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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 be- 
schikbaar. We hopen dat de leden zul-
len helpen bij het verspreiden. We 
verwachten dat de folder voor onze 
vereniging, 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 030-6368654
info@wijnhandelgeutjes.nl
www.wijnhandelgeutjes.nl



'Voor u ligt het eerste Magazine 
van 2023. De redactie gaat er 
weer vol tegenaan om ook in 

2023, een lustrumjaar, 10 aantrekkelij-
ke Magazines bij u op de deurmat te 
krijgen. Op verzoek van het bestuur zal 
in het volgende nummer veel aandacht 
worden besteed aan het lustrum, maar 
ook in dit Magazine is al het een en 
ander over het lustrum opgenomen. U 
herkent de lustrumactiviteiten aan het 
erbij geplaatste 10-jaar ASZ-logo.

Verder in dit nummer een lange lijst activiteiten, veel informatie over het ASZ 
Huis, en een interview met Frans van Bussel, een van onze meest actieve en 
veelzijdige vrijwilligers. En nog veel meer.

Het vorige jaar, 2022, was voor de redactie extra uitdagend. Het aantal pagi-
na’s van elk magazine moest om financiële redenen beperkt worden, en dat 
was voor de redactie aanleiding om kritisch te kijken naar welke aangeleverde 
stukken wel, en welke niet geplaatst worden. Ook hebben wij beperkingen 
opgelegd ten aanzien van de lengte van de geplaatste stukken. Gelukkig werd 
daar door indieners van kopij goed aan meegewerkt, al leidden deze beperkin-
gen hier en daar ook tot discussie.
Verder hebben wij in 2022 besloten de indeling van het magazine drastisch te 
wijzigen. De activiteiten worden nu in chronologische volgorde opgenomen. 
Wij denken dat dat voor de meeste lezers handiger is. 

Allemaal met de intentie om het Magazine een aantrekkelijk ver-
enigingsblad te laten zijn. We hebben een aantal positieve reacties 
op deze nieuwe indeling, verlustigd met cartoons, gekregen. Om 
een goed beeld te krijgen of wij op de goede weg zijn, nodigen wij 
u uit, uw mening over het huidige Magazine te sturen naar redac-
tie@seniorenzeist.nl. 

Ik wens u veel leesplezier.                                                       Henk Schneider

 Albert trekt zich terug uit de redactie

Albert van Kuijk heeft ons medegedeeld dat hij, om persoonlijke 
redenen, vanaf 1 februari niet langer deel zal uitmaken van de re-
dactie van Magazine en Nieuwsflits. Wij begrijpen en respecteren 
dat natuurlijk. Tegelijk betreuren wij dat zeer.
Albert is 10 jaar de drijvende kracht achter het Magazine geweest. 
10 jaar, dat betekent 100 Magazines, 100 weken kopij verzamelen, 
beoordelen, ordenen, corrigeren, foto’s zoeken. Albert, we zijn er je dankbaar 
voor. Samenwerken met jou was een genoegen: stimulerend, open, altijd met 
het belang van ASZ leden voorop.
 
Wij zullen Alberts taken onderling verdelen en er ons voor inzetten om het kwa-
litatief hoogstaande magazine ook zonder Albert te blijven produceren.
Albert, het ga je goed!

Eefje, Han, Henk

Mocht u willen reageren op Alberts vertrek uit de redactie van het Magazine 
en de Nieuwsflits, dan kan dat via e-mail aan redactie@seniorenzeist.nl. 
Wij zorgen ervoor dat Albert de reacties ontvangt.
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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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Het bestuur wenst u een gezond en vooral gelukkig 2023. 

We zijn het nieuwe jaar op 3 januari gestart met een 
'Heidag'. Het was geen officiële bestuursvergadering, 
maar een dag om ons te bezinnen op het komend jaar. 
2023 zal een jaar worden waarin extra activiteiten geor-
ganiseerd gaan worden om met elkaar te vieren dat ASZ 
10 jaar bestaat.

Zo hadden we het over de nieuwjaarsbijeenkomst op 10 
januari. Dat was de start van het jubileumjaar waarin de 
ASZ het tweede lustrum viert. Maar er komt veel meer. 
Daarover hoort u later van ons. 

We spraken ook over het functioneren van het bestuur. 
Wat gaat goed, wat kan beter?
Wat willen wij met elkaar in 2023 bereiken? Uitgangs-
punt moet zijn dat het bestuur activiteiten faciliteert 
en stimuleert en het voortouw heeft bij de belangen-
behartiging. 
Elk bestuurslid heeft een eigen portefeuille. De be-
stuursleden hebben daarin hun eigen verantwoorde-
lijkheid en bijbehorende zelfstandigheid. Deze 'porte-
feuillehouders’ kunnen een klankbordgroep of -groepen 
formeren ten behoeve van de uitvoering van de activi-
teiten/belangenbehartiging. 
Er zijn ook afspraken gemaakt over praktische punten, 
zoals data voor vergaderingen van het bestuur en bij-
eenkomsten met (nieuwe) leden en coördinatoren van 
de activiteiten. We moeten erop letten, dat er geen 
twee activiteiten op één dag plaatsvinden. 

Overleg met coördinatoren vindt plaats op de 2e dins-
dag in elk kwartaal. Nieuwe leden worden op elke derde 
dinsdag van een kwartaal welkom geheten in de vereni-
ging. En we houden twee algemene ledenvergaderingen 
(ALV), één in het voorjaar en één in het najaar. 

We hebben uitgebreid gesproken over het concept- 
communicatieplan. In de voorjaarsvergadering zullen 
we dat voorleggen aan de ALV. Het is belangrijk om vast 
te leggen hoe wij intern en extern met onze leden com-
municeren en hoe wij daarvoor gebruikmaken van de 
communicatiemogelijkheden. Zo is het Magazine een 
heel goed communicatiemiddel, maar ook de website, 
'Even voor Zeven’ en de persoonlijke contacten. 

Jammer genoeg hebben onze webmasters aangegeven 
dat zij geen webmasters meer willen zijn. Het bestuur 
heeft hen uiteraard bedankt voor hun inzet. Want het 
was een moeilijke periode, bijvoorbeeld tijdens de hack 
van het afgelopen najaar. 
U vindt in dit Magazine een op-
roep voor een nieuwe webmaster. 
Op dit moment neemt Fred Man-
schot de rol van webmaster waar, 
tot er nieuwe mensen zijn gevon-
den. Zoekt u met ons mee?

Op 7 februari is onze eerste for-
mele bestuursvergadering. Het 
bestuur is weer vol energie!

Lia van Dijk, voorzitter

Voor het bijhouden en onderhouden van de ASZ-web-
site zoeken we één of twee webmasters. Heeft u 

ervaring met het beheer van websites? Meld u dan.

De website van ASZ (www.seniorenzeist.nl) is een  
belangrijke bron van informatie over de ASZ. Je vindt 
er antwoorden op vragen als "Wat wil ASZ?", "Wat doen 

ze?", 'Wie zit er in het bestuur?' Onze website is gebouwd  
met Wordpress. ASZ is een vereniging die werkt met 
vrijwilligers. 

Als u hierin geïnteresseerd bent, of nog vragen heeft, 
kunt u contact opnemen met de secretaris, Gerard  
Rijerse, (secretaris@seniorenzeist.nl, 06 831 660 73) 

Mijn naam is Jan Ekkers, geboren en getogen in Zeist. 
In 1984 ben ik vertrokken om burgemeester van de 

gemeente ’s-Gravenzande te worden.
In 2021 zijn mijn partner Diny en ik teruggekeerd naar 
Zeist, waar we nu aan de Finsponglaan wonen. Een van 
de eerste dingen die we deden toen we hier weer gingen 
wonen, is lid worden van de ASZ. Goeie club.
Het bestuur van de ASZ heeft mij gevraagd om deel te 
nemen aan de kerngroep die opgericht gaat worden om 

de eenzaamheid in Zeist tegen te gaan. Deze Coalitie 
tegen Eenzaamheid bestaat uit tientallen groeperingen 
op het gebied van zorg, welzijn, hulp en religie.
Doel: mensen die om wat voor reden dan ook zich een-
zaam voelen, te helpen en weer te betrekken bij onze 
samenleving.

Het heet niet voor niets: SAMENLEVING.

Van de bestuurstafel Van de bestuurstafel 

Gezocht: webmaster ASZ-websiteGezocht: webmaster ASZ-website

Coalitie tegen EenzaamheidCoalitie tegen Eenzaamheid
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Het Torenlaan Theater als ASZ Huis Het Torenlaan Theater als ASZ Huis 

510 jaar

Al langer leefde bij het bestuur de gedachte 'wat 
zou het mooi zijn om een eigen thuis te hebben'. 
Veel van onze activiteiten vinden al jaren plaats 

in het Torenlaan Theater, en dat zou daar zeer geschikt 
voor zijn. Alleen: zou het haalbaar zijn, ook financieel?

In het voorjaar van 2022 zijn we in gesprek gegaan met 
het Zeister Mannenkoor, eigenaar van het Torenlaan 
Theater, om te verkennen wat mogelijk zou zijn. Het 
begon met veel vragen aan beide zijden die niet me-
teen beantwoord konden worden. Maar de instelling 
was: 'daar komen we wel uit'. Dat was ook de instelling 
in het verdere verloop.

Overeengekomen werd dat het hele gebouw iedere 
dinsdag tot 18.00 uur voor ASZ zou zijn. Het is dan ons 
gebouw, door onszelf beheerd. Van het bijhouden van 
de agenda, en de inrichting van de zaal, tot de mensen 
achter de bar. Dat zou om te beginnen bij wijze van 
proef vanaf 1 juli tot het einde van het jaar 2022 ge-
beuren. 

Een eigen huis moet een eigen thuis zijn, waar je je 
eigen mensen tegenkomt, bij activiteiten, in de wan-
delgangen en voor en achter de bar. Waar inloopspreek-
uren voor leden zijn, waar leden kunnen binnenlopen 
om een bestuurder te spreken, waar commissies ver-
gaderen en na afloop napraten, waar informeel overleg 
plaats vindt. Een vast punt waar het leven van de ver-
eniging samenkomt.

De eerste drie maanden zijn een aanloop geweest om 
het nodige te starten en veel praktisch te regelen. De 
agenda begon zich na drie maanden langzaam te vullen, 
met bestaande en nieuwe activiteiten. We zijn er nog 
niet, maar we zijn op de goede weg.

In de ledenvergadering van 22 november stond de  
begroting voor 2023 op de agenda. Daarmee ook de 
vraag of en hoe we verder moeten gaan. 

Met het Zeister Mannenkoor is een vaste prijs van  
€ 200 per dag afgesproken voor de hele periode tot eind 
2023, anderhalf jaar dus. Alleen als zich heel bijzonde-
re omstandigheden voordoen, zullen we met elkaar in 
gesprek gaan voor het vinden van een oplossing. Ook is 
afgesproken dat wederzijds de vrijheid bestaat tussen-
tijds te stoppen, zonder verdere verplichtingen.

Over de financiering het volgende. Op de dinsdagen 
hebben we twee soorten gebruik: activiteiten waarvoor 
anders zaalhuur aan het Torenlaan Theater betaald zou 
zijn, en 'nieuwe vormen van gebruik' die het een thuis-
basis maken. Het uitgangspunt 'kostendekkend' voor 
een activiteit is inclusief zaalhuur. Dat geldt ook voor 
de dinsdag. De zaalhuur die anders zou worden betaald 
aan het Torenlaan Theater, wordt in mindering gebracht 
op het bedrag van € 200. Voor het jaar 2023 wordt ge-
schat dat die besparing ongeveer € 6.000 zal zijn. Dan 
zijn de meerkosten voor het andere soort gebruik:  
€ 4.400 per jaar.

Welk risico lopen we als de plannen veel slechter uit-
pakken dan we nu denken? De stresstest dus? Het enige 
risico is dat die € 6.000 besparingen niet gehaald wor-
den. De rest ligt vast. We hebben nu al veel (betaalde) 
activiteiten ingeboekt. Als we slechts € 3.000 besparin-
gen halen, is ons eigen vermogen van ongeveer € 20.000 
ruim voldoende om dat op te kunnen vangen. 

Hoe verder na 2023? Volgens de begroting hebben we in 
2022 en 2023 een tekort van ongeveer €1.500 per jaar. 
De begroting bevat een aantal schattingen 'aan de veili-
ge kant', met een goede kans dat het tekort kleiner is. 
Maar dan nog is dit niet de oplossing voor de jaren daar-
na. Zonder besparing op andere posten, zullen we naar 
hogere inkomsten moeten, ofwel hogere contributie. 

Leo Kroon, namens het bestuur.
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Homo ludens!Homo ludens!

Afscheid Hans Burgmans & Emmy Janssens Afscheid Hans Burgmans & Emmy Janssens 

"Het idee van de homo ludens (La-
tijn voor 'spelende mens') is een 
mensbeeld waarin de mens eerst 
en vooral een spelend wezen is. De 
oudst bekende vermelding van de 
term is de titel van het boek Homo 
ludens, een algemeen cultuurwe-
tenschappelijk werk uit 1938 van 
de Nederlandse historicus Johan 
Huizinga, die grote bekendheid 

verwierf met zijn cultuurhistori-
sche magnum opus Herfsttij der 
Middeleeuwen.          lees verder >>
Zoals de titel al doet vermoeden 
gaat Homo ludens over het belang 
van het spe(e)lelement van cul-
tuur en samenleving. Het spel zou 
een noodzakelijke voorwaarde zijn 
voor het voortbrengen van cultuur." 
(bron: Wikipedia)

Als we deze stelling tot uitgangs-
punt maken biedt ASZ natuurlijk 
ruimschoots de gelegenheid om te 
spelen en dus om cultuur voort te 
brengen, kijk maar eens naar het 
overzicht in dit Magazine van speel- 
en leermogelijkheden die ASZ biedt. 
Het bestuur probeert daar nog  
uitbreiding aan te geven via het  

ASZ-huis, zie het artikel van Leo 
Kroon hierboven. Ter illustratie hier-
bij dan ook enkele foto’s van spe-
lende ASZ-leden tijdens het borrel- 
uurtje op de dinsdag. Ik zou zeggen: 
‘join the club’ en kom ook eens 
meespelen op een dinsdagmiddag!

Han Willems

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in november 
2022 hebben het bestuur en de leden afscheid ge-
nomen van Hans Burgmans en Emmy Janssens. Aan 
de hand van een PowerPoint met foto’s werd Emmy 
toegesproken en geïnterviewd door Albert van Kuijk 
en daarna Hans door Han Willems. 

Hans
Ik herinner mij het moment waarop ik een mail van 
Hans kreeg. Het was hem opgevallen dat ik hem in een 
mail naar hem Hans Burggraaf had genoemd. Hij was 
"zeer vereerd met deze promotie" en dankte mij er har-
telijk voor. Ja, en dat is dan weer Hans ten voeten uit! 
Nooit te bescheiden, altijd actief, betrokken, en in de 
loop van de tijd een stukje ASZ geworden. Omdat wij 
met 2 artsen in het bestuur zaten werd ik trouwens ook 
regelmatig met Hans verward. En daar was ik dan weer 
blij mee, want wie wil dat nu niet, verward worden met 
Hans. Scheelt ook maar één lettertje, en die graaf dan 
natuurlijk. Maar vervolgens moest ik aan de vraagsteller 
dan toch bekennen dat deze bij Hans en niet bij Han 
moest zijn. Hans heeft met zijn grote medische en soci-
ale ervaring voor veel mensen niet alleen in bestuurlijk 



 

710 jaar

opzicht maar ook als mens veel betekend. 
Wij, leden van ASZ, zijn jou daar dankbaar voor Hans. Ik 
weet uit directe bron dat je inmiddels alweer een volle 
dagtaak hebt, muziek, lezen, ontspannen. Ik wens je 
een prachtig ASZ-pensioen toe Hans!

Han Willems

Emmy      
Emmy is lid geworden in 2014 en heeft al snel de  
ledenadministratie onder haar hoede genomen die 
door Wil en mij was opgezet in Excel. Later kon je het, 
dankzij Leo, tot je grote genoegen voortzetten in het 
meer professionele programma Conscribo, waarin ook 
de boekhouding is ondergebracht. Je hebt de ledenpas 
ingevoerd en kon deze regelmatig uitdelen tijdens de 
bijeenkomsten die voor de nieuwe leden organiseerde 
en dat waren er best veel.

Door de gestage groei van het aantal leden moest dat 
een aantal keren per jaar gebeuren. De bijeenkom-
sten voor de nieuwe leden waren altijd goed bezocht 
en werden zeer gewaardeerd. Je moest regelmatig in 
actie komen om bloemen te overhandigen aan het zo-

Welkom nieuwe ASZ-leden!Welkom nieuwe ASZ-leden!

Mw. J. Marsman, mw. S.B.E. van Erven, dhr. J.W. Verhoef, 
mw. J. Haarbrink, mw. B. Dees, mw. A.B. Meijer,  
dhr. J.H.F. Moors, dhr. F Meijer, mw. M.H.M. Tolsma- 
van Dorp, mw. M.M.A. van Schaijk, dhr. en mw. Köhnen,  
mw. V.W.M. Brouns, mw. J.H. Pietersma-Hoogduin,  
mw. M.P. Hals, mw. I.A. Nehmelman, mw. H.J. Hartman 
Kok, mw. C. Feith, mw. P.M. Wognum, mw. L Visser, dhr.  
en mw. Martens-Deij, mw. J.J. Hogenhout, mw. A.S.G. van 

der Rijst, dhr. J.H. Bloeming, dhr. en mw. Koot-van Roosma-
len, mw. ten Boske, dhr. en mw. Wesselman-Jorna, 
dhr. T.J.H. Rem, mw. W.J. Offerman en mw. J.P.C. van 
het Hof-van Arnhem.

In het jaar 2022 zijn er 262 nieuwe leden bijgekomen, 
hebben 53 leden bedankt en zijn 20 leden overleden.

veelste nieuwe lid: 900, 1.000, 1.500, 1.600. Ik wens je toe  
dat je nu ongestoord kunt genieten van je favoriete ASZ-acti-
viteiten. 

Albert van Kuijk
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Wie is ... Frans van Bussel    

E én van onze vrijwilligers is mul-
ti-talent Frans van Bussel. Ken-
merkend voor zijn veelzijdigheid 

zijn de volgende activiteiten in de af-
gelopen 9 jaar: • docent diverse na-
tuur-onderwerpen, waaronder cursus-
sen vogels kennen • mede organiseren 
van wandelingen • organisator 'Rondje 
Natuur' • docent theater- en toneel-
cursussen • regisseur toneelspelen • 
verhalen verteller • en ook nog bezor-
ger van het ASZ Magazine.  

Benieuwd naar zijn achtergrond ging 
ik bij hem op bezoek.

Kindertijd
Frans vertelt dat hij in 1946 is geboren 
in 'De Pijp' in Amsterdam.
"Ik heb een broer, die 14 jaar ouder 
is en ik had een zus, die 6 jaar ouder 
was, ik was dus een nakomertje. Mijn 
ouders hadden een groentewinkel, 
waarmee ze heel druk waren, dus ik 
had veel vrijheid. Ik was een straat-
jochie, altijd voetballen op straat, 
wat toen nog kon maar officieel niet 
mocht. Als er politie aankwam riepen 
we "juut, juut, wegwezen" en maak-
ten we ons uit de voeten.

Grasduinen in Oud Zuid
Al jong heb ik me aangemeld bij de 
padvinderij, eerst als welp en daarna 
tot ongeveer mijn 17e jaar als verken-
ner. Later ben ik verkennersleider ge-
worden. De padvinderij had een club-
gebouw in het Zuiden van Amsterdam, 
de toenmalige Zuidelijke Wandelweg. 
Er was een terrein met een oude dijk 
en gebouwtjes van de padvinderij. 
Het was een heerlijk natuurgebied om 
kikkers en salamanders te zoeken en 
vogels te spotten. Daar is mede mijn 
passie voor de natuur ontstaan.

School en studie
Ik zat op een katholieke jongensschool. 
Eigenlijk wilde ik missionaris worden, 
omdat ik zo graag naar Afrika wilde 
naar de oerwouden. Maar dat is niet 
doorgegaan. Na een toelatingsexamen 
werd ik toegelaten op het gymnasium 
van het Ignatius College.
Na mijn 3e jaar ben ik overgestapt op 
de Kweekschool voor Jongens, die ik na 
vijf jaar heb afgerond inclusief hoofd- 
akte.

Daarna moest ik in militaire dienst met 
standplaats Vlissingen, waar ik werd 
opgeleid tot administrateur. Inmid-
dels had ik mij ingeschreven voor de 
opleiding MO Pedagogie in Amsterdam 
op vrijdagavond en zaterdag. Ik moest 
dus vrijdag vroeg uit de kazerne ver-
trekken. Dit werd alleen toegelaten 
als ik voor de opleiding tot administra-
teur alleen maar 8-en haalde.

Frans als welpje Franciscusschool klas 3



De liefde
Omdat ik vrijstelling kreeg voor een 
aanstelling als onderwijzer op de Mon-
tessorischool Waalsdorp in Den Haag 
ben ik vervroegd uit dienst gegaan.

Op deze school werkte Hanneke ook.
Wij wisselden cadeautjes en briefjes 
uit; ik zette bijvoorbeeld een bloeme-
tje op haar bureau, dat zij de volgen-
de dag vond en Hanneke stuurde dan 
een leerling, die moeite had met stil 
zitten, met een bedankbriefje, met de 
boodschap "ga dat maar even aan me-
neer van Bussel geven".

Later zijn wij gaan samenwonen in 
Den Haag, wat toen heel ongebruike-
lijk was, en daarna getrouwd.

Werkzame leven
Inmiddels was ik een doctoraalstudie 
Pedagogie aan de Universiteit Gronin-
gen begonnen. Vanwege mijn oplei-
ding MO pedagogie kon ik voor bepaal-
de vakken vrijstelling krijgen. Ik had 
mijn baan opgezegd en ben vanuit Den 
Haag op en neer gaan reizen naar Gro-
ningen om colleges te volgen.
Dit was niet te doen; op een gegeven 
moment ben ik gestopt met mijn doc-
toraal en heb de MO studie afgemaakt.
Omdat Hanneke een baan in Blijham 
had aangenomen zijn we daar gaan 
wonen. Ik vond een baan als onderwij-
zer op een lagere school in Groningen.
School-bioloog
Na enige tijd ben ik door de gemeente 
Groningen aangesteld als school-bio-
loog. Dit hield in dat ik allerlei edu-
catieve programma's ging maken voor 
kinderen op het gebied van natuur en 
milieu; ik gaf les vanuit het Natuurmu-
seum.
Daarnaast ben ik programma's gaan 
maken om scholen te helpen goed na-
tuuronderwijs te geven, je kunt dit 
zien als educatief begeleider.

Wolters Noordhoff
Op een gegeven moment werd ik door 
Uitgeverij Wolters Noordhoff gevraagd 
mee te helpen aan een nieuwe biolo-
giemethode voor het lager onderwijs. 
Dit heeft erin geresulteerd dat ik met 
een aantal andere auteurs een bio-
logiemethode heb samengesteld; de 
methode heette 'Leefwereld' en is op 
ca. 7.000 scholen gebruikt.
 

Docent PABO
Enige tijd later kreeg ik een deeltijd-
baan als docent natuuronderwijs op 
de Katholieke Pabo in Zwolle. Ik deed 
dit werk naast mijn baan als school-
bioloog. Tijdens die periode heb ik 
samen met andere auteurs een studie-
boek voor de Pabo samengesteld over 
Natuureducatie, met het accent op 
didactiek.

Zeist
In 1996 werd ik gevraagd hoofd te 
worden van het Centrum Natuur en 
Milieu in Zeist. Opdracht was er een 
regionaal Centrum van te maken en 
dat is gelukt.  In 1997 zijn we in Huis 
ter Heide komen wonen. In 2013 ben 
ik lid van ASZ geworden en heb ik con-
tact met Albert van Kuijk gezocht om 
'Groene Lezingen' te houden. Dat was 
mijn entree bij ASZ."

Eefje van Essen

910 jaar

Huwelijk 1972

Frans in actie

Frans op insectenjacht



Zondag 29 januari • Korte wandeling 
We gaan weer een mooie wandeling maken. Deze keer kiezen 
we voor De Paltz, een wandeling van ca. 4 km over het beken-

de landgoed. We starten vanaf park Vliegbasis Soesterberg en lopen dan een 
prachtig natuurgebied in.

We verzamelen om 10.00 u op de Zinzendorflaan, de grote parkeerplaats 
naast Slot Zeist. We rijden dan naar de parkeerplaats bij vliegbasis Soes-
terberg. Na afloop kunnen we daar vast wel iets gebruiken. 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 bij-
drage van € 2,50 gevraagd voor de benzine, voor de chauffeur/chauffeuse.

Woensdag 1 februari • Nieuwe aflevering EvenvoorZeven
Dankzij een subsidie van SOZW (Stimuleringsfonds Zorg en Wel-
zijn Zeist) wordt elke maand een nieuwe aflevering van het lokale 

tv-programma van ASZ 'Even voor Zeven' geproduceerd. Op 1 februari start de 
vierde aflevering van dit seizoen met onder andere een terugblik 
op 2022, de nieuwjaarsbijeenkomst en aandacht voor museum-
bezoek, dat georganiseerd wordt door ASZ leden. De aflevering 
van de maand januari kan ook nog bekeken worden via You- 
Tube. Scan met de camera van uw telefoon deze QR-code:
 

Woensdag 1 februari • Danslessen voorjaar 
De dansleraren Mark & Nicole Veen beginnen met de dansles-
sen voor beginners en gevorderden. 

Lestijden: 19.30 beginners, 20.30 vrij dansen voor beginners en gevorderden 
21.00 gevorderden. Verzoek om uiterlijk een kwartier voor het begin van 
je les aanwezig te zijn. Kosten: € 70 voor 9 lessen. Locatie: Café Noord,  
Johan van Oldebarneveltlaan 109 (naast het Binnenhof). Aanmelden en nadere  
informatie bij Jeanette Herder, 030 691 68 59

Vrijdag 3 februari • Repetitie koor
We repeteren op de eerste en derde vrijdag van de maand van 
10.30-12.30 uur in het Torenlaantheater, Torenlaan 38 onder 
leiding van dirigent Martin Kuijlenburg. 

Info: Geke Schuiteman 030 6819689, g.schuiteman@kpnplanet.nl
Elisabeth Groenendaal 030 6817782, 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 3 februari • Samen Koken
We gaan weer Samen Koken om 16.30 uur in 
het Lindenhuis, Cort van der Lindenlaan 1. We 

maken een menu voor een voor-, hoofd- en nagerecht en 
gaan dit samen klaarmaken en nuttigen onder genot van een 
drankje. 
 
De kosten zijn € 10 exclusief drankjes. Wilt u meedoen bel 
of mail Carla Klein, 06 191 420 85, carrieklein51@gmail.
com 

Zondag 5 februari • Binnenbos café
De eerste zondag van februari is het ASZ 
zondagmiddag café weer open van 15.00 tot 
17.00. Mariandel en Anja heten u van harte 

welkom. Een spelletje doen, pianospelen, met elkaar goede 
voornemens en het nieuws bespreken. Iedereen is welkom 
in het Binnenbos, Hoog Kanje 186. 

Drankjes voor redelijke prijzen. U kunt pinnen. Glühwein 
wordt ook geschonken voor € 2,- tegen contante betaling.
Lijkt het u leuk om ook gastvrouw te zijn, kunt u dat mel-
den via email anjakroon@kpnmail.nl of 06 575 273 29.

Woensdag 8 februari 
ASZ-filosofiekring (volgeboekt)
Op 8 februari start in het Torenlaantheater de 
herhaling van de cursus over de hoofdlijnen 

van de Verlichting. Door de grote belangstelling was ook 
deze tweede groep snel volgeboekt. De deelnemers zijn 
inmiddels allen geïnformeerd en aanmelding is helaas niet 
meer mogelijk.
De volgende cursus, over de grote filosofen van de 19e eeuw 
(met o.a. Marx, Schopenhauer, Nietzsche), zal in het najaar 
van plaatsvinden. Of er dan nog open plaatsen zijn in de vas-
te groep deelnemers is nog niet te overzien. Het is verder 
nog onduidelijk of de docent dan weer een tweede groep zal 
kunnen begeleiden. 
Ruud Geus, coördinator filosofiekring

Donderdag 9 februari • Lezing over 
Martin Heidegger en Carl Gustav Jung
Heidegger wordt door velen gezien als de 
grootste filosoof van de 20ste eeuw. Zijn boe-

ken 'Zijn en Tijd' en 'Inleiding tot de Metafysica' zijn erg 
invloedrijk geweest. In ‘Zijn en Tijd' staat Heideggers ‘On-
tologie' centraal: de filosofie over ons mens-zijn als een le-
vend 'Zijnde'. Jung gaf als psychiater vorm aan de ‘Analy-
tische Psychologie'. Tijdens een persoonlijke crisis ontving 
Jung indringende boodschappen uit de onbewuste lagen van 
zijn psyché. Die bevindingen beschreef en duidde hij in zijn 
'Rode Boek' en werden de bron van zijn gehele wetenschap-
pelijk werk. Hoe veelbetekenend dat de benaderingswijze 
van Heidegger van 'wij mens' als een ontologisch 'Zijnde' en 
die van Jung van 'wij mens' als een psychologisch 'Zijnde' 
grote overeenkomsten kennen! 
Deze lezing wordt gegeven door Hans Huisman. Hans is 
gefascineerd door de dwarsverbanden tussen mythologie,  
filosofie, psychologie en natuurkunde, vooral die tussen het 

werk van Jung en dat van (existentie) filosofen, als Nietz-
sche en Heidegger. Hans volgde na zijn pensioen de oplei-
ding tot Jungiaans Analytisch Therapeut. Hij vertaalde dat 
‘Rode Boek' van Jung. De onderhavige lezing is de derde aan 
dit boek gerelateerde lezing.
Datum, locatie, tijd: donderdagmiddag 9 februari, Toren-
laan Theater, aanvang: 14.30 uur. Zaal open: 14.00 uur. 
Kosten, excl. consumptie: € 5,-. Aanmelden en betalen via 
iDeal: www.seniorenzeist.nl/2-activiteiten/lezingen en dan 
> aanmelden Torenlaan. Geen internet? Alleen in dat geval 
SMS't u uw aanmelding naar: 06 532 228 57. U wordt geïn-
formeerd als een lezing is volgeboekt of niet doorgaat.

Vrijdag 10 februari • Meezingcafe
Meezingcafe 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 iets verhoogd en 
bedraagt € 10,-, dit is inclusief koffie/thee, twee consump-
tiebonnen 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

Dinsdag 14 februari • Lange wandeling
Vanaf nu niet meer op de 3e dinsdag van de 
maand, zoals u gewend was, maar op de 2e 
dinsdag zodat er wat meer ruimte ontstaat 

met de wandeling op de laatste zondag. Een kleine wijziging 
maar daar zullen we snel aan wennen.
We gaan het Beukenburgerpad wandelen, dit is een klom-
penpad in het natuurgebied van Groenekan. Dit is op de 
grens van de Utrechtse Heuvelrug en het veenweidegebied. 
We wandelen langs historische landgoederen en lanen, langs 
fort Voordorp en weilanden. De wandeling is circa 8 km. 
Onderweg kunnen we waarschijnlijk een tussenstop maken 
bij Landwinkel Groenekan. Binnen is geen zitruimte dus 
moeten we buiten de koffie nuttigen, we zien wel hoe het 

weer is. We verzame-
len zoals gewoonlijk 
om 10.00 uur bij de 
parkeerplaats bij Slot 
Zeist. Vervolgens gaan 
we naar Groenekan 
waar we parkeren on-
der het viaduct. We 
lopen dan de blauwe 
markering in de vorm 
van een klomp. 

Graag uiterlijk 2 dagen van te voren opgeven bij Annemieke 
Honkoop: 030 878 51 78, annemiekehonkoop@casema.nl of 
Dora Meijer: 06 206 434 99, dorameyerterol@outlook.com 
Bij voorkeur 's avonds bellen. Ook graag uw telefoonnum-
mer doorgeven en of u mee wilt rijden of zelf met de auto 
komt. Aan diegene die meerijden wordt een bijdrage van  
€ 2,50 gevraagd voor de benzine.

>>>
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Woensdag 15 februari 
Dagtocht IJsbeelden Festival in Zwolle.
Deze maand hebben we een ‘koude' dagtocht. 
Een lekkere warme winterjas, handschoenen 

en eventueel een muts zijn aan te raden. We gaan naar het 
IJsbeelden Festival in Zwolle. Na vertrek rijden we naar Ens 
om daar aan te schuiven voor een stamppotmaaltijd die be-
staat uit 3 soorten stamppot, rookworst, stoofvlees, spekjes 
en zuur-garnituur. Daarna rijden we door naar Zwolle. De 
beste ijskunstenaars ter wereld vertalen het thema: ‘What 
a wonderful world' in een magische wereld van sneeuw- en 
ijssculpturen tot wel 6 meter hoog.

Datum: woensdag 15 februari. Vertrektijden: Den Dolder 
10.00 uur; Vrijheidsplein 10.15 uur; Weeshuislaan 10.30 
uur; Grote Koppel 10.45 uur. De kosten voor ASZ leden be-
dragen € 48. Voor introducees € 53,00. Overmaken op rek. 
NL36 TRIO 0338 5868 14 t.n.v. Senioren Zeist o.v.v. dagtocht 
15 februari en uw ledennummer. Aanmelden vanaf maandag 
30 januari, na 9.00 uur bij Annie Mens 030 228 61 63 of Alma 
van Deventer 030 692 04 16.

Vrijdag 17 februari • Byblos 
in Rijksmuseum van Oudheden, Leiden
Byblos is een grote tentoonstelling over 's we-
relds oudste havenstad in Libanon, met vijf-

honderd objecten, waaronder topstukken uit het Nationaal 
Museum van Beiroet, het Louvre, het British Museum en het 
American University of Beirut Archaeological Museum. Van-
af 3000 v. Chr. speelde Byblos een ongekend grote rol in 
het Middellandse Zeegebied en het Midden-Oosten, onder 
andere door de handel in cederhout. Egyptenaren, Assyri-
ers, Babyloniërs, Feniciërs, Grieken en Romeinen lieten hun 
sporen na.

De rondleiding start om 11.00 uur. Voor wie wil reizen we 
samen vanaf station Utrecht Centraal met de trein van 9.25 
uur. We verzamelen om 9.10 uur in de stationshal bij de 
bank voor Julia's. Na afloop gaan we, voor wie wil, een kop-
je koffiedrinken of lunchen in het restaurant. De terugreis 
is op eigen gelegenheid. De toegang is met museumjaar-
kaart gratis (anders € 14). De rondleiding kost € 6, ter plek-
ke te voldoen. Overige kosten zijn voor eigen rekening.
Heeft U belangstelling? U kunt zich aanmelden tot 15 febru-
ari bij Saskia van der Gouw, svdgouw@gmail.com, of (liever 
niet) 030 691 56 79. Graag aangeven: naam, aantal perso-
nen, telefoonnummer, eigen vervoer of samen met de trein 
en of je na afloop meegaat naar het restaurant.

Zaterdag 18 februari 
Rondje Natuur Winterse rust in De Paltz 
Een korte wandeling in het Landgoed 'De 
Paltz'. We starten op de voormalige vliegbasis 

Soesterberg. Deze gemakkelijke wandeling van 4 kilometer 
voert door een prachtig natuurgebied in winterse rust. Mis-
schien kunnen we al de eerste veldleeuweriken horen of 
zien we door de kale bomen een ree. Wie weet lopen we 
door een besneeuwd landschap. Hoe mooi kan De Paltz in 
de winter zijn. Na afloop van de rondwandeling kunnen we, 

voor wie dat wil, wat drinken in het museumcafé van het Mi-
litair Museum (museumjaarkaart meenemen!). Joke Jansen 
en Frans van Bussel zijn uw gidsen.

We verzamelen om 10.00 uur op de parkeerplaats Slot Zeist. 
Vandaar rijden we naar het Nationaal Militair Museum Soes-
terberg met een grote parkeerplaats. Hier start om 10.15 
uur de rondwandeling. U kunt ook rechtstreeks naar het  
Nationaal Militair Museum rijden. We nemen de grote par-
keerplaats aan uw rechterhand.
Wilt u zich opgeven vóór 16 februari bij Frans van Bussel, 
tel. 030 693 11 68, fvanbussel@planet.nl. Graag vermelden 
of u rechtstreeks naar de parkeerplaats bij het Luchtvaart-
museum rijdt of dat u met of zonder auto naar het Slot 
Zeist komt en wilt meerijden met een ander. Vermeld bij 
aanmelding uw e-mailadres of evt. uw telefoonnummer, 
want u krijgt een bevestiging of u mee kunt.

Zaterdag 18 februari • Dansavond
Hans van de Hoef komt onze dansavond ver-
zorgen als diskjockey. Hans is dansleraar en 
heeft menige danswedstrijd gedanst, verzorgd 

en gejureerd vanuit zijn eigen dansschool. Dus kan er deze 
avond weer van hartenlust gedanst worden op goede muziek 
waarbij iedereen aan zijn of haar trekken kan komen. Wij 
nodigen alle dansliefhebbers zowel beginners als gevorder-
den, leden en niet-leden, uit om te genieten van dans en 
muziek. Wij wensen eenieder een fijne avond! Opmerking: 
volgende dansavond is – in het kader van het lustrum- op za-
terdag 18 maart met een show van een professioneel danser

Zaal is open om 19.30 uur. Het bal is van 20.00 tot 23.00 
uur. Toegang voor leden en niet-leden € 6,00. Locatie: To-
renlaan Theater, Torenlaan 38. Informatie: Jeanette Her-
der, 030 691 68 59.

Zondag 19 februari 
Museumbezoek met stok
We gaan weer op weg met het busje van Me-
ander Omnium, met leden die zelf niet meer 

goed ter been zijn. Dit keer gaan we naar het MORE museum 
in Gorssel. Momenteel presenteert Museum MORE (MOdern-
REalisme) een totaal nieuwe opstelling van de eigen col-
lectie, met kunstwerken die nog nooit eerder te zien zijn 
geweest. 
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De kosten zijn € 30 voor het vervoer en een kopje koffie. 
Entree (€ 19,50) en overige kosten zijn voor eigen reke-
ning. Met museumkaart gratis. We vertrekken om 10.00 uur 
bij het grote parkeerterrein naast het Slot. Na afloop van 
het museumbezoek kunnen we in het restaurant een hapje 
eten (op eigen kosten). Leden die goed ter been zijn mogen 
zich wel opgeven, maar komen op de reservelijst. We ver-
wachten om uiterlijk 17.00 uur weer terug te zijn in Zeist. 
Opgeven bij willymak52@gmail.com. Als u in het bezit bent 
van een invalideparkeerkaart, is het fijn als u dat ook wilt 
doorgeven. Aanmelding: Naam, wel of geen rollator, uw te-
lefoonnummer (liefst mobiel)

Maandag 20 februari • Film in Figi
In 'Ticket to Paradise' reizen twee exen naar 
Bali voor het droomhuwelijk van hun dochter, 
maar al snel blijken zij samen te werken om 

hun dochter op andere ideeën te brengen. Zij zijn bang dat 
zij dezelfde fout maakt als zij twintig jaar eerder. Ticket to 
Paradise is een romantische komedie uit 2022 en duurt 104 
minuten. 

De film wordt vertoond in de bioscoop van Figi en start om 
15:00 uur. Toegang: € 11. Voor leden van de ASZ € 9,50. 
(op vertoon van de ASZ ledenkaart) Reserveren via internet 
(www.figi.nl/bioscoop), of via telefoonnummer 0900-9203 
van NTK (Nationaal Theater Kassa) o.v.v. Theater Figi, de 
film en de korting voor ASZ leden of via telefoonnummer 
030 692 74 00 van Figi of aan de kassa van de bioscoop.

Dinsdag 21 februari • Samen dineren
We gaan eten bij 'de Huiskamer van Zeist', 
Slotlaan 258, 3701 GV in Zeist. Er is gereser-
veerd voor 30 personen. Aanvang 18.00 uur. Er 

wordt een driegangenmenu geserveerd.
Voorgerecht: groentesoep met stokbrood en kruidenboter of 
preiroomsoep. Hoofdgerecht: Hutspot, boerenkoolstamppot 
of rauwe andijviestamppot met een rookworst geserveerd 
met hachee, appelcompote en een stoofpeertje. Of een ve-
getarische quiche met vijf soorten kaas, bosui, tomaat en 
warme cranberrycompote, friet en salade. Nagerecht: kof-
fie/thee met koekjes en een bonbonassortiment.

De kosten zijn € 28,50. Dit is incl. 1 drankje  Aanmelden 
het liefst per mail kan vanaf maandag 13 februari bij Janet 
Verbaten: janetverbaten@hotmail.com, 06 197 098 53, of 
bij Marleen Ammerlaan: mhammerlaan@hotmail.com. 06 
498 845 73 N.B. Telefonisch aanmelden kan tussen 10.30 
uur en 16.30 uur.

Donderdag 23 februari 
Lezing: De vroegste foto's van Nederland
Rob Wagenaar werkte meer dan 35 jaar als 
huisarts aan het Wilhelminapark in Zeist. Hij 

verzamelt al heel lang de vroegste foto's uit de 19e eeuw. 
Zijn specialisatie is de Nederlandse stads- en dorpsfotogra-
fie vanaf 1850. Een groot deel van de unieke verzameling is 
te zien op www. Photomuseum.nl. Op deze website staan 
veel oude beelden van verdwenen straten, huizen en andere 

oorden. Uiteraard komt ook Oud-
Zeist daar aan bod. 
Tijdens de lezing hoort u over het 
prille begin van de verzameling, 
een zoldervondst! Het gaat ook 
over de geschiedenis van ver-
dwenen locaties, de bijzondere 
omstandigheden van de vroegste 
stadsfotografen, de technieken 
en de curiositeiten. Af en toe is 
er een fotoquiz, uiteraard met als 
onderwerp ‘Oud-Zeist en omgeving'.
Tussendoor en na afloop is er de mogelijkheid om een aan-
tal van die vroegste foto's ter hand te nemen en met eigen 
ogen te bekijken. U kunt ook foto's van huis meenemen ter 
beoordeling, zeker als u denkt dat het hele oude foto's zijn. 
Ze worden dan beoordeeld op ouderdom, locatie, echtheid 
en techniek. Kortom kom, er is veel te zien, te horen en te 
doen. Geniet van de historie. 
 
Torenlaan Theater, aanvang: 14.30 uur. Zaal open: 14.00 uur.  
Kosten, excl. consumptie: € 5,-. Aanmelden en betalen via 
iDeal: www.seniorenzeist.nl/2-activiteiten/lezingen en dan 
> aanmelden Torenlaan. Geen internet? Alleen in dat geval 
SMSt u uw aanmelding naar: 06 532 228 57. U wordt geïnfor-
meerd als een lezing is volgeboekt of niet doorgaat.

Vrijdag 24 februari • Jeu de Boules 
Na een kerststop in december, spelen we 
weer op vrijdag 27 januari. Verder staat op 
ons programma: de vrijdagen 24 februari en 

24 maart. De deelnemers krijgen nog persoonlijk een uit-
nodiging. 

Wil je ook eens meespelen, mail dan aan pcdezwart@case-
ma.nl je naam, adres en telefoonnummer, of bel Flip de 
Zwart op 06 222 227 00. We starten om 13.30 uur bij de 
Club De Petanque Les Cailloux op de Koelaan 1, Zeist.We 
spelen deze dagen binnen, bijdrage € 3,-. Flip de Zwart en 
Piet Jan Keijmel (06 197 870 14)

>>>

1310 jaar
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Zondag 26 februari • Korte wandeling

We gaan wandelen bij Kasteel Groeneveld. 
Hier zijn diverse wandelroutes. We wandelen langs en door 
de tuin van Kasteel Groeneveld. Een zeer gevarieerd land-
schap door de naald- en loofbomen alsmede de vijverpartij-
en. Een perfecte plaats om lekker rond te dwalen en van de 
natuur te genieten. Na afloop kunnen we een kopje koffie 
gebruiken bij het Grand Café. Houd er wel rekening mee dat 
hier per tafel wordt afgerekend dus klein geld mee nemen.

We verzamelen zoals gewoonlijk om 10.00 uur bij de par-
keerplaats bij Slot Zeist. Vervolgens gaan we dan naar Baarn 
en lopen vanaf de parkeerplaats bij Kasteel Groeneveld een 
route door het park van ca. 4 km. Graag uiterlijk 2 da-
gen van tevoren opgeven bij Annemieke Honkoop: 030 878 
51 78, annemiekehonkoop@casema.nl of Dora Meijer: 06 
206 434 99, dorameyerterol@outlook.com. Bij voorkeur 's 
avonds bellen. Ook graag uw telefoonnummer doorgeven en 
of u mee wilt rijden of zelf met de auto komt. Aan diegenen 
die meerijden wordt een bijdrage van € 2,50 gevraagd voor 
de benzine.

Dinsdag 28 februari • Lezing 'Inzicht in 
Afweer', een kijkje in het immuunsysteem 

Wij zouden Covid infectie niet overleven zon-
der ons afweersysteem. Een gratis stukje gezondheidszorg, 
opgenomen in ons eigen lichaam. We gaan op reis door ons 
immuunsysteem. We zien de cellen en de organen die een 
rol spelen bij onze dagelijkse bescherming tegen indringers. 
We leren hoe een immuunrespons geïnitieerd wordt en hoe 
we door vaccinatie bescherming opbouwen. Deze lezing 
wordt gehouden door Prof. Dr. Willem van Ewijk, emeri-
tus-hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam 

Torenlaan Theater, dinsdag 28 februari, 14.30- 16.00. Kos-
ten € 5. Te betalen aan de zaal per pin of contant. Aan-
melden: Emmie Bakker, tel 06 249 937 87, emmiebakker@
hotmail.com 

Donderdag 9 maart • De mooiste resultaten 
van de Hubble en James Webb ruimte-tele-
scopen. Presentatie: Prof. Henny J.G.L.M. 
Lamers, Universiteiten van Utrecht en  
Amsterdam

Sinds zijn lancering in 1990 heeft de 
Hubble Ruimte Telescoop een schat 
van opnamen gemaakt en naar de 
aarde gezonden. Door de hoge kwa-
liteit van de telescoop en door zijn 
baan ver boven de aardse dampkring 
konden niet alleen veel scherpe-
re opnamen worden verkregen dan 
vanaf de aarde, maar ook bij veel 
meer golflengten, o.a. in het ultra-
violet. Dit resulteerde in een enorm aantal spectaculaire 
foto's. Velen daarvan verschenen in de pers en op de t.v.
Maar wat hebben we nou geleerd van al de mooie plaatjes? 

Ik laat zien hoe de opnamen op tal van gebieden een revo-
lutie in ons denken over de kosmos heeft teweeggebracht.
Inmiddels is ook de James Webb Telescoop, die gelanceerd 
werd op 25 december 2021, aangekomen in zijn baan op 
zeer grote afstand van de aarde. De eerste tests zijn uitge-
voerd en die zien er prima uit. Ik ben ervan overtuigd dat 
ik in deze nieuwe lezing ook al verrassende beelden van die 
telescoop kan laten zien en bespreken. 
Eerste groene lezing i.s.m. KunstenHuis Idea, lokale natuur- 
en milieuorganisaties, IVN, ASZ en Volksuniversiteit.

Datum, locatie, tijd: donderdagavond 9 maart, Biblio-
theek Idea, Markt 1, Zeist, aanvang 19.30 uur, zaal open: 
19.00 uur. Kosten: € 7,50/€ 5 voor leden samenwerkende  
natuur- en milieuorganisaties, leden ASZ en leden Biblio-
theek KunstenHuis Idea. Kaartverkoop: via de website 
van het kunstenhuis, www.kunstenhuis.nl. Dan naar Bi-
bliotheek, Lezingen. Verder bij vestigingen van Biblio-
theek Idea en bij de entree van de zaal (indien voorradig).  
Betalen in de bibliotheek en bij de entree van de zaal kan 
uitsluitend per pin.

Dinsdag 14 maart 
Muziekmiddag met jonge 
gepassioneerde musici 
U kunt ter gelegenheid van het Lustr-
umjaar weer een mooi klassiek concert 
bijwonen van (heel) jonge, zeer geta-

lenteerde musici. De jonge musici spelen op een instrument 
van het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds (NMF). Dat is 
een garantie voor hun kwaliteit, want niet iedereen komt 
voor zo'n hoogwaardig, vaak kostbaar instrument in aan-
merking. Vorig jaar was het concert van de vrijwilligersprijs 
voor de ASZ een groot succes. Er komen nu drie andere grote 
talenten.

Jure Jurakić piano (2006, Gouda) begon op zevenjarige leef-
tijd met piano spelen. Hij startte later de vooropleiding aan 
het Koninklijke Conservatorium in Den Haag en hij krijgt nog 
steeds pianoles bij Kamilla Bystrova. Van het NMF heeft hij 
een Klaus Fenner-vleugel uit 2004 thuis in bruikleen.
Sanne Lam viool (2009, Rotterdam) begon op haar vierde 
met vioolspelen. Op 9-jarige leeftijd werd zij aangenomen 
op de School voor Jong Talent van het Koninklijk Conserva-
torium in Den Haag, waar zij les volgt bij hoofdvakdocent 
Kerstin Hoelen. 

Sinds einde zomer 2022 heeft zij een prachtige Willibrord 
Crijnen viool uit 2006 en een lichte, mooie strijkstok van 
Eugène Eberle uit Rotterdam, in leen gekregen van het NMF.
 
Joshua Hassler-Forest cello (2008, Haren) speelt cello sinds 
zijn vijfde en sinds september 2018 studeert hij aan de 
Sweelinck Academie van het Conservatorium van Amster-
dam, waar hij les heeft van Maarten Mostert.
Hij is heel blij met de Engelse cello uit 1720 die het NMF 
hem ter beschikking heeft gesteld. De cello heeft een mooie 
warme klank en Joshua hoopt er nog veel concerten mee te 
kunnen geven.
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De drie musici hebben al verschillende prijzen gewonnen. 
Het wordt dus vast weer een prachtige muziekmiddag. De 
musici spelen ieder ongeveer 15 minuten en worden geïn-
terviewd door Elsie Reiziger, docent saxofoon bij het Kun-
stenhuis Idea.

Datum: dinsdag 14 maart, 14.30–16.00 uur. Plaats: Toren-
laan Theater. Toegang: € 10. Aanmelden tot 4 maart: Em-
mie Bakker tel 06 249 937 87, emmiebakker@hotmail.com
Betalen door overschrijving op NL07 TRIO 0776 487337 tnv 
Senioren Zeist o.v.v klassiek concert Lustrum 

Zaterdag 18 maart
concert met gedichten: 
Rêverie d'Amour
Kom genieten van een bijzondere, 
muzikaal poëtische middag ter gele-
genheid van het 2e ASZ-lustrum: een 

concert met gedichten.

Dit concert wordt gerealiseerd door het Arioso-Ensemble 
o.l.v. Wim Brunsveld en een aantal leden van de ASZ Poë-
ziekring. In hun programma Rêverie d'Amour worden prach-
tige liederen van Fauré en instrumentale werken van an-
dere Franse componisten ten gehore gebracht, afgewisseld 
met gedichten van Toon Tellegen, Bart Moeyaert, Willem 
Wilmink, Francesco Petrarca, Rutger Kopland, Leo Vroman, 
Toyo Shibata, Herman de Coninck, Bette Westera, Edmond 
Haracourt. Kortom, wij brengen u een muzikale en poëti-
sche sensatie: speels en ondeugend, lief en mooi, serieus, 
wanhopig en verlangend: alle kenmerken van liefdesmijme-
ringen. 

Over het Arioso-Ensemble (2017): De musici van dit ensem-
ble combineren hobby en professionaliteit op prettige wij-
ze. Muzikaal enthousiasme en liefde voor het samenspel zijn 
voor hen een belangrijke leidraad. Het ensemble bestaat 
uit Relinde Nefkens (mezzo), Josephine van Pampus (dwars-
fluit), Esther Ocheng (cello) en Wim Brunsveld (piano/or-
gel). 

Over de ASZ Poëziekring (2019): de leden bestaan uit poë-
zieminnaars, van wie sommigen ook zelf gedichten schrij-
ven. Voordracht gedichten in het programma Rêverie d'A-
mour door: Leontine Casparie, Hester Eymers, Willem van 
der Hoek, Leonie Silkens.

Datum, locatie, tijd: zaterdagmiddag 18 maart, Torenlaan 
Theater, aanvang: 14.30 uur. Zaal open: 14.00 uur. Kosten: 
€ 10,- incl. pauzedrankje (muntje) en gratis koffie/thee bij 
binnenkomst.

Aanmelden: Emmie Bakker, 06 249 93 78, emmiebakker@
hotmail.com. U wordt verzocht het verschuldigde bedrag 
over te maken op rekening NL07 TRIO 0776 4873 37 t.n.v. 
Senioren Zeist o.v.v. Concert 18 maart. T.z.t. volgt nog een 
e-mail over digitale aanmelding en betaling via iDeal. Pin-
nen en contant betalen aan de zaal is niet mogelijk.

1510 jaar

Relinde Nefken

Leonie Silkens



Optreden ASZ Koor 

Onder de deskundige en enthousias-
te leiding van onze dirigent Martin 

Kuijlenburg gaven we acte de presen-
ce op de Nieuwjaarsbijeenkomst. Het 
werd een internationaal gebeuren.
We begonnen de zaal binnenlopend 
met een Afrikaans begroetingslied Sa-
nanina, dat zorgde meteen voor vro-
lijkheid onder de aanwezige ASZ-ers, 
daarna een stemmig lied uit Taize: 'Als 
alles duister is' voor velen onder ons 
een herkenbare situatie.
Dan een driestemmig gezongen volks-
liedje uit Beieren: 'Da unten im Tale', 
arr. Johannes Brahms. We besloten ons 
optreden 'Quodlibet' of te wel, beken-

de melodien  die tegelijkertijd en door 
elkaar heen gezongen kunnen worden, 
zoals: 'I like the flowers', 'Blue Moon' 
en 'Look at the bright site of life'. De 
zaal deed enthousiast mee. 
Al met al een heel leuke afsluiting van 
de Nieuwjaarsbijeenkomst. 

Geke Schuiteman

Opmerking redactie: Het optreden 
van het koor was een van de activi-
teiten tijdens de Nieuwjaarsbijeen-
komst. In het volgende nummer van 
het Magazine volgt een verslag met 

foto’s van de gehele bijeenkomst.

Jeu de Boules 

Vrijdag 25 november had ik de eer 
mee te mogen doen met Jeu de 

Boules. Flip de Zwart organiseert dat 
al vele jaren elke laatste vrijdag van 
de maand voor de ASZ. Erg gezellig en 
ontspannend om met elkaar zo bezig
te zijn en weer nieuwe ASZ leden te
leren kennen.  Bij de jeu de boules 
vereniging Les Cailloux zijn binnen en 

buitenba-
nen waarop 
gespeeld 
kan wor-
den. In de 
pauze is er 
gelegen-
heid met 
elkaar een 
drankje te 
doen en 
het spelen 
wordt begeleid door een deskundig 
lid van les Cailloux. 

Emmie Bakker
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“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

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



Op 26 januari en 9 februari is er van 14.00-15.30 uur in de 
Torenlaan 38, een -gratis- informatiebijeenkomst over de 
workshopserie POWER: zinvol bezig zijn rekening houden-
de met het ouder worden? Ontdek het samen met andere  
ouderen bij POWER Veerkracht op Leeftijd. 

De vijf bijeenkomsten zijn op 2, 16 en 30 maart, 6 en 20 april  
van 13.30-16.30 uur. Aanmelden per mail info@gildezeist.nl 
of 06 319 957 48 (maandag tot en met donderdagmorgen), 
Het Rond 1, Zeist.

meer info: www.gildezeist.nl/activiteiten/power

Ik trek nu al geruime tijd van Drees. 
Dat is een voorrecht en bijzonder, 
want ook ik heb moeten werken tot 

mijn 67e. Bijzonder, omdat in de stam-
boom Koster, die ik inmiddels als hob-
by heb omarmd (ik kan het U aanra-
den), de 70-jarigen dun zijn gezaaid. 
Ook op jongere leeftijd kwam vaak 
de man met de zeis al. Nu ikzelf, nou 

ja mijn zoon dan, de stamboom heeft verlengd met twee 
kinderen, kijk ik steeds meer terug en zie alle generaties 
als een soort dakpannen over elkaar heen schuiven. Zo ben 
ik eigenlijk de enige verbinding nog tussen mijn kleinzoon 
en zijn bet-bet-overgrootvader, 4 generaties terug. Beelden 
komen bij mij boven: mijn opa aan de tafel met stapeltjes 
talons (een soort waardebonnen), afgeknipt van aandelen 
Cultuurmaatschappij Gogo Niti in de Oost. Een eufemisme 
voor ‘uitbuiting en slavernij’? Nou dan hebben wij daar dus 
ook aan verdiend...Opa met zijn oren, gevuld met twee sta-
te-of-the-art hoortoestellen (toen al), hangend aan de bei-
de speakers waarop Beursplein 5 de beursnoteringen door-
gaf. Als ik dan na het eten bij opa en oma weer naar school 
was, leverde opa die talons in bij zijn bank Vlaer en Kol aan 
de Oude Gracht, de Winkel van Sinkel, en ontving daar het 
dividend. Aandelen die niets meer waard zijn nu. Ik heb 
ze nog. Vroeg gepensioneerd bij NS, op 57-jarige leeftijd, 
zich vervelend (want: geen hobby), nog in dienst getreden 
bij Erres Stokvis en Zonen aan de Singel bij de voormalige 
gevangenis Wolvenplein. Daar moet hij het vooruitstreven-
de Radio- en TV systeem, met lichtgevoelige cel (toen al) 
hebben aangeschaft alsmede de state-of-the-art hoortoe-
stellen. Een modern man. Ik kijk er fijn op terug. Ik wil dan 
ook graag nog even van Drees trekken, zodat mijn kleinzoon 
ook fijn op zijn opa terugkijkt.

Frits Koster 
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Power, wat heb je nog meer nodig?



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

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 

1910 jaar

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?

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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Agenda januari - maartAgenda januari - maart

JANUARI
Zon 29 jan Korte wandeling
 
FEBRUARI
Wo 1 feb EvenvoorZeven
Wo 1 feb Start danslessen
Vrij 3 feb iPadcafé zie pag ..
Vrij 3 feb Repetitie Koor
Vrij 3 feb Samen Koken
Zo 5 feb Café Binnenbos
Wo 8 feb Start Filosofiekring (volgeboekt)
Do 9 feb Power Zie onder Partners pag. 18
Do 9 feb Lezing over Heidegger
Vrij 10 feb Meezingcafe
Di 14 feb Lange wandeling
Wo 15 feb Dagtocht
Vrij 17 feb Museumbezoek Leiden
Vrij 17 feb Repetitie Koor. Zie 3 februari
Za 18 feb Rondje Natuur

Za 18 feb Dansavond
Zo 19 feb Museum met stok
Ma 20 feb Film in Figi
Di 21 feb Samen dineren
Do 23 feb Lezing De vroegste foto’s
Vrij 24 feb Jeu de boules. 
Zo 26 feb Korte Wandeling
Di 28 feb Lezing Inzicht in afweer

MAART
Do 9 mrt Lezing Heelal
Di 14 mrt Muziekmiddag (Lustrum-activiteit)
Za 18 mrt Concert met gedichten (Lustrum-activiteit)
Za 18 mrt Dansavond (vooraankondiging)

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

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

Vrijdagmiddagborrel  
Laatste vrijdag  16.00-18.00  
Bon Vivant   Eefje en Joke

Zondagmiddagcafé  
1e zondag  15.00-17.00
Binnenbos Anja, Mariandel en Lies

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 

De informatie over een activiteit vind je op de pagina’s 10 t/m 14 bij de betreffende datum.

Even voor Zeven is het TV magazine van de ASZ. Het wordt vanaf 1 oktober elke dag uitgezon-
den 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 goedkeu-

ring 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 •  
Teksten maken voor de presentatrice en de voice-over voor de betreffende onderwerpen • Overleg met de regisseur 
over de onderwerpen • Aanwezig zijn bij de maandelijkse opname. 

Voor nadere informatie wordt u uitgenodigd te bellen met de coördinator van  
Even voor Zeven, Ferdinand Schuering, tel 06 513 511 28 of schuering@planet.nl

ZEVEN
EVEN VOOR

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


