veel centen en stuivers, die wij dan 
moesten tellen. Wij hadden geen kas-
sa, maar een houten 'laai', waar het 
geld los in lag. Het was allemaal heel 
gezellig. 

Hoe heb jij je jeugd ervaren?
Heel goed, ik heb een geweldige jeugd 
gehad. Mijn ouders waren altijd thuis. 
Wij mochten veel en zaten allemaal 
op een sport, met name handbal. Als 
ondernemer was je met andere win-
keliers een uitzondering in de wijk. Ik 
vind het belangrijk, dat je 2 kanten 
van het leven hebt gezien, waardoor 
je je later makkelijk aan kunt passen.

Omdat we beiden zo in beslag worden 
genomen door de verhalen uit de kin-
dertijd van Carla blijft er weinig tijd 
over voor haar latere leven. Dus in vo-
gelvlucht: na de ULO en de Huishoud-
school  is Carla op 16-jarige leeftijd 
gaan werken in administratieve func-
ties, met het accent op boekhouden.

Carla is in 1973 getrouwd, heeft 2 
dochters gekregen. In 1982 volgde een 
scheiding. Ze heeft zich laten bijscho-
len op het gebied van computers en 
de laatste 20 jaar werkte ze bij een 
groothandel in schoonmaakartikelen, 
waar ze de spin het web was, want 
Carla is een organisator, een doener.
Na haar pensioen is ze in Zeist komen 
wonen en lid van 
ASZ geworden.

7www.seniorenzeist.nl

Eefje van Essen

Carla met oudere broer Carla met ouders en dochters

In het midden de orgelman, links de portiek waar Tinus vaak lag.
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Ongeveer 7 jaar geleden had de 
toenmalige voorzitter Albert van 
Kuijk een idee voor een nieuwe 

activiteit, ‘'Samen Koken'. Hij vroeg 
Carla Klein dit op te starten in Café 
Noord (later in het Lindenhuis). Hij 
wist wel aan wie hij dit vroeg, want 
op Carla wordt nooit tevergeefs een 
beroep gedaan. Samen met Ria Neder-
hoff en Miel Roelofs als penningmees-
ter zijn de dames gestart.

Eens in de 2 maanden op de 1e vrijdag 
van de maand wordt er samen gekookt 
in Het Lindenhuis, een inloophuis van 
Kerk en Samenleving Zeist.
Op dit moment bestaat de commissie 
uit Carla Klein, Dora Meijer en Miel 
Roelofs. 
Carla zoekt op Pinterest recepten. 
Samen met Dora wordt een menu ge-
maakt, bestaande uit voorgerecht, 
hoofdgerecht en nagerecht. 
Op de betreffende vrijdag doen Carla 
en Dora boodschappen, inclusief wijn 
en frisdrank. 

Iedereen moet zich vooraf aanmelden. 
De kosten ad. € 10,00 worden ter plek-
ke betaald. Drankjes worden apart af-
gerekend. 

Er wordt altijd begonnen met een 
wijntje en dan gaat men aan de slag in  
de grote keuken van het Lindenhuis. 
De keuken is volledig uitgerust met 
twee 6-pits fornuizen en ovens. Ook 
kruiden zijn aanwezig. Het is altijd 
een gezellig gebeuren in de keuken, 
waar iedereen een taak krijgt. Onder-
tussen is door andere aanwezigen de 
tafel gedekt. 
Hoogtepunt is natuurlijk het samen 
eten aan de grote tafel, waar de wijn 
nooit ontbreekt.

Eefje van Essen 

 In de spotlights: samen koken In de spotlights: samen koken
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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

 Column: Herinneringen Column: Herinneringen

Met genoegen hebben we in Figi op 10 oktober de pre-
mière meegemaakt van de film over de Dames Wal-
kart. Een film gemaakt door Kees Linnenbank met 

medewerking van veel Zeister burgers, die in diverse hoe-
danigheden optraden. Van notaris, tot vader van de Dames 
Walkart, de dochters. In de tijd van toen, begin 20e eeuw, 
gingen veel gegoede bewoners uit Amsterdam naar hun bui-
ten in Zeist en omstreken. Hele huisraden werden getrans-
porteerd per postkoets of over water, via de Zeister Grift. 
'Tout' Zeist was er. Franse taal was toen goed gebruik en 
onderscheidend van het gewone volk.

Ingewikkeld
In de loop der jaren is de 
wereld veel ingewikkelder 
geworden. Vroeger was er 
wysiwyg (What You See Is 
What You Get), nu is niets 
meer wat het lijkt of leek 
(WikiLeaks ontmaskert). 
Informatie gaat vliegens-
vlug, nieuws is snel gemaakt 
(Twitter). Vroeger leek alles 
duidelijker, één-dimensio-
naal of maximaal twee: Pipo 
de Clown, Dappere Dodo, je 
had je Dinky Toys en Fleisch-
mann. Op zaterdagochtend lag er dan een wegennet van 
wasknijpers of een railnet van Prorail op het tapijt. Papa en 
Mama sliepen uit.

Wat drijft boven
Nu mijn oude flat in Utrecht, Queridostraat in de wijk Nieuw 
Engeland, dreigt te worden opgeslokt door de slopershamer 
ben ik er nog even langsgegaan. Ik zie dan nog de Kolenboer, 

Scharensliep, Voddenman, Schillenboer, Bakker en Melkman 
door de straat rijden. Ik schrijf ze met een hoofdletter, ze 
zijn verdwenen.

4711, Boldoot, schrijf ik ook met een hoofdletter: ik herken 
de lucht nog. En als ik in een verpleeghuis kom, merk ik dat 
er nog een voorraad moet zijn. Deze lucht en de geuren van 
het bos roepen bij mij dan beelden op van wandelingen met 
Opa en Oma in Amelisweerd.
Mijn jeugd was er één met Ford Zephyr en Renault Dauphine, 
Coco en de Vliegende Knorrepot, Ernst Jan en Snabbeltje, 
Dappere Dodo en Pipo de Clown, maar ook GBJ Hiltermann 
waarvoor wij altijd stil moesten zijn van Pa. En later: Wendy 
van Wanten en Waldolala, hoewel ik niet meer weet wat de 
kern van dit programma was..., Debiteuren-Crediteuren en 
Creatief met Kurk.

En voor de nóg-ouderen: De Bonte Dinsdagavondtrein (een 
radioprogramma) en Pension Hommeles. Dat waren mooie, 
nog ongecompliceerde, tijden!

Frits Koster



Dinsdag 29 november • Lezing horen en luisteren 
Zie info in Magazine 9 pagina 13.

Donderdag 1 december • Nieuwe aflevering 
'Even voor zeven' 
Dankzij een subsidie van SOZW (Stimuleringsfonds Zorg en Wel-
zijn Zeist) wordt elke maand een nieuwe aflevering van het lo-

kale TV programma van ASZ 'Even voor Zeven' geproduceerd. Op 1 december 
start de derde aflevering van dit seizoen met onder andere beelden van de 
ALV met 2 aftredende bestuursleden, een repetitie van het Muziekensemble 
met ASZ leden en een interview met de cartoontekenaar Dolph Paulsen.

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

Donderdag 1 december • Op bezoek bij Sint Nicolaas
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? Presentatie: Johanneke Bosman.
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 Nicolaasverhalen 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 reisgids', en geeft hierover regelmatig 
lezingen naast haar werk in de parochie. 

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

Vrijdag 2 december • Repetitie ASZ Koor
Samen zingen. Vier keer hebben we inmiddels onder de en-
thousiaste en kundige leiding van onze dirigent Martin Kuijlen-
burg gerepeteerd. De ademhalings-en ontspanningsoefeningen 

beginnen vruchten af te werpen, het zingen gaat steeds beter. We staan soms 
versteld van hoe goed het klinkt, vooral als we een canon zingen of meer-
stemmig van ons laten horen.
Op een vraag van het bestuur om tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst op 10 
januari te komen zingen, hebben we positief gereageerd. Martin zal zorgen 
voor inspirerende songs.
Wil je meedoen of meezingen, je bent van harte welkom. Het is zo fijn om sa-
men 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.

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

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

Huisvesting 
op Maat

verkoop • aankoop • verhuur • aanhuur 



Vrijdag 2 december • iPad-café
Voor hulp bij iPad en iPhone problemen kunt u 
terecht bij het iPad café. Elke eerste vrijdag 
van de maand van 10 – 12 uur in Parochie Cen-
trum Emmaus, Rozenstraat 20.

Vrijdag 2 december • Samen koken
Er is weer Samen Koken om 16.30 uur in het 
Lindenhuis. We maken dan met elkaar een 
voor-, hoofd- en nagerecht en gaan dit samen 
nuttigen onder het genot van een drankje. 

De kosten zijn € 10.00 excl. drankjes. Wilt u meedoen bel 
of mail met Carla Klein, tel.06 191 420 85, carrieklein51@
gmail.com. Zie ook 'in de spotlights', op pagina 8.

Zondag 4 december • Zondagmiddagcafé Binnenbos
Dit is het laatste zondagmiddagcafé van 2022. 
We heten u van harte welkom tussen 15 en 17 
uur en ontmoet ander leden. We schenken van-
middag glühwein voor € 2! Het passende drank-

je in dit jaargetijde en zo dicht bij het Sinterklaasfeest. Kof-
fie, thee en andere drankjes tegen redelijke prijzen.

Adres Binnenbos: Hoogkanje 186. U wordt ontvangen door 
Ab, Anja, Mariadel en Tonny

Dinsdag 6 december • Seniorenwegwijzers
Al jaren helpen de Seniorenwegwijzers (Judith 
van Dijk, Hellen van Gessel, Janny van Werkho-
ven en Marieke van Gemeren) de leden van ASZ 
met vragen over wonen, zorg en welzijn ver-

der op weg. Zij zijn bereikbaar via email (wegwijzer@senio-
renzeist.nl) of telefoon (06 511 945 69). Sinds kort 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 ge-
maakt. Dus ... wie de weg kwijt is geraakt in alle regels rond-
om wonen, zorg en welzijn, of er over wil praten wat wellicht 
de beste route is, kan naar het Torenlaanlaan Theater komen 
voor een persoonlijk gesprek. Uiteraard blijven de senioren-
wegwijzers ook per email of telefoon bereikbaar. 
Eerstvolgende geplande spreekuurdata zijn: 6 december en 
3 januari.

Woensdag 7 december • Lunch
We hebben weer een lunch gepland. Deze zal 
plaats vinden bij brasserie 'Bon Vivant', Em-
maplein 1-3 te Zeist vanaf 13.00 uur. Met een 
kopje tomatensoep, 2 kleine snacks, stokbrood 

en allerlei beleg waaronder: fricandeau, brie, warme been-
ham, zalm, tonijnsalade, carpaccio en heerlijke roomboter. 
De kosten bedragen € 13.75. Overige consumpties dienen 
apart afgerekend te worden. We gaan opnieuw proberen van 
plaats te wisselen, dit keer minder chaotisch geregeld dan 
de vorige keer. Opgeven kan tot en met 2 december.

Aanmelden, met dieetwensen, bij: Tonny Jansen, amjan-
sen1939@gmail.com 030 692 365 61 of 06 118 644 71, of bij 
Margit van der Lee, margitvdlee@gmail.com, 06-237 432 81 
Afmelden kan tot uiterlijk 6 december.

Vrijdag 9 december • 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.

Maandag 12 december • Muziekensemble
Het Senioren Ensemble repeteert twee maal 
per maand een uur op de maandagochtend 
in de Muziekschool. Momenteel zijn we hard 
aan het studeren, want we werken toe naar 

een uitvoering! We hopen jullie een paar mooie stukjes ten 
gehore te brengen (onder leiding van onze dirigent Hans Kä-
mper) tijdens de Nieuwjaarsreceptie op dinsdag 10 januari.
Speel jij ook een muziekinstrument? En zou je ook graag 
samen met anderen in een klein orkest willen spelen? Kom 
dan eens langs om kennis te maken tijdens een van de re-
petities.

In de maanden december en januari repeteren wij van 11.00 
tot 12.00 uur op 12 december en 9 en 23 januari 2023. Voor 
meer info kun je contact opnemen met Fenneke van Cam-
penhout: vancampenhout@versatel.nl, 062 474 83 36.

Donderdag 15 december • Dagtocht naar Amsterdam
Kerstsfeer en light festival amsterdamse 
grachten. Het 'Amsterdam Light Festival' is  
inmiddels eentraditie geworden. Gedurende 
de donkerste tijd van het jaar is de histori-

sche Amsterdamse binnenstad het decor van een licht- en 
waterfestival. Kunst en lichtsculpturen van verschillende 
kunstenaars brengen veel sfeer en gezelligheid. Daarnaast 
is er in de stad natuurlijk veel te zien op het gebied van 
kerstversieringen en uitnodigende etalages. 
U gaat al dit moois zien vanuit de touringcar en vanuit een 
rondvaartboot die voor ons is gereserveerd en die langs de 
kunstwerken van het Light Festival vaart. We sluiten de dag-

ASZ-activiteitenASZ-activiteiten
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tocht af met een heerlijk 3-gangen diner. We zijn rond 21.45 
uur weer thuis.

Vertrektijden: Den Dolder 14.00 uur; Vrijheidsplein 14.15 
uur; Weeshuislaan 14.30 uur; Grote Koppel 14.45 uur. De 
kosten voor leden bedragen € 61,50. Voor introducees  
€ 66,50. Overmaken op rek. NL36 TRIO 0338 5868 14 t.n.v. 
Senioren Zeist o.v.v. dagtocht 15 december en uw LEDEN-
NUMMER. Aanmelden vanaf maandag 28 november, na 9.00 
uur bij Annie Mens 030 228 61 63 of Alma van Deventer 030 
692 04 16. Opmerking: In januari is er geen dagtocht. 

Vrijdag 16 december • Repetitie ASZ Koor
Zie voor informatie bij de repetitie van 2 december

Maandag 19 december • Film The Velvet Queen (2021).
Op zoek naar een dier dat niet gevonden wil 
worden. Diep in de bergen van het Tibetaanse 
Hoogland jaagt de sneeuwpanter, ver weg van 
de beschaving, ver weg van de mensen. Die 

eenzame onzichtbaarheid is een van zijn belangrijkste wa-
pens. Zodra een prooi de gecamoufleerde panter kan onder-
scheiden tegen de rotsachtige achtergrond, is het te laat. 
Deze onvindbaarheid maakt de panter zelf ook een presti-
gieus doelwit. Niet voor een roofdier, maar voor natuurfo-
tograaf Vincent Munier. De technieken die de twee gebrui-
ken bij hun tochten lijken veel op elkaar: maandenlange 
eenzaamheid en grenzeloos geduld, tot dat ene allesbeslis-
sende moment om van te smullen. Samen met de Franse 
schrijver en beroepsreiziger Sylvain Tesson trekt hij door de 
prachtige Tibetaanse berglandschappen op zoek naar nog 
meer zeldzame diersoorten. Genre: documentaire. Duur: 1 
uur en 32 minuten.

Reserveren via internet (www.figi.nl/bioscoop), of via tele-
foonnummer 0900-9203 van NTK (Nationaal Theater Kassa) 
o.v.v. Theater Figi, de film en 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)

Dinsdag 20 december • Kerstworkshop (herhaling)
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 kerst-
stuk naar huis.

Tijd: 14.00 – 16.00/16.30 uur. Locatie: Torenlaan Theater
Aantal deelnemers: minimaal 12 - max. 16 personen
Opgeven bij : lia.van.dijk@planet.nl, 06 538 362 38
Uiterlijk 28 november 2022. De kosten zijn € 40 per per-
soon, over te maken op rekening NL07 TRIO 0776 4873 37 
t.n.v. Senioren Zeist, onder vermelding van 'Kerstworkshop 
2022'. Consumpties zijn voor eigen rekening. Uw inschrij-
ving is definitief als u betaald heeft. Mocht de workshop 
niet doorgaan , dan ontvangt u het bedrag terug. De Work-
shop wordt gegeven door Ingrid Witjes

Dinsdag 20 december • Kerstdiner
Het is alweer bijna Kerst. Een goede reden 
om samen van een heerlijk Kerstdiner te gaan 
genieten. We hebben gereserveerd voor maxi-
maal 30 personen bij restaurant MIDO, Het 

Rond 5, 3701 HS in Zeist.
Bij binnenkomst wordt om 
18.00 uur voorafgegaan 
aan het diner een pro-
secco geserveerd. Daarna 
gaan we genieten van een 
driegangen kerstmenu.
Voorgerecht: zalmtartaar 
of meloen met seranoham of een avocado-mango salade. 
Hoofdgerecht: gebakken zeebaars of lamsrack met aardap-
pelpuree en groentes of gewokte aubergine. Bijgerechten: 
salades en frites. Nagerecht: Chocolade lava cake, dame 
blanche, tiramisu of vanille-ijs met rode vruchtensaus. Ter 
afsluiting: een kopje koffie of thee.

De kosten zijn: € 30 p.p. Dit is inclusief prosecco, maar ex-
clusief andere drankjes. Aanmelden het liefst per mail kan 
vanaf maandag 12 december t/m vrijdag 16 december bij:
Tonny Jansen, amjansen1939@gmail.com, 06 118 664 71
of Emmy Janssens, ewjanssens@gmail.com, 06 250 409 25

Maandag 26 december • Korte wandeling
Op 2e Kerstdag willen we nog een mooie 
wandeling maken en wel door landgoed Hei-
destein, dat omgeven is door oude naaldbos-
sen. Hier grazen doorgaans ook schapen. De 

wandeling is 4.5 km lang.

We verzamelen om 10.00 u. bij de parkeerplaats aan de 
Kerckeboschlaan/kruising Hoog Kanje in Zeist. Graag uiter-
lijk 2 dagen van te voren opgeven bij Annemieke Honcoop, 
030 878 51 78 annemiekehoncoop@casema.nl of bij Dora 
Meijer, 06-206 434 99, dorameyerterol@outlook.com. Liefst 
's avonds bellen en uw telefoonnummer doorgeven.
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Maandag 30 december • Vrijdagmiddagborrel 
Bij Bon Vivant van 16.00-18.00 uur

Dinsdag 3 januari • Seniorenwegwijzers
Zie informatie onder Seniorenwegwijzers van 
6 december.

Vrijdag 6 januari • Van Gogh Museum 
We bezoeken de tentoonstelling van Gustav 
Klimt. Klimt (1862-1918) is een van de meest 
aansprekende kunstenaars uit de westerse ge-
schiedenis. Zijn gouden en decoratieve schil-

derijen en sterke vrouwenportretten zijn wereldberoemd. 
Wie was deze Golden Boy? 
Hij heeft een unieke eigen stijl ontwikkeld en putte rijkelijk 
uit het werk van van Gogh, Toorop, Rodin en vele anderen.
Deze groots opgezette tentoonstelling toont tientallen ico-
nische topstukken van Klimt. Een van de topstukken in de 
tentoonstelling is de reproductie op ware grootte van het 
Beethovenfries. Hij maakte deze muurschildering voor de 
Secession in 1902 als hommage aan de Negende Symfonie 
van Beethoven. Het Beethovenfries was de start van Klimt's 
'gouden periode' waarin hij bladgoud gebruikte in zijn schil-
derijen.

Vanwege de enorme belangstelling voor deze tentoonstel-
ling begint onze rondleiding op een wat ongebruikelijk 
tijdstip nl. om 13.00 uur. Er kunnen slechts 12 personen 
deelnemen. We verzamelen om uiterlijk 11.30 op Utrecht 
Centraal Station bij de banken voor Julia's. We reizen naar 
Amsterdam Amstel en nemen daar tram 12 naar de Van Baer- 
lestraat . 

De toegang met museumjaarkaart is gratis en de rondlei-
ding kost € 6, ter plekke te voldoen. Aanmelden kan t/m 31 
december bij Annelies Lunneker, a.lunneker@ziggo.nl, 030 
693 02 34. Graag aangeven :naam, aantal personen ,tel.nr. 
en eigen vervoer of met de trein.
De treintijd is onder voorbehoud aangezien er in december 
wijzigingen kunnen zijn in de dienstregeling. Er rijden dan 
ook minder treinen. Bij wijziging krijgt iedereen zo snel 
mogelijk bericht.

Vrijdag 6 januari Repetitie ASZ Koor
Zie voor informatie bij de repetitie van 
2 december.

Vrijdag 6 januari iPad-café
Zie informatie onder 2 december.

Maandag 9 januari Muziekensemble
Zie voor informatie onder 12 december.

Dinsdag 10 januari Lange wandeling  
We gaan een mooie wandeling maken in het 
Zeisterbos. Daar gaan we dan de blauwe rou-
te volgen. Deze wandeling brengt ons door 
het Zeisterbos, Witte Hull, Krakeling en de 

Kozakkenput en is 12 km lang. Het is een zeer gevarieerd 
landschap met akkertjes, heideveldjes en diepe putten; een 
eldorado voor allerlei vogels.

Het is verstandig om zelf iets te eten/drinken mee te ne-
men, onderweg is er waarschijnlijk geen horeca. Na afloop 
kunnen we daar in de buurt misschien iets gebruiken.
We verzamelen op de parkeerplaats aan de Prins Bernhard-
laan, 3708 BR Zeist.
Graag uiterlijk 2 dagen van te voren aanmelden bij Anne-
mieke Honcoop, 030 878 51 78, annemiekehoncoop@case-
ma.nl of bij Dora Meijer, 06 206 434 99, dorameyerterol@
outlook.com. Bij voorkeur 's avonds bellen en uw telefoon-
nummer doorgeven.

Dinsdag 10 januari • Nieuwjaarsbijeenkomst
In 2023 vieren we het 2e lustrum van ASZ. 
Dat begint op dinsdagmiddag 10 januari om 
15.00 uur tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst 
in het Torenlaantheater. Het bestuur nodigt u 

daarvoor van harte uit. Laten 
we samen een toost uitbren-
gen op het Nieuwe Jaar 2023. 
Tijdens de Nieuwjaarsbijeen-
komst zullen het ASZ koor >>> 
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onder leiding van Martin Kuijlenburg en het ASZ-ensemble 
o.l.v. Hans Kämper voor u optreden. Een van onze leden is 
bezig met een lied dat we vandaag zullen horen. (foto 2019)

Donderdag 12 januari Lezing over Michelangelo
De kern van Michelangelo (1475-1564)
Presentatie: Henk Roos

Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni was een 'alzij-
dig mens', oftewel een 'uomo universale' zoals de Italianen 
zeggen. Hij tekende, dichtte en schilderde, ontwierp ge-
bouwen, maar hij was vooral legendarisch als beeldhouwer. 
Het vervaardigen van sculpturen was voor Michelangelo een 
tergende worsteling, waarin hij streefde naar perfectie. Hij 
wilde tot de meest pure, eigenlijk nagenoeg onbereikba-
re, vorm komen. Dit werd hem ingegeven door de filosofie 
van Plato, die had gesteld dat er één ware en zuivere vorm 
bestond van alle dingen. De verschijnselen op aarde waren 
volgens Plato hooguit een reproductie hiervan. 
Michelangelo wordt beschouwd als een van de belangrijkste 
en invloedrijkste kunstenaars uit de periode van de Italiaan-
se hoogrenaissance.

Henk Roos (studie aan Koninklijke Academie van Beeldende 
Kunsten) wil ons schetsen hoe Michelangelo in zijn jeugd 
gevormd werd in een neo-platonistisch milieu, hoe hij wed-
ijverde met Leonardo, Bramante en Rafaël, hoe hij moest 
zien om te gaan met de soms onmogelijke opdrachten 
van de vele pausen die hij diende, en hoe hij tenslotte, 
als 72-jarige werd belast met de nieuwbouw van de Sint- 
Pietersbasiliek. 

Datum, locatie, tijd: donderdagmiddag 12 januari, Toren-
laan Theater, aanvang: 14.30 uur. Zaal open: 14.00 uur. 
Kosten, excl. consumptie: €5,-. Aanmelden/betalen: www.
seniorenzeist.nl activiteiten>lezingen, dan 'Aanmelden en 
betalen' Geen internet? Alleen in dat geval SMSt u uw aan-
melding naar: 06 532 228 57. U wordt geïnformeerd als een 
lezing is volgeboekt of niet doorgaat.

Vrijdag 13 januari Meezingcafé
Zie voor informatie onder 
het meezingcafé van 9 december.

Zaterdag 14 januari Nieuwjaarsbal 2023
Zaterdag 14 januari is het openingsbal van 
het nieuwe dansjaar. Onze vaste band 'Dane' 
met dansleider Reier Geitenbeek verzorgt ook 
deze keer de muziek. Ook onze zangeres zal 

weer voor ons zingen! We gaan weer een mooi dansseizoen 
tegemoet. Iedereen, lid of geen lid, is van harte welkom. 
Neem vrienden en kennissen mee dan maken we er een 
feestelijke avond van.

Zaal open vanaf 19.30 uur. Het bal begint om 20.00 uur 
en eindigt om 23.00 uur. Toegang € 6 Locatie: Torenlaan 
Theater, Torenlaan 38 Informatie: Jeanette Herder 030 691 
68 59 Eerstvolgende dansavondavonden zijn op zaterdag 18 
februari, 18 maart en 15 april.

Maandag 16 januari • Film Mijn vader is een vliegtuig
De veertigjarige Eva lijkt alles te hebben: 
een gezin, een succesvol bedrijf en het huis 
van haar dromen. Als haar moeder plotseling 
overlijdt, ontdekt ze dat haar leven bestaat 

uit leugens en geheimen. Omdat haar vader toen zij nog 
jong was in een psychiatrische inrichting werd opgenomen, 
raakt ze in de ban van de gedachte dat zij ook zo kan eindi-
gen. Tijd dus om een duik in het verleden te nemen.

Genre: NL drama, 2021. Duur: 1,5 uur.  Reserveren via internet 
(figi.nl/bioscoop), of via tel. 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)
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Dinsdag 17 januari • Samen dineren
Ook in 2023 kunt u weer genieten van onze 
maandelijkse diners. We hebben en etentje 
besproken bij Restaurant De Colonel, Slotlaan 
266, 3701 GW in Zeist. We hebben gereser-

veerd voor 30 personen. Aanvang 18.00 uur. Er wordt een 
drie-gangendiner geserveerd. Bij het uitkomen van dit ma-
gazine was de definitieve invulling van het menu nog niet 
bekend. We laten ons verrassen. Er is in ieder geval, zowel 
bij het voorgerecht als bij het hoofdgerecht keuze uit vis, 
vlees of vegetarisch. Nagerecht is koffie/thee, friandises.
 
De kosten zijn € 30 p.p. Dit is exclusief drankjes. Aanmel-
den het liefst per mail kan vanaf maandag 9 januari bij 
Tonny Jansen, amjansen1939@gmail.com, 06 118 664 71 of 
El Tebbens, eltebbens@gmail.com, 06 532 874 87.

Vrijdag 20 januari • Repetitie ASZ Koor
Zie voor informatie bij de 
repetitie van 2 december.

Zaterdag 21 januari
Rondje Natuur: Winter op Heidestein

We maken een korte winterwandeling van  
4 km door het Zeisterbosch. We lopen naar de 
Schaapskooi op Heidestein, dan wandelen w 
via de schaapskooi naar de heide. We komen 

om 12.00 uur weer terug bij de parkeerplaats. Wandel mee 
en beleef de winter op Heidestein.

We verzamelen 
om 10 uur bij de 
parkeerplaats van 
het Utrechts Land-
schap. Vanuit Zeist 
rijdt u de Arnhem-
se Bovenweg op 
richting Drieber-
gen. Dan linksaf de 
Prinses Margriet-
laan in en doorrij-
den tot barricade 
en dan de Prinses 
Marijkelaan in. 
Daarna rechtsaf de 
Kerckeboschlaan 
in tot aan een 
groen bord aan de 
rechterkant waar-

op staat: Het Utrechts Landschap. Direct daarna rechtsaf 
(doodlopende weg). Uitrijden en daar parkeren bij begin 
van Heidestein. Vanaf hier start de rondwandeling naar de 
schaapskooi. Joke Jansen en Frans van Bussel zijn uw gid-
sen. 
Opgeven vóór 20 januari bij Frans van Bussel, e-mail: fvan-
bussel@planet.nl, 030-693 11 68. U krijgt een bevestiging 
of u mee kunt.

Maandag 23 januari • Muziekensemble
Zie voor informatie onder 12 december.

Donderdag 26 januari • Lezing over Nijhoff
Over leven en werk van 
Martinus Nijhoff (1894-1953)
Presentatie: Wim Kozijn

Martinus Nijhoff was zoon van een deftige 
Haagse, ongelovige, liberale uitgever en 
een diep religieuze moeder, die Heilsoldate 
was. Zij beïnvloedde hem zeer en 'de moe-
der' is een belangrijk thema in zijn poëzie. 
De Martinus Nijhoffbrug kreeg de naam 
van de dichter die het vers 'De moeder de 
vrouw schreef'. 'Ik ging naar Bommel om de 
brug te zien' is de openingszin van dit gedicht en behoort tot 
het collectieve geheugen van de poëzieliefhebber. 

De gedichten die Kozijn bespreekt komen uit de bundels ‘De 
wandelaar’, ‘Vormen’ en ‘Nieuwe Gedichten’. Hij schenkt 
aandacht aan drie grote gedichten: Pierrot aan de Lantaarn, 
Awater en Het uur U. Door het gebruik van de beamer kan 
iedereen de gedichten meelezen en worden ook foto's uit 
zijn leven vertoond.
Wim Kozijn, oud-voorzitter van Senver, hield al eerder lezin-
gen voor ASZ, over Ida Gerhardt, Hendrik Marsman en Gerrit 
Achterberg. Deze lezing is een samenwerking van ASZ met 
Literair Zeist.

Datum, locatie, tijd: donderdagmiddag 26 januari, Toren-
laan Theater, aanvang: 14.30 uur. Zaal open: 14.00 uur. 
Kosten, excl. consumptie: € 5,-. Aanmelden/betalen: www.
seniorenzeist.nl activiteiten>lezingen, dan 'Aanmelden en 
betalen' Geen internet? Alleen in dat geval SMSt u uw aan-
melding naar: 06 532 228 57. U wordt geïnformeerd als een 
lezing is volgeboekt of niet doorgaat.

Vrijdag 27 januari • Jeu de boules
Ongeveer 20 leden doen regelmatig mee met 
het jeu de boules in het Boulodroom van Les 
Cailloux, Koelaan 1. Bij mooi weer buiten an-
ders binnen. We spelen van 13.30-15.30 uur. 

Kosten € 3,-. Wil je voor de eerste keer meedoen, mail 
dan aan pcdezwart@casema.nl je naam, adres en tel. >>>  
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Of bel 06 222 227 00. In december spelen we, in de kerst-
tijd, niet. In 2023 beginnen we weer op vrijdagmiddag 27 
januari, weer om 13.30 uur. Flip de Zwart. Vrijdag 27 janu-
ari Vrijdagmiddagborrel bij Bon Vivant van 16.00-18.00 uur

Zondag 29 januari Korte wandeling > 1 foto
Op deze dag hopen we weer een mooie wan-
deling te maken. Deze keer kiezen we voor 
De Paltz, een wandeling van ca. 4 km over 
het bekende landgoed. We starten vanaf park 

Vliegbasis Soesterberg en lopen dan een prachtig natuurge-
bied in.

We verzamelen om 10.00 u op de Zinzendorflaan, de grote 
parkeerplaats naast Slot Zeist. We rijden dan naar de par-
keerplaats bij vliegbasis Soesterberg. Na afloop kunnen we 
daar vast wel iets gebruiken. Graag uiterlijk 2 dagen van te 
voren opgeven bij Annemieke Honcoop; 030 878 5178, an-
nemiekehoncoop@casema.nl of bij Dora Meijer, 06 206 434 
99, dorameyerterol@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/chauf-
feuse.

Donderdag 9 februari • Lezing over Heidegger
Hans Huismans zijn derde en laatste, aan het 
'Rode Boek' van Jung, gerelateerde lezing. 
Deze keer over Heidegger en Jung. De twee 
eerdere en goed bezochte lezingen vonden in 

oktober 2021 en in mei 2022 plaats, resp. 'Het Rode Boek: 
de mythe van Jung hoe hij zijn ziel hervond', en 'Nietzsche 
en Jung'. Zie voor meer informatie het ASZ Magazine van 28 
januari.
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Op 13 november genoten 50 leden van de ASZ van een ge-
weldige voorstelling in het Christiaan Huygens Toverlan-
taarn Theater. Wat een verborgen schat in het Zeister 

Centrum.
 
Prof. Wagenaar 
heeft dit theater   
gestart nadat hij 
eerst met een rei-
zend theater door 
het land ging. Na 
zijn overlijden in 
2011 wordt voort-
gezet door zijn 
vrouw, dochter 
en schoonzoon. 
Inmiddels worden ook de kleinkinderen al weer opgeleid om 
het theater te bemannen. Zij verzorgden voor ons een boeien-
de voorstelling en in de pauze was er ruim gelegenheid tot het 
nader bekijken van de toverlantaarns en alles daar om heen. 

Fijn dat wij als ASZ leden de kans kregen dit bij te wonen, want 
het theater is alleen beschikbaar voor groepen.

Emmie Bakker

Voorstelling Chr. HuygenstheaterVoorstelling Chr. Huygenstheater



Wie wil er meedenken over de intro-
ductie van 'de Gouden Koets' in de 
wijken Zeist West, Noord en Centrum?

Sinds 2019 is de 'Gouden Koets'  
actief voor het vervoer van  zelf-
standig wonende ouderen uit de 

wijken Kerckebosch en Hoge Dennen. 
Deze gratis vervoerservice wordt met 
veel succes geëxploiteerd door de 
Stichting Vrienden van het Binnenbos. 

Voor ouderen die slecht ter been zijn 
is de 'Gouden Koets' de oplossing om 
een bezoek te brengen aan het ont-
moetingscentrum Binnenbos, voor een 
afspraak met de huisarts of fysiothera-
peut of apotheek. ook voor zelfstandig 
boodschappen doen in het winkelcen-
trum wordt er veel en dankbaar gebruik 
gemaakt van deze service. 

In overleg met de gemeente Zeist wil-
len wij onderzoeken of er ook in de an-
dere wijken van Zeist behoefte bestaat 
aan een dergelijk initiatief. Wij willen 

 ASZ partners: De gouden Koets ASZ partners: De gouden Koets

“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

graag in contact komen met actieve wijkbewoners om de ervaringen met de 
'Gouden Koets' in Zeist Oost te delen en de mogelijkheden te onderzoeken om 
dit initiatief ook in uw wijk uit te rollen. 

Neem contact op met Lia van Dijk, voorzitter als uw  
nieuwsgierigheid gewekt is: voorzitter@seniorenzeist.nl



 Verslagen van activiteiten Verslagen van activiteiten

Excursie Sonnenborgh museum 
en sterrenwacht in Utrecht 

Op donderdag 20 okt. bezochten we met 18 ASZ leden de 
oudste sterrenwacht van Nederland.

Wat een boeiende excursie was het, beginnend met een le-
zing van een ½ uur met als titel: Geboorte, leven en dood 
van sterren. Wij leerden over tijd en ruimte, nevels als 
kraamkamers van sterrenstelsels en over het ontstaan van 
een ster. Dan onze eigen Zon, haar plaats in de Melkweg, de 
hoge druk en temperatuur in haar binnenste waar nu kern-
fusiereacties tot ontstaan van nieuwe elementen leiden. 
De sterrenkunde met miljar-
den sterrenstelsels en daarin 
miljarden sterren en astrono-
mische  afstanden en tijdscha-
len maakt dat je je als mens 
op aarde weer van je eigen 
nietigheid bewust wordt.
Na de lezing kregen we in twee 
groepen een geweldige rond-
leiding langs de meeste inte-
ressante plekken in het mu-
seum: een prachtig model van 
ons zonnestelsel waar mooi 
zichtbaar wordt gemaakt hoe 
de zon, maan aarde en omliggende planeten bewegen ten 
opzichte van elkaar.
Het planetarium waar onze sterrenhemel en sterrenbeelden 
in beweging kwamen. Vervolgens natuurlijk naar de grote 
sterrenkijker en als slotstuk nog de meridiaan van Utrecht 
waaraan in het verleden de 'Utrecht-tijd' werd bepaald.
Al met al een heel geslaagde middag met veel dank aan de 
organisatie. 

Emmie Bakker

ASZ Eetclub

De ontdekkingstocht van de leden van de Eetclub eindig-
de in oktober bij Restaurant De Heren van Zeist aan de 

Slotlaan. Daar wordt het concept Shared Dining gehanteerd 

voor groepen zoals een zestiental ASZ’ers. Die zaten aan 
vier rechthoekige tafels. Per gang werden de gerechtjes, 
ongeveer 16 verschillende hapjes, op gezellige rechthoeki-
ge plateau’s geserveerd. Helaas ontbraken extra mes(je)s, 
lepel(tje)s of vork(je)s om het één en ander door vieren te 
delen en op je eigen bord over te hevelen. Dat gebeurde nu 
met je eigen 'gereedschap'. Een aandachtspuntje voor de 
bediening, zeker in de huidige tijd die niet geheel virusvrij 
is.
De vondst van die avond was dat de bediening na iedere 
gang de eters verplichtte door te schuiven naar een volgen-
de tafel. Goed geregisseerd door het bedienend personeel 
waarvoor alsnog dank. Dat verhoogde de feestvreugde. Het 
was ongekend gezellig en geanimeerd. Eigenlijk wat de ver-
eniging voor ogen staat bij alle gezamenlijke bijeenkom-
sten. Elkaar spreken en leren kennen. 

Emmy Janssens

Sporten

Op 1 november werd in de To-
ren presentaties gehouden 

over aangepast sporten voor se-
nioren. Ondanks alle publiciteit in 
de diverse media was de opkomst 
jammer genoeg zeer gering.

Sarah Verkruijssen van Stichting 
Naburen vertelde zeer enthousiast 
over aangepast en begeleid tennis 
en begeleid wandelen bij belem-
meringen door dementie. Er bleek  
behoefte aan vrijwilligers voor het 
begeleid wandelen.  Haar verhaal 
had effect: een van de toehoorders 
meldde zich direct aan als vrijwilliger. Aanmelden als wandel-
vrijwilliger (frequentie naar eigen keuze van 1 x per week tot 
1 x per 6 weken) via contactgegevens op www.naburen.com                                                                                                                                          
Aansluitend volgde een al even gloedvolle presentatie van 
Gea Slof van sportvereniging DOSC over de diverse sport/
beweegmogelijkheden in groepsverband via Sportief 55+ en 
tevens over het leuke easy tennissen. Daarbij toonde ze hoe 
licht de rackets en de ballen van deze tennisvorm zijn. 

Een van de andere aanwezigen maakte de volgende dag 
direct al gebruik van de mogelijkheid van 2 gratis proef-
lessen. ASZ-leden kunnen zelf ook 
een sportgroepje vormen en zich 
als groep aanmelden voor de aan-
gepaste sport/beweeglessen van 
Sportief 55+. Zie contactgegeven 
voor aanmelden op de website 
www.dosc.nl

Ineke de Geer
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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 nov - feb. 2013Agenda nov - feb. 2013

NOVEMBER / DECEMBER

Din 29 nov  Lezing horen en luisteren. 
 Info: Magazine 9 pag. 13
Do 1 dec ASZ Journaal ‘Even voor Zeven’
Do 1 dec Lezing ‘Op bezoek bij Sinterklaas’
Vrij 2 dec Repetitie ASZ Koor
Vrij 2 dec iPad-café
Vrij 2 dec Samen koken
Di 6 dec Seniorenwegwijzers
Din 6 dec  Zie dinsdag 29 november
Wo 7 dec Lunch
Vrij 9 dec Meezingcafé
Ma 12 dec Muziekensemble
Din 13 dec  Zie dinsdag 29 november
Do 15 dec Dagtocht
Vrij 16 dec Repetitie ASZ Koor
Ma 19 dec Film
Di 20 dec Kerstworkshop
Di 20 dec Kerstdiner met de Eetclub
Ma 26 dec Korte wandeling
Vrij 30 dec Vrijdagmiddagborrel bij Bon Vivant

JANUARI / FEBRUARI

Di 3 jan Seniorenwegwijzers
Vrij 6 jan Expositie Klimt 
Vrij 6 jan Repetitie ASZ Koor
Vrij 6 jan iPad-café
Ma 9 jan Muziekensemble
Di 10 jan Lange wandeling
Di 10 jan Nieuwjaarsbijeenkomst
Do 12 jan Lezing Michelangelo
Vrij 13 jan Meezingcafé
Za 14 jan Nieuwjaarsbal
Ma 16 jan Film
Di 17 jan Samen dineren
Vrij 20 jan Repetitie ASZ Koor
Za 21 jan Rondje Natuur
Ma 23 jan Muziekensemble
Do 26 jan Lezing over Nijhoff
Vrij 27 jan Jeu de boules
Vrij 27 jan Vrijdagmiddagborrel bij Bon Vivant
Zon 29 jan Korte wandeling

Do 9 feb Lezing over Heidegger

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
niet in december

Kookclub
1e vrijdag van de even maanden 
Lindenhuis Carla

 Ontmoetingen Ontmoetingen seniorenzeist.nl seniorenzeist.nl 

De informatie over een activiteit vind je op de pagina’s 12 t/m 16 bij de betreffende datum.

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 uitzendingen 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 fi lmopname op locatie • Vragenlijst samenstellen voor de te interviewen personen • Tek-
sten 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

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

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


