
MagazineMagazine
 feb. 2023 • jaargang 11 • nr. 2

Algemene Seniorenvereniging Zeist

ASZ: een 10 met een griffel!



 

 Bestuur
Lia van Dijk

voorzitter
externe contacten 
06 538 362 38
voorzitter@seniorenzeist.nl

Gerard Rijerse
secretaris
06 831 660 73
secretaris@seniorenzeist.nl
info@seniorenzeist.nl

Leo Kroon
penningmeester
030 276 52 23
penningmeester@seniorenzeist.nl

Lilianne Potters
ledencontact, ledenadministratie
06 113 084 20 
ledencontact@seniorenzeist.nl

Emmie Bakker 
 Vrijwilligers- & Activiteitenbeleid
 Lief en Leed 

06 249 937 87
emmiebakker@hotmail.com

Ineke de Geer 
Belangenbehartiging
030 691 92 93
it.degeer@planet.nl

Frans de Haas
 PR & Communicatie
 06 222 051 10
 frans@intensivebusinesscare.nl

 Aantal leden
1 februari 2023: 1.662

 Cover
Han Willems & Fred Manschot

Maatschappelijk partners
- Samen voor Zeist
- Vrienden van het TorenlaanTheater 

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

www.seniorenzeist.nlwww.seniorenzeist.nl

2

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. 
De contributie bedraagt voor één per-
soon € 20,- en twee personen op het-
zelfde adres € 30,- per kalenderjaar. 
Na 30 juni betaalt u € 10,- resp. € 15,- 
voor de rest van het lopende 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 
mailen met admin@seniorenzeist.nl of 
bellen met Lilianne Potters: 06 113 084 
20. Wijziging van uw adres, email, te-
lefoonnummer, of opzeggingen graag 
doorgeven aan admin@seniorenzeist.
nl of 06 113 084 20.

Bezorgklachten
Is het ASZ Magazine niet bij u bezorgd? 
Neem contact op met Emmie Bakker, 06 
249 937 87 of emmiebakker@hotmail.com
 
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
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Kopij voor nummer 3 
inleveren uiterlijk zondag 12 maart. Dit 
nummer verschijnt op vrijdag 31 maart.   

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

Cartoon Dolph Paulsen

Fotografie Han Willems, Emmie Bakker, 
Frans van Bussel, Annemiek Honcoop, 
Johan Bosselaar.
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Manschot Grafimedia, Zeist
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Onwillekeurig denk ik dan terug aan 10 jaar geleden. In maart 2013 wer-
den de circa 150 leden uitgenodigd voor een bijeenkomst in het Toren-

laantheater, waar men zich onder andere op kon geven voor een vrijwilli-
gersfunctie. In de zaal stonden allemaal tafels met een thema, bijvoorbeeld 
Ontmoeten, Wandelen, Cultuur, enz. Ik koos voor het thema Ontmoeten. En ja 
hoor, daar ontmoette ik Carla Klein en Erika Bijkerk (helaas overleden).
Wij trokken ons terug en na enige gedachtewisselingen besloten wij om iedere 
3e donderdag van de maand een etentje te organiseren in wisselende restau-
rants in Zeist en omgeving. De Eetclub was geboren.

Daarnaast besloten wij iedere maandagmorgen een koffie-uurtje te organise-
ren in een restaurant in Zeist. Achterliggende gedachte was, dat veel alleen-
staande leden (merendeels vrouwen) misschien wel de hele zondag alleen 
hadden gezeten en zich konden verheugen op het koffie-uurtje op maandag-
morgen. Het restaurant moest centraal gelegen zijn en wij kozen voor Figi.
Uiteraard moest dit ter goedkeuring aan het bestuur worden voorgelegd.
Bij het koffie-uurtje werden de wenkbrauwen ietwat gefronst: "maandagmor-
gen?", "Figi, niet een beetje elitair?". Wij hebben het bestuur weten te over-
tuigen en de volgende maandagmorgen zaten wij gedrieën enigszins nerveus 
in Figi te wachten of er überhaupt wel gasten zouden komen. Maar gelukkig: 
er kwamen 6 dames, en de week erop 12. Met het stijgen van het aantal leden 
kwamen er steeds meer mensen. Tot nu toe is dit koffie-uurtje een belangrijk 
ontmoetingspunt voor leden van ASZ.
De samenstelling van de Eetclub en van de gastvrouwen in Figi is in de loop 
der jaren diverse malen gewijzigd, maar Carla Klein is nog steeds DE gast-
vrouw in Figi.

Terug naar het heden.
In de afgelopen 10 jaar is het aantal vrijwilligers gegroeid tot 125 en zijn er 
vele activiteiten bijgekomen. Onder het motto 'van, voor en door de leden' 
zijn er in dit lustrumjaar bijzondere activiteiten georganiseerd, te herkennen 
aan het '10 jaar ASZ' logo. Ook in de agenda op de achterpagina zijn ze aange-
duid met 'lustrum-activiteit'.

Ik wens iedereen veel plezier 
bij het bijwonen van deze activiteiten.

Eefje van Essen 



Introductie Wilma BreddelsIntroductie Wilma Breddels

Zoals inmiddels bekend heeft Albert van Kuijk zich teruggetrokken uit de redactie van ons Magazine. 
Wij zijn blij te kunnen melden, dat de redactie is uitgebreid met Wilma Breddels. Wilma is 65 jaar 
en sinds 2 jaar lid van ASZ. Zij behoort dus tot de 'young-timers' van onze vereniging. Haar beroep is 

advocaat. Wij heten haar van harte welkom. 
de Redactie

Op de oproep om te reageren op het vertrek van  
Albert uit de redactie, zijn meerdere reacties binnen- 
gekomen, die Albert inmiddels heeft ontvangen. 

Met toestemming van Jeanette plaatsen we haar reactie, 

Albert, ik mis jeAlbert, ik mis je
omdat deze heel goed past in het kader van het lustrum:  
een terugblik op 10 jaar ASZ. 

Albert ik mis je. 
Even bellen, even een vraag, even wat hulp bij de  
verslagen/aankondiging van de activiteiten.  
Dat kon allemaal bij Albert. 
Door jouw tomeloze energie heb ik de laatste 10 jaar  
mijn talenten opnieuw tot leven gebracht. 
Dit doordat jij bij wat ik ook spontaan riep, zoals  
"ik hou van cabaret", jij dan meteen riep "dan doe ik mee". 
Ik zei "dan heb ik een leuke vriendin", waarop jij riep  
"dan zoek ik er een leuke vriend bij". 
En binnen een paar maanden stonden wij bij de  
eerste nieuwjaarsviering op de planken met cabaret. 
Na enige optredens ontstond er een nieuw duo 'Appie  
en Sjaantje' met optredens bij de nieuwjaarsviering,  
geïnspireerd op de gebeurtenissen van het afgelopen  
jaar. Dat was nog niet alles; na een spontane opmerking 
dat ik graag wilde stijldansen, riep jij "O, richt maar op".
Zo hebben we al 8 à 9 jaar stijldansavonden en danslessen.
Ik heb door jou mijn oude talenten weer tot leven  
gebracht!
Albert, bedankt daarvoor!

Jeanette Herder 

Voor u ligt de tweede 'Bestuurstafel' van 2023, het 
Lustrumjaar: 10 jaar ASZ. 
De bestuursvergadering van 7 februari begon met 

een terugblik op de Nieuwjaarsbijeenkomst van 10 janu-
ari. Het was een prachtig begin van het Lustrumjaar. Het 
bleek dat het Torenlaan Theater te klein was. Op 19 sep-
tember wordt het lustrumfeest georganiseerd in de (gro-
tere) kerkzaal van de Evangelische Broedergemeente.

Er komen wat veranderingen in het bestuur. Ineke de 
Geer wordt vice-voorzitter. Onze zeer gewaardeerde 
penningmeester Leo Kroon heeft te kennen gegeven 
dat hij tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 
april zal aftreden. Er is al een opvolger gevonden in de 

persoon van Richard Geurtsen. Hij woonde als toehoor-
der deze vergadering al bij. Leo zal hem inwerken. En 
wij zullen in diezelfde ALV voorstellen Richard te benoe-
men als bestuurslid. 
Ook Frans de Haas, ons bestuurslid PR en communicatie, 
heeft aangekondigd in de ALV van april af te treden. 
Gelukkig zal hij nog wel actief bij onze vereniging be-
trokken blijven. Indien u een geschikte kandidaat weet 
om zijn plek in het bestuur in te nemen, dan horen wij 
dit graag.
Naar aanleiding van onze oproep in het vorige Maga-
zine hebben zich twee geschikte kandidaten gemeld om 
webmaster te worden. Wij zijn met hen in gesprek en 
hopen hen in onze ALV aan u voor te stellen. 

Van de bestuurstafel Van de bestuurstafel 
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De voorbereiding van de ALV is in volle gang. Aan de 
orde komen het jaarverslag en de jaarrekening over 
2022, onze band met het Torenlaantheater, het Commu-
nicatieplan en natuurlijk wat de plannen van bestuur en 
onze vrijwilligers zijn voor de rest van 2023.

De lustrumviering kwam uitgebreid aan de orde. Elders 
in dit Magazine leest u daar meer over.

Eefje van Essen en Albert van Kuijk hebben tijdens de 
Coronaperiode de Nieuwsflits verzorgd. Die werd door 
iedereen zeer gewaardeerd. Eefje en Albert, veel dank 
daarvoor. De Nieuwsflits had echt een functie voor de 
ledencontacten tijdens die moeilijke coronaperiode. 
Albert heeft te kennen gegeven te stoppen als redacteur 
van het Magazine. Het bestuur heeft Albert bedankt 
voor zijn jarenlange inzet voor ASZ. Hij is terecht erelid. 

De redactie van het Magazine heeft een nieuw lid van 
de redactie voorgedragen. Natuurlijk heeft het bestuur 
daarmee ingestemd. Het is Wilma Breddels. Zij is zeer 
bekend met de Zeister samenleving. Het bestuur wenst 
haar een boeiende en inspirerende tijd toe in de redac-
tie. 

Het bestuur ontmoet u graag bij activiteiten van ASZ en 
zeker bij de lustrum activiteiten 
van ASZ .

 

Lia van Dijk
voorzitter 

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de algemene 
ledenvergadering op dinsdag 4 april, om 14.00 uur  
in het Torenlaan Theater. Op de agenda staan de 

volgende onderwerpen:
1. De notulen van de alv van 22 november
2. Jaarverslag 2022
3. Jaarrekening 2022 en verslag kascommissie
4. Evaluatie en voorstel met betrekking tot het 
 gebruik van het Torenlaan Theater
5. Aanpassing van het huishoudelijk reglement
6. Het communicatieplan

7. Wijzigingen in het bestuur
8. Regeling vertrouwenscontactpersoon
9. Wat verder ter tafel komt
10. Rondvraag
Op enig moment zal er tijdens de vergadering een muzi-
kaal intermezzo zijn.

De bijbehorende stukken komen op de website en kun-
nen worden opgevraagd bij de secretaris: per mail: 
secretaris@seniorenzeist.nl of whatsapp 06 831 660 73. 
Er zijn ook exemplaren beschikbaar voorafgaand aan de 
vergadering.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 

Welkom nieuwe ledenWelkom nieuwe leden
Dhr. M. Schrijvers, mw. M. Limon, mw. J. Kamphof, dhr. en mw. van Lemmen-Bergervoet, dhr. J. Bakker, dhr. H.G.A. 
Brands, dhr. W.J. van Beek, dhr. en mw. den Engelsman, mw. T. Hol, mw. G.C. Geenen, dhr. en mw. Vogten-van 
Doornum, mw. F.M. van der Kamp, dhr. en mw. de Jong, mw. Y.M. van Riel, dhr. A.A.J.M. Mouwen, dhr. P.T. Jansen, 
dhr. en mw. van den Bergh, dhr. H. Meijer, dhr. en mw. van Barneveld, dhr. P.H.B. Brandsma en mw. M.C. van Wijk.

510 jaar

Je hoeft niet stokoud te zijn om lid van ASZ te worden, 
maar je moet wel lid zijn om speels en prettig stokoud te worden!

Dus: welkom bij ASZ! 
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Nieuwjaarsbijeenkomst: geslaagd  begin van het lustrumjaarNieuwjaarsbijeenkomst: geslaagd  begin van het lustrumjaar

Het lustrumjaar van ASZ is op 10 
januari officieel begonnen met 
de nieuwjaarsbijeenkomst. Le-

den van het Zeister Mannenkoor en 
ASZ-bestuursleden waren al vroeg in 
de weer om de zaal gereed te maken 
voor de bijeenkomst. Stoelen werden 
neergezet, de nieuwe posters werden 
opgehangen en versieringen aange-
bracht om de verwachte bezoekers te 
ontvangen. Er werden petitfourtjes 
met het ASZ-logo en scones binnenge-
bracht. Het geluid moest worden ge-
test en Joke Gijzen, Jeanette Herder 
en Ulanda van Rooijen moesten onder 
de bezielende leiding van Martin Kuij-
lenburg het speciaal voor deze gele-
genheid geschreven ASZ-lied repete-
ren.

Om 14.30 uur begonnen de leden bin-
nen te stromen. Er was een aanmel-
dingslijst, maar door onopgehelderde 
oorzaak ontbraken namen, waardoor 
er meer mensen kwamen dan ver-
wacht. Maar het kwam allemaal goed. 
Gelukkig had Henk ter Voorde op ver-
schillende plekken nog wat stoelen 
achter de hand. 

Pas om 15.15 was ongeveer iedereen 
binnen en kon Lilianne Potters de aan-
wezigen welkom heten en het pro-
gramma starten. 

Als eerste droeg Leonie Silkens het 
gedicht 'God woont in de Fokke Si-
monszstraat' van Willem Wilmink voor. 
Daarna kreeg de voorzitter van de ASZ 
Lia van Dijk het woord. Zij bedank-
te namens het bestuur Han Willems 
en Fred Manschot voor het vele werk 
dat zij hebben verricht om de nieuwe 
posters die nu aan de muur hangen te 
maken. 

Fons Pennings presenteerde een film-
pje van 'Even voor Zeven'. Lia ging in 
op het tienjarig bestaan van ASZ en 
keek vooruit.

Han Willems kreeg de aandacht voor 
het project Bruggen Bouwen, dat door 
Corona onderbelicht is gebleven. Het 
boek en het kwartetspel dat was ont-

wikkeld werd uitgedeeld. Het kwartet- 
spel is leuk om te spelen met kinde-
ren en kleinkinderen. Wie het nog niet 
heeft kan het bij Han verkrijgen.
Jeanette, Ulanda en Joke kwamen op. 
Enthousiast zongen zij begeleid door 
Martin Kuijlenburg in beurtzang met 
de zaal het speciaal voor dit lustrum 
geschreven ASZ-lied. 

In de pauze werden drankjes rondge-
bracht. Na de pauze sprak wethouder 
Laura Hoogstraten haar waardering uit 
voor het werk van ASZ voor de Zeister  



710 jaar

samenleving. Zij bood Peter van der Arend en Hans 
Burgmans een nieuwe ASZ-poster aan over de iPad-cur-
sussen die door hen voor ASZ worden georganiseerd. 

De jeugd kwam aan bod met een optreden van vier 
leerlingen van José Bosschers, coördinator en coach 
Voice WorX Academy en Zang Pop/Jazz van de mu-
ziekschool. Zij zongen wat covers van bestaand werk 
en enkele zelfgeschreven nummers. 

Als afsluiting van de Nieuwjaarsbijeenkomst was er 
het optreden van het ASZ-koor, dat enthousiast ont-
haald 
werd door het publiek. De afsluitende borrel met bit-
terballen liet bijna niemand zich ontgaan. 

Het bestuur

Nieuwjaarsbijeenkomst: geslaagd  begin van het lustrumjaarNieuwjaarsbijeenkomst: geslaagd  begin van het lustrumjaar



Activiteiten LustrumjaarActiviteiten Lustrumjaar

Onze vereniging heeft nu bijna 1700 
leden. En het aantal groeit nog 
steeds. De leden van ASZ zijn op 
vele fronten actief. Er zijn veel ac-
tiviteiten, de belangenbehartiging 
bij overheid en instellingen vindt 
gehoor en in de lokale pers en op 
Slotstad wordt met grote regelmaat 
aandacht geschonken aan onze ver-
eniging. 

Alle leden van onze vereniging 
hebben in december een vro-
lijke kaart in de bus gekregen. 

Niet alleen met de beste wensen voor 
2023, maar ook met de aankondiging 
van ons jubileumjaar, het tweede lu-
strum. 

Bij de oude Romeinen was een lustrum 
niet een gelegenheid om terug te kij-
ken op een periode van vijf jaar, maar 
een feestelijke gelegenheid om voor-
uit te kijken naar de komende periode 
en de goden voorspoed af te smeken 
door middel van het offeren van een 
varken, een schaap en een stier. Dat 
offeren gaan wij niet doen. Wel het 
vooruitkijken.

Op 10 januari hebben we het lus- 
trumjaar 2023 ingeluid met een goed-
bezochte nieuwjaarsbijeenkomst. Er 
is gezongen en geklonken en er waren  
petitfourtjes en bitterballen. Een mooi  
begin. Zie het verslag op pagina 6 en 
7 van dit nummer. Dat was pas een 
begin. Want er staan vele bijzondere 

bijeenkomsten op het programma. 
Coördinatoren, bestuur en velen daar-
buiten zijn druk bezig met een fees-
telijk, cultureel, sportief program-
ma met veel muzikaal onthaal. Voor 
ASZ-leden en aspirant leden. Soms 
met lustrumtoevoegingen voor de  
activiteiten die de ASZ al uitvoert.  
Details van deze lustrumactiviteiten 
en aanmeldgegevens vindt u (tezijner-
tijd) in het reguliere activiteitenover-
zicht, maar we geven u hier alvast een 
kort overzicht.

14 maart Een klassiek concert van drie 
hele jonge getalenteerde musici, uit-
gevoerd met topinstrumenten van het 
Nationaal Muziekinstrumenten Fonds 
(NMF). Vorig jaar was zo'n programma 
al een succes! Docente saxofoon Elsie 
Reiziger zal hen interviewen. 

18 maart Concert met poëzie. Met 
het Arioso ensemble en leden van de 
ASZ Poëziekring. Rêverie d'Amour met 
liederen van Fauré en andere Franse 
componisten. Mooie gedichten van 
o.a. Vroman, Wilmink, de Coninck. Zie 
de uitgebreide informatie op pag. 15 
van het recente januari magazine.

Ook 18 maart ASZ dansavond met ball-
room show, in het Torenlaan Theater. 
Een reguliere dansavond maar dit keer 
met een bijzondere 'touch': een geva-
rieerde dansshow van twee professio-
nals Jan en Martha Gerwin.

18 april De lustrumlezing Nachtwacht-
wandeling. Het levensverhaal van het 
beroemde 381 jaar oude schilderij. 

Met de inleider, deskundige Jacques 
Hendrikx, 'reist' u mee langs de plek-
ken waarde Nachtwacht zoal heeft 
verbleven. 

2 mei Muziekmiddag met populaire 
muziek met Wout Nijland.

16 mei Lustrumdiner in De Wijngaard 
in Bosch en Duin.

30 juli Zingen in het Slottuintheater 
met een groots evenement, onder lei-
ding van Arie Perk.

26 augustus Picknick in de Wijngaard 
in Zeist, met muziek, goochelen en 
wat al niet meer.

19 september Senioren Harmonie 
Orkest van de provincie Utrecht, ASZ 
ensemble, ASZ koor, ASZ Toneel in de 
Evangelische Broederkerk.

21 november Afronden lustrumjaar 
tijdens de Algemene Ledenvergade-
ring.

Houd ons Magazine, de website, Slot-
stad RTV met 'Even voor Zeven', soci-
ale media en ook de lokale pers in de 
gaten voor aanvullingen en wijzigin-
gen.

Kortom: ASZ laat van zich horen dit 
jaar. Wij hopen dat u er zo veel moge-
lijk van zult kunnen genieten. 

Het bestuur

8 www.seniorenzeist.nl



Het 10-jarig jubileum van onze vereniging in 20 beelden samenvatten is een 
onmogelijke opgave. Alleen al op mijn computer heb ik voor die jaren bijna 
3.000 foto's staan, gemaakt tijdens de vele bijeenkomsten, activiteiten en 

ontmoetingen van steeds meer leden. Wees dus niet boos op mij als je er niet bij 
staat. Maar ook deze kleine selectie geeft aan wat een enorm breed spectrum 
aan ASZ-ontmoetingen is vastgelegd. En dat gaan we de komende jaren verder 
uitbreiden. Dus wie weet sta je er bij het volgende jubilieum ook bij. 

Namens de redactie van het Magazine, Han Willems

10 jaar ASZ in 22 beelden 10 jaar ASZ in 22 beelden 

 
2014 Cabaret tijdens de eerste ALV

 
2014 Frans van Bussel doceert op het Pontje Kromme Rijn

 
2013 Oprichting ASZ

 
2013 Een van de eerste wandelingen

Kijk verder >>>

 
2015 Curiosamarkt

 
2015 De burgemeester bij het ASZ koffie-uurtje in Figi

910 jaar
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2016 Sinterklaas bezoekt ASZ

 
2016 Onze vrijwilligers

 
2019 Wandelvoetbal

 
2019 Koffie en spel in het Binnenbos

 
2017 1000ste lid

 
2017 ASZ Cabaret, steeds populairder

 
2018 Lustrum 5 jaar ASZ met Erik Scherder

 
 2018 Lustrum 5 jaar ASZ met Herman van Veen



1110 jaar

 
2021: Opstart na het corona-tijdperk

 
2021 ASZ krijgt de Zeister vrijwilligersprijs

 
2020 De dames van de eetclub in kerstsfeer

 
2022 Het ASZ-zangkoor repeteert

 
2017 Bestuur tijdens het eerste lustrum

 
2020 Nieuwjaarsbal

 
2022 ASZ in het politiek debat

 
2022 Bestuur tijdens het tweede lustrum



Vrijdag 24 februari • Vrijdagmiddagborrel bij Bon Vivant
Zoals bekend is er een arrangement van € 10,- afgesproken, 
Daarvoor krijgt u twee drankjes (tapbier of huiswijn) en borrel-
garnituur. Overige alcoholische drankjes kunnen uiteraard be-
steld worden maar zijn voor eigen rekening.

Dinsdag 28 februari • 
Lezing: Inzicht in afweer, een kijkje in het immuunsysteem. 

Wij zouden de Covid infectie niet overleven zonder ons afweer-
systeem. 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, emeritus-hoogleraar 
Erasmus Universiteit Rotterdam 

Torenlaan Theater, 14.30-16.00 uur. Kosten € 5,-, te betalen aan de zaal per 
pin of contant. Aanmelden: Emmie Bakker, 06 249 937 87, emmiebakker@
hotmail.com 

Woensdag 1 maart • nieuwe aflevering Even voor Zeven
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 maart start de vijfde aflevering van dit seizoen. De afle-

vering van de maand februari kan ook nog bekeken worden via YouTube. Scan 
daartoe (met de camera van uw telefoon) de QR-code.

Het programma wordt uitgezonden via Slotstad RTV, dat 
te vinden is op de volgende kanalen: Ziggo: kanaal 45; 
KPN: kanaal 1467 (dat is van kanaal 1, één kanaal ‘terug’ 
selecteren) en op T-Mobile: kanaal 848. Deze nieuwe afle-
vering wordt vanaf 1 maart elke dag uitgezonden om 6.50 
uur en 18.50 uur.

Vrijdag 3 maart • Repetitie koor 
We zijn weer enthousiast aan het repeteren onder de vakkun-
dige leiding van dirigent Martin Kuijlenburg. Sopranen, alten, 
tenoren en bassen: wil je meezingen of een keer komen luiste-
ren? Er is nog plek!

Deze maand op de vrijdagen 3, 17 en 31 maart van 10.30 tot 12.30 in  
het Torenlaan Theater. Informatie: Geke Schuiteman, 030 691 96 89,  
g.schuiteman@kpnplanet.nl of Elisabeth Groenendaal, groenendaalelisa-
beth@gmail.com

Maandag 6 maart • Senioren Muziekensemble
Het Senioren Muziekensemble bestaat uit leden die een instru-
ment bespelen en graag samen met andere leden muziek ma-
ken. Er is een klein orkest gevormd, dat momenteel bestaat 
uit piano, cello, viool, kemanchez (Perzische viool) blokfluit, 

harp, altsax, tenor sax en een alt hoorn. 

Begin september begint weer het nieuwe seizoen. Wil je eens een repetitie 
meemaken, dan ben je altijd welkom, en je kunt dan evt. je instrument 
meenemen. Grote instrumenten zoals een vleugel/piano of harp kunnen van 
de muziekschool worden geleend. Het Senioren Ensemble is onderdeel van de 
Muziekschool, en iedereen, (dus ook een niet-ASZ lid) kan hieraan meedoen. 

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 



Het repertoire is voornamelijk klassiek, maar er zitten ook 
bekende populaire stukken tussen. 

Heb je zin om mee te doen, vraag dan informatie aan Fenne-
ke van Campenhout, 06 247 483 36 of vancampenhout@ver-
satel.nl. We repeteren in de Muziekschool o.l.v. van docent 
Hans Kämper. De repetities zijn op de eerste en de derde 
maandag van de maand van 11.00 – 12.00 uur. Dit jaar (2023) 
zijn er nog bijeenkomsten op 6 en 20 maart, 3 en 17 april.

Dinsdag 7 maart • Bridge in het Torenlaan Theater 
Om de twee weken bridgen we in het 
Torenlaan Theater
Zie het artikel op pagina 18

Starttijd: 13.30 uur Kosten: € 4,- inclusief koffie. Opgeven, 
per keer, via email naar aszbridge@gmail.com. Afmelden 
bij overmacht vóór dinsdag 10 uur ’s-morgens.

Dinsdag 7 maart • Klaverjassen in het Torenlaan Theater 
Om de twee weken klaverjassen we in het  
Torenlaan Theater. 

Er wordt gespeeld van 13.45-16.00, inloop-
vanaf 13.30 Kosten: € 4,- inclusief koffie. Vooraf aan-
melden, en nadere info, bij Nel Wognum, p.m.wognum@ 
planet.nl

Dinsdag 7 maart • Soos in het Torenlaan Theater
Elke dinsdag is er Borreluurtje in het Toren-
laan Theater, van 16.30-18.00 uur, vaak ge-
combineerd met darten en/of sjoelen. 

Toegang gratis, aanmelden niet nodig. U betaalt alleen de 
drankjes

Donderdag 9 maart • De mooiste resultaten van de 
Hubble en James Webb Ruimte Telescopen
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. Wat hebben we nou geleerd 
van al die mooie plaatjes? Ik laat zien hoe de opnamen 

op tal van gebieden een revolutie in ons denken over de 
kosmos hebben teweeggebracht. Inmiddels is ook de  
James Webb Telescoop , die gelanceerd werd op 25 decem-
ber 2021, aangekomen in zijn baan op zeer grote afstand 
van de aarde. Ik ben ervan overtuigd dat ik in deze nieuwe 
lezing ook al verrassende beelden van die telescoop kan la-
ten zien en bespreken. 

Datum, locatie, tijd: donderdagavond 9 maart 2023, 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. Selecteer in het 
menu Bibliotheek, dan Lezingen. Verder bij vestigingen van 
Bibliotheek of bij de entree van de zaal (indien voorradig). 
Uitsluitend per pin. 

Vrijdag 10 maart • 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 bedraagt € 10,- inclusief koffie/thee, twee 
consumptiebonnen en hapjes.

Dinsdag 14 maart • Lange wandeling
We gaan de Kaapse bossen verkennen, alsme-
de Hoog Moersbergen en Beukenrode, het rij-
ke landschap van de heuvelrug. We wandelen 
langs oude lanen en velden over kronkelige 

bospaden en door statige lanen van deze buitenplaatsen. 
Een afwisselend natuurlijk bos met veelal inheemse en on-
gelijkjarige bomen en een groot aandeel dood hout. Een 
hele mooie route van 12 km. Bij het chalet Helenaheuvel, 
waar we ook starten, kunnen we na afloop van de route een 
stop maken om wat te gebruiken. Neem in ieder geval iets 
te eten en drinken mee voor onderweg want we zullen wel 
een of twee keer even pauzeren.

We verzamelen zoals gewoonlijk om 10.00 uur bij de par-
keerplaats bij Slot Zeist. Vervolgens gaan we naar Doorn en 
verzamelen bij chalet Helenaheuvel en lopen dan de bruine 
route. Graag uiterlijk 2 dagen van tevoren opgeven bij: An-
nemieke Honcoop, 030 878 51 78, annemiekehoncoop@case-
ma.nl of bij: Dora Meijer, 06 20 643 499, 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 brandstof.

lees verder >>>

ASZ-activiteitenASZ-activiteiten
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Dinsdag 14 maart • Muziekmiddag 
met jonge gepassioneerde musici 
Ter gelegenheid van het Lustrumjaar, 
kunt u weer een mooi klassiek concert 
bijwonen van (heel) jonge zeer ge-
talenteerde musici. De jonge musici 

spelen op een instrument van het Nationaal Muziekinstru-
menten Fonds (NMF). Dat is een garantie voor hun kwaliteit, 
want niet iedereen komt voor zo’n hoogwaardig, vaak kost-
baar instrument in aanmerking. Vorig jaar was het concert 
van de vrijwilligersprijs voor de ASZ een groot succes. Er 
komen nu drie andere grote talenten. Zie voor meer infor-
matie het vorige Magazine, nr. 1.

Datum: dinsdag 14 maart, 14.30 – 16.00 uur Plaats: To-
renlaan Theater Toegang: € 10,- Aanmelden, tot 4 maart:  
Emmie Bakker tel 06 249 937 87 emmiebakker@hotmail.
com Bank: NL07 TRIO 0776 487337 o.v.v. klassiek concert 
Lustrum 

Woensdag 15 maart
Bustocht De Eeuw van Juliana, Amsterdam

We gaan deze dag naar Amsterdam, maar 
eerst maken wij een tussenstop in Ankeveen 
voor een Ankeveense koffietafel met kroket. 
Na de lunch rijden we door naar Amsterdam. 

De Nieuwe Kerk Amsterdam presenteert de tentoonstelling: 
'De eeuw van Juliana, een koningin en haar idealen'. Een  
koninklijke tentoonstelling die je meeneemt in het leven 
van deze geliefde vorstin. Ook wel bekend als de ‘vorstin 
naast de rode loper’, want zij was eigenzinnig, modern en 
wars van protocol. In een spectaculaire paleissetting reis 
je terug in de tijd en zie je Juliana volwassen worden, van 
jong prinsesje tot standvastig vorstin, in de roerige wereld 
van de 20ste eeuw.

De bus kan niet bij de Nieuwe Kerk stoppen, om bij de Kerk 
te komen moeten we een klein stukje lopen. Vertrektijden: 
Den Dolder 10.00 uur; Vrijheidsplein 10.15 uur; Weeshui-
slaan 10.30 uur; Grote Koppel 10.45 uur. De kosten voor 
ASZ-leden bedragen € 52. Voor introducees € 57. Overma-
ken op rek. NL36 TRIO 0338 5868 14 t.n.v. Senioren Zeist 
o.v.v. dagtocht 15 maart en uw lidnummer. Aanmelden van-
af maandag 27 februari, na 9.00 uur bij Annie Mens 030 228 
61 63.

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 Ario-
so-Ensemble o.l.v. Wim Brunsveld en 

een aantal leden van de ASZ-Poëziekring. In hun programma 
Rêverie d’Amour hoort u prachtige liederen en instrumen-
tale werken van Fauré, Debussy, Saint-Saëns, Gaubert en 
Tosti, afgewisseld met een keur aan gedichten: van tradi-
tioneel tot modern. Van Petrarca (1304), Vroman (1915),  

Kopland (1934) tot Moeyaert (1964).Kortom, wij brengen u 
een muzikale en poëtische sensatie: speels en ondeugend, 
lief en mooi, serieus, wanhopig en verlangend: alle kenmer-
ken van liefdesmijmeringen. De musici van het Arioso-En-
semble (2017 combineren hobby en professionaliteit. Het 
ensemble bestaat uit Relinde Nefkens (mezzo), Josephine 
van Pampus (dwarsfluit), Esther Ocheng (cello) en Wim 
Brunsveld (piano/orgel). 
De leden van de ASZ Poëziekring (2019) bestaan uit poëzie-
minnaars, van wie sommigen ook zelf gedichten schrijven. 
Voordracht gedichten in het programma Rêverie d’Amour 
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/betalen via iDeal: https://www.
seniorenzeist.nl/activiteit/concert-met-gedichten-reve-
rie-damour en klik op aanmelden Torenlaan, of meld je aan 
bij Emmie Bakker, 06 249 937 87, emmiebakker@hotmail.
com. Betalen door overschrijving op NL07 TRIO 0776 4873 
37 t.n.v. Senioren Zeist o.v.v. Concert 18 maart. 

Zaterdag 18 maart 
Ballroom Show in Torenlaantheater.

Ouderwets gezellig dansen. Dit zal een 
sfeervolle avond worden; Mark Veen 
(dansdocent bij ASZ) zal de dansmu-
ziek verzorgen. Van 21.30 tot 22.00 
wordt er een ballroom-show gegeven 
door het professionele danspaar Jan 

en Martha Gerwin van ‘Dans Studio Fred’ uit Utrecht. Zij 
verzorgen hun eigen show-muziek. Dit wordt een avond om 
te genieten van de show en van je eigen danstalenten. Be-
ginnende en gevorderde dansers worden van harte uitge-
nodigd om deze avond mee te beleven. Neem vrienden en 
kennissen mee dan maken we er een mooie avond van. Kun 
je niet dansen? Kom dan meegenieten.

Locatie: Torenlaantheater, Torenlaan 38. Zaal open vanaf 
19.30 uur. De dansavond begint om 20.00 uur en eindigt 
om 23.00 uur. Toegang: € 6 voor leden ASZ, € 8 voor niet- 
leden.Informatie: Jeanette Herder, tel. 030 691 68 59.
 
Zaterdag 18 maart • Rondje Natuur ‘Vroege Bloeiers’

Op zaterdagmorgen 18 maart maken we in 
het landgoed bridge bij Bunnik een Rondje 
Natuur, een korte wandeling van ongeveer 4 
kilometer. We kunnen genieten van de rijk 

bloeiende bosflora en van de vele zingende vogels in dit 
mooie parkbos, dat dateert uit 
de zeventiende en achttiende 
eeuw. Joke Jansen en Frans van 
Bussel zijn uw gidsen.  

We verzamelen om 10.00 uur op 
de parkeerplaats bij Slot Zeist. 
Vandaar rijden we naar de par-

14 www.seniorenzeist.nl
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keerplaats bij het Theehuis Rhijnauwen aan de Rhijnau-
wenselaan 16, 3981 HH Bunnik (zijweg van de N411). Aan 
het eind van die laan is een parkeerplaats en als u doorrijdt 
over de brug door de poort heen dan vindt u achter het 
Theehuis nog een parkeerplaats. Hier start de rondwande-
ling. Na afloop kunnen we koffiedrinken in het Theehuis. 
Wilt u zich opgeven vóór 17 maart bij Frans van Bussel, tel. 
O30 693 11 68, fvanbussel@planet.nl. Graag vermelden of 
u zelf met de auto komt of wil meerijden met een ander. 

Maandag 20 maart • 
Film in Figi: Good Luck to You, Leo Grande

Good Luck to You, Leo Grande is het verhaal 
van Nancy Stokes, een weduwe van middelba-
re leeftijd die een jonge mannelijke sekswer-
ker inhuurt. Soms heeft een film niet meer no-

dig dan een locatie en twee acteurs om de kijker van begin 
tot eind te blijven boeien. Tweevoudig Oscarwinnares Emma 
Thompson steelt de show in deze spraakmakende komedie, 
die veel meer is dan alleen dat. Leo Grande is grappig, ont-
roerend, sexy, moedig en ondeugend op een manier zoals 
alleen de Britten dat kunnen. Good Luck to You, Leo Grande 
is een drama/ komedie uit 2022 en duurt 1 uur en 37 minu-
ten. Figi bioscoop, aanvang 15.00 uur

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 of aan de kassa 
van de bioscoop. Toegang: € 14,50. Voor leden van de ASZ  
€ 11,50. (op vertoon van de ASZ ledenkaart) 

Dinsdag 21 maart • Samen dineren
We gaan dit keer eten bij Stan & Co, Anton-
laan 185, 3707 KA in Zeist. We beginnen om 
18.00, er is gereserveerd voor 30 personen. We 
beginnen bij binnenkomst met een glas pro-

secco. Voorgerecht: tomatensoep of bospaddenstoelensoep, 
geserveerd met brood en dips. Het hoofdgerecht: Op de huid 
gebakken doradefilet met caponata, olijvencrumble en toma-
ten-basilicum vinaigrette, en Beef Rendang, een stoofschotel 
van Indonesisch rundvlees, met sajoerboontjes en zoetzure 
komkommer. Bij het hoofdgerecht worden frites en groene 
salade geserveerd. Nagerecht: Koffie/thee met een verras-
sing. Tussen de gangen door rouleren we van plaats.

De kosten zijn € 32,50 p.p. Dit is exclusief drankjes. Aan-
melden het liefst per mail kan vanaf maandag 13 maart bij 
Emmy Janssens: ewjanssens@gmail.com 06 250 409 25, of 
bij Marleen Ammerlaan: mhammerlaan@hotmail.com, 06 
498 845 73

Vrijdag 24 maart • Jeu de Boules
We gaan weer Jeu de Boulen. De deelnemers 
krijgen persoonlijk een uitnodiging. Als het 
weer goed is, spelen we weer buiten. Daarna 
spelen we weer op vrijdag 28 april. 

Wil je ook eens meespelen, mail dan aan pcdezwart@ 
casema.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 Petanque Les Cailloux op de Koelaan 1, Zeist. Flip de 
Zwart en Piet Jan Keijmel (06 197 870 14)

Zondag 26 maart • Korte wandeling
Dicht bij huis is Landgoed Houdringe in het 
parklandschap Beerschoten in De Bilt. Het 
Landgoed bestaat uit bos afgewisseld met gro-
te open ruimtes en waterpartijen, een pracht 

stukje natuur zo kort bij huis. Het huis Houdringe is in 1779 
gebouwd, de tuin is in verschillen-
de stijlen aangelegd. De wande-
ling is 5 km. lang, we volgen de 
wit aangegeven route. Na afloop 
kan je eventueel een drankje ne-
men bij Van de Valk. Hier dien je 
per tafel af te rekenen, hou daar 
dus rekening mee. Het koetshuis 
wordt nog verbouwd dus daar is 
nog geen ontvangst.

We verzamelen voor deze wande-
ling op de parkeerplaats van Van 
der Valk in De Bilt, maar als dit lastig is kunnen we ook 
zoals gewoonlijk om 10.00 uur bij de parkeerplaats bij Slot 
Zeist verzamelen. Geef bij het aanmelden door wat voor 
U de voorkeur heeft. Graag uiterlijk 2 dagen van tevoren 
opgeven bij: Annemieke Honcoop,030 878 51 78, anne-
miekehoncoop@casema.nl of Dora Meijer: 06 206 434 99,  
dorameyerterol@outlook.com. Bij voorkeur ’s avonds bel-
len. 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 brandstof.

Donderdag 6 april Lezing • 'Thomas-evangelie' 
Presentatie: Jos Stollman

Het Thomas-evangelie is een van de mooiste 
pareltjes van de spirituele wereldliteratuur. 
We ontmoeten er een Jezus die niet zozeer 
als Goddelijke Verlosser maar als een wijze 

meester naar voren treedt. Zijn vergoddelijking binnen het 
traditionele christendom heeft ons vervreemd van de oor-
spronkelijke leringen van de mens Jezus zoals we die vinden 
in het evangelie van Thomas. Jos Stollman neemt ons eerst 
mee naar de vroege geschiedenis van het christendom om 
onze blik op Jezus enigszins te verhelderen en de plek van 
het Thomasevangelie te bepalen te midden van andere ge-
schriften zoals de canonieke evangeliën. Daarna verkent hij 
met ons de rijkdom van het 'vijfde evangelie' en maken we 
kennis met Zenmeester en Mystagoog Jezus. Jos Stollman 
studeerde sterrenkunde aan de Universiteit Utrecht en was 
tot zijn pensioen werkzaam als docent. 
Eind jaren zeventig maakte hij kennis met Zen in de trap-
pistenabdij in Zundert, later studeerde hij bij de Neder-
landse leraren Maarten Houtman en Ton Lathouwers.                         
Zijn boeken 'Zenmeester Jezus' (€ 22,99) en 'De Zen van het-
leven' (€ 17,99) kunt u in de pauze kopen en laten signeren. 
Contante betaling.                                       lees verder >>>
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Datum, locatie, tijd: donderdagmiddag 6 april, Torenlaan 
Theater, aanvang: 14.30 uur. Zaal open: 14.00 uur. Kosten 
excl. consumptie: €5,-. Aanmelden/betalen via iDeal: www.
seniorenzeist.nl/2-activiteiten/lezingen en dan > aanmel-
den Torenlaan. Geen internet? Alleen in dat geval SMSt u 
uw aanmelding naar: 06 532 228 57. 

Dinsdag 14 april • Herman van Veen Arts Center, de Paltz
Ja, we gaan weer! We gaan opnieuw naar het 
Herman van Veen Arts Center op de Paltz in 
Soest. Om 14.00 wordt voor ons de voorstel-
ling ‘Mijn nest zit mij te wijd’ gegeven, daar-

na koffie of thee in de villa. Om 15.30 start de rondleiding 
‘Buitengewoon ommetje kunst’

Uiterlijk 13.30 verzamelen op het parkeerterrein van het 
Hilton hotel in Soest. U wordt met een pendelbusje van 
daar naar de Villa gereden. Om 16.30 start de pendel weer 
terug naar het Hilton hotel. Er kunnen maximaal 40 le-
den mee. Kosten bedragen € 25,- per persoon, na bevesti-
ging van deelname te voldoen op rekening NL07 TRIO 0776 
487337 o.v.v. Herman van Veen. Aanmelden voor 31 maart 
bij Emmy Janssens: ewjanssens@gmail.com, 06 250 409 25. 
Geef daarbij op of u vervoer naar het Hilton hotel nodig 
heeft, of dat u meerijders kunt meenemen.

Dinsdag 18 april • 
Nachtwacht-wandeling
Vooraankondiging
Volg deze boeiende Powerpoint-pre-
sentatie van Jacques Hermans in het 
kader van het 2e ASZ-lustrum. Op onze 

tocht door het oudste deel van Amsterdam reizen we langs de 
gebouwen waar het schilderij heeft gehangen en komen we 
te weten wat er met de mensen op het schilderij is gebeurd. 
De lezing vertelt de biografie/het levensverhaal van het 381 
jaar oude schilderij, en toont zo ook vanzelf het verhaal 
van Amsterdam. Jacques Hendrikx heeft Nederlandse Taal- 
en Letterkunde gestudeerd aan de Vrije Universiteit te Am-
sterdam en Theaterwetenschappen aan de Universiteit van  
Amsterdam. Op dit moment is hij schrijver en cultureel gids, 
expert op het gebied van De Nachtwacht en Rembrandts  
leven en werk in zeventiende-eeuws Amsterdam. 

Datum, locatie, tijd: dinsdagmiddag 18 april, Torenlaan 
Theater, Torenlaan 38, Zeist, aanvang: 14.30 uur. Zaal open: 
14.00 uur. Kosten, excl. consumptie: € 10,-. 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 geïnformeerd als een lezing is volgeboekt of 
niet doorgaat.

Zaterdag 6, zondag 7 mei • Een nieuwe theateruitvoering 
van de ASZ-toneelgroep! - vooraankondiging

Ook dit jaar verzorgt de toneelclub van de 
ASZ in mei een toneelstuk. Gespeeld wordt 
de thriller-komedie 'Glimmen'. Wat voor vier 
vriendinnen een gezellig weekend in een 

luxueus hotel in Groningen had moeten worden loopt uit op 
een gijzeling in het Groningse gehucht Glimmen. 

Hoe de vier gijzelaars zich uit deze situatie moeten red-
den kunt u zien in het Torenlaan Theater op zaterdagavond  
6 mei (20.00 u) en zondagmiddag 7 mei (15.00 u). Reserveer 
deze data alvast in uw agenda. Meer informatie komt in het 
volgende ASZ Magazine.
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Bezoek staatssecretaris aan Zeist

Op 1 februari heeft Maarten van Ooijen, Staatssecreta-
ris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een bezoek 

gebracht aan Zeist, ter kennismaking met de Coalitie Eén 
tegen Eenzaamheid, waarvan ook ASZ deel uitmaakt.
Wij hebben gesproken over 'naar elkaar omkijken', mobili-
teit van senioren, alleen zijn en vormen van eenzaamheid, 
en wat daartegen te doen is. En wat ASZ daarin voor Zeist 
betekent.

Lia van Dijk

Seniorenwegwijzers

Er zijn soms van die kleine problemen die je zelf niet kunt 
oplossen. ASZ biedt in veel gevallen uitkomst.

De Seniorenwegwijzers hebben aandacht voor de eigen re-
gie, zelfredzaamheid en ontwikkeling van de senior. 

Informatie: Marieke van Gemeren 06 511 945 69  
of wegwijzer@seniorenzeist.nl Inloopspreekuur: iedere 
eerste dinsdag van de maand van 10.00 tot 11.00 in het 

Torenlaan Theater (kleine zaal).

Kleine Klusjes  

Natuurlijk niet te groot, geen verbouwingen. En eventuele 
materialen komen voor uw rekening. Ons team:

• Marlou van Hoorn - Huis-, tuin- en keukenklusjes.
 06 244 269 36, marlou.vanhoorn@live.nl
• Ferdinand Schuering: 030 691 85 10, schuering@planet.nl
• Jan Udo: 06 480 007 23, jan@janudo.com
• Bert Griffioen: Alleen Den Dolder, Bosch en Duin, Huis ter 

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

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

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

 

Belastinghulp & administratieve ondersteuning
 

Als u geïnteresseerd bent in deze ondersteuning, neem 
dan contact op met een van de volgende leden:

• Algemene Administratieve ondersteuning: 
 Ton Evers, 06 533 768 61, apm.evers@hccnet.nl
• Belastinghulp:
 Ton Vernooij, 06 836 959 30, 
 administratiekantoorvernooij@ziggo.nl
Zie ook het artikel van Ton Vernooij over belastingaangifte 
2022 op pag. 20.

iPad-café

Het ASZ iPad café is in 2023 geopend iedere 1e vrijdag-
morgen van de maand op 3 maart, 7 april, 5 mei, 2 juni, 

7 juli, 4 augustus,1 september, 6 oktober, 3 november,  
1 december van 10 tot 12 uur in het Parochie Centrum Em-
maus, Rozenstraat 20. Het ASZ iPad team Zeist staat dan 
voor u klaar om onder het genot van een kopje koffie of 
thee uw vragen te beantwoorden of uw digitale problemen 
op te lossen.

Informatie ASZ iPad-café en ASZ iPad ondersteuning:
Peter van der Arend, iPad coach/docent, 

 030 691 85 35, pcm.arend@ziggo.nl

Computer-café

Naast de al langer bestaande iPad-cursus en het iPad-ca-
fe wil het iPad team als proef starten met een gratis 

computer-café voor ASZ-leden op de tweede dinsdag van de 
maand.

Vanaf 14 maart, van 10.00 – 12.00 uur, Torenlaan Theater
Afspraak maken is niet nodig, wel uw laptop of MacBook 
meenemen. Voor nadere informatie: Hans Burgmans, 06 

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

iPad Cursus – met de iPad het internet op

In mei wordt weer een gratis iPad cursus voor senioren ge-
geven. Deze cursus is bedoeld voor senioren woonachtig in 

Zeist. U bent niet of nauwelijks bekend met het gebruik van 
een tablet zoals een iPad of een computer. De cursus wordt 
aangeboden door de gemeente Zeist, met ondersteuning 
van de Algemene Seniorenvereniging Zeist.
U kunt gratis een maand lang een iPad lenen. Zo kunt u 
oefenen en ervaren of de 'digitale wereld' iets voor u is. 
De aanschaf van deze leen iPads is mogelijk gemaakt door 
subsidie van het Stichting Stimuleringsfonds Ondersteuning 
Zorg en Welzijn Zeist, de Gemeente Zeist en Pensioenuit-
voeringsorganisatie PGGM .

Lees verder >>>

Belangenbehartiging & dienstverleningBelangenbehartiging & dienstverlening



Halverwege 2022 heeft Leo Kroon bij wijze van proef 
een heuse bridgeclub gestart in het Torenlaan Theater. 
Direct bleek al dat er veel belangstelling was. Leo had 

er een hele klus aan om alles voor te bereiden en te begelei-
den gedurende de 'drives'. Het 'bridge-plantje' groeide voor-
spoedig en eind vorig jaar zijn vier vrijwilligers opgestaan 
om de coördinatie over te nemen van Leo onder de noemer: 
'Door & Voor Bridgers', dus geheel in stijl met de geldende 
mores in ASZ. 

Resultaat
De kersverse club draait voorspoedig met op dit moment 
van schrijven meer dan 45 enthousiaste ingeschreven leden. 
Daarnaast een prima onderkomen in het Torenlaan Theater 
en welkome donaties van bridgespullen (bied-boxen, kaar-
ten, cassettes en kleedjes) door leden. En daarbij een pro-
fessioneel opgezet- en hanteerbaar computerprogramma 
voor de tafelindelingen, berekeningen en (snelle) uitslagen. 
De club hanteert een zogenaamde 'lage drempel opzet' met 
een vriendelijk tempo, ruimte voor een praatje/nabespre-
king en een drankje achteraf. Dit concept slaat blijkbaar 
goed aan bij de ASZ-leden want de toestroom is ronduit 
overweldigend. 

Iedereen is welkom, ook diegene met weinig bridge ervaring 
in clubverband. Wel kan het gebeuren, gezien de beperkin-
gen van het Torenlaan, dat bij meer dan 40 actuele aanmel-
dingen op een bridgedrive er een wachtlijst ontstaat. Dat is 
gelukkig nog niet voorgekomen. 
De drives zijn op dinsdagmiddag om 13.30 uur om de twee 
weken en belangstellende ASZ-leden kunnen zich opge-
ven op email adres aszbridge@gmail.com. Deze aanmel-
dingen gebeuren op basis van een éénmalige opgave en 
bij overmacht kan men zich altijd afmelden vóór dinsdag 
10 uur 's-morgens. De kosten per keer en per persoon zijn  
€ 4,- inclusief koffie. 

Diegene zonder of met weinig bridge kennis kunnen zich 
eerst aanmelden voor een beginners- of gevorderdencursus 
bij Ton van Rijnsoever, tonvanrijnsoever1944@gmail.com.

De ASZ Bridge club coördinatoren zijn:
Ton Evers, Jan Udo, Hans van Leeuwen

en Leo van der Aar

Voorwaarden deelname iPad Cursus
De cursus wordt uitsluitend gegeven met de Apple iPad.  
Andere merken tablets worden niet behandeld. U dient te 
beschikken over een Wifi modem thuis met aansluiting bij 
een internetprovider zoals KPN, Ziggo, of Telfort.

Geen verplichtingen, geen kosten. Na een maand levert u 
de iPad weer in. U kunt dan via diverse iPad leveranciers in 
Zeist een iPad bestellen en gebruik maken van de daarbij 
behorende service en ondersteuning plus de cursus op ei-
gen iPad volgen. Het hoeft natuurlijk niet: U bent tot niets 
verplicht. Voor de ochtend of middagcursus en de koffie of 
thee worden geen kosten in rekening gebracht. Het is dus 
geheel gratis.

• Waar: Emmaus Parochie Centrum, Rozenstraat 20, Zeist.
• Wanneer: Woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur of 

Woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur op 3-10-17-24 
mei. Op Woensdag 7 en 14 juni vervolgcursus voor de 
deelnemers op hun eigen iPad van 10 tot 12 uur of van 14 
tot 16 uur.                                                    

• Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor de iPadcursus 
bij Piet Giel, Korte Bergweg 55 3712 AE Huis ter Heide. U 
kunt ook bellen 030-6911224 of mailen naar ipadcursus-
asz@gmail.com Indien niet bereikbaar kunt u bellen met 
Hans Burgmans 030 691 9 370 / 06 295 836 06 of mailen 
naar c.j.l.burgmans@gmail.com. 

• Verdere Informatie: Peter van der Arend, 030 691 85 35, 
pcm.arend@ziggo.nl

In de Spotlights: ASZ Bridge club In de Spotlights: ASZ Bridge club 
met een vliegende (door)startmet een vliegende (door)start

Belangenbehartiging & dienstverleningBelangenbehartiging & dienstverlening
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'Gewerkt' is een 
voltooid deel-
woord. Zo voelt 

het voor mij ook. Het 
werk is voltooid, maar 
het leven niet. Dan 
denk ik aan een ver-
pleeghuis en haar be-
woners. Daar kun je 

zomaar in komen: als je de klok ver-
keerd-om tekent, niet weet welke dag 
het vandaag is en ook het jaargetijde 
verwart. Nou, ik heb het alle drie, 
maar ik ben alert. Er zijn nog geen ge-
zinsleden die mij een bepaalde rich-
ting opduwen, zoals wij destijds wel 
hebben gedaan met Oma. Geen leuke 
periode. Ik wacht nog even met een 
sensor in mijn luier en een track en 
trace in de schoen. Ik haal alles uit 
het leven. Zo ook Hazes, met de ene 
na de andere vriendin met opgespo-
ten lippen, breakdown en verslaving. 
Het leven is niet altijd makkelijk. Haal  

alles uit het leven is wat anders dan 
het leven uit alles halen. Zo mis ik: 
voorhuidje, tongriem, huig, portier, 
zaadleiders, een paar kiezen, een deel 
van het trommelvlies en een ooglens. 
Ziehier: 'Demontagebedrijf Koster'. 
Let wel, dit is niet allemaal in één 
week gebeurd, maar in de loop der 
jaren. Ondanks dat ik zo ontmanteld 
door het leven ga ben ik toch vervuld 
met grote dankbaarheid: ik leef. En 
geniet met volle teugen: de kleinkin-
deren, de tuin, de stamboom, de ASZ.

Een 8,5
Ik geef mijn leven een 8,5. Dat is nog 
eens wat anders dan Rutte die scoort 
3,3. Dan blijf je zitten en dat doet hij 
ook. Het Heilige Moeten is er vanaf en 
ik kan daarvan onmeunig genieten. 
Maar ik heb wel een zekere wrevel 
over wat WE allemaal moeten: van 
het gas af, van de boeren af, inmid-
dels ook van de herten af, woorden 

die niet meer mogen, en nog veel 
meer. Ik kan ook wat meewarig kijken 
naar bijvoorbeeld het gedoe rond mo-
gelijke accijnsverlaging op groente en 
fruit. Daar moet een onderzoekscom-
missie zich over buigen: wat is groente 
en wat is fruit? Dit terwijl je gewoon 
de icoontjes op de weegschaal bij AH 
hoeft te volgen. Het is überhaupt een 
tijd met veel onderzoeken. Denk ook 
aan de onderzoeken naar ongewenste 
intimiteiten. U mag best weten dat ik 
achterom kijk en reflecteer of ikzelf 
onprudente handelingen heb verricht 
tijdens mijn werkzame periode, zo-
als bij De Wereld Draait Door en bij 
The Voice. Ik beken: ik heb er weleens 
over gedróómd. Je staat zo op hetzelf-
de podium als Marco Borsato, Lil Klei-
ne of Ali B. Daar staan betekent gelijk 
een veroordeling: een voltooid gevoel, 
lijkt me. 

Frits Koster

Column: VoltooidColumn: Voltooid

Electrische deken
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Belastingaangifte 2022 Belastingaangifte 2022 

Vaak niet iets om naar uit te kijken, maar het is niet 
anders.Vanaf 1 maart 2023 opent de belastingdienst 
de site, via welke de aangifte kan worden verzonden.

Ik wil u graag, als vrijwilliger, daarbij helpen. U betaalt al-
leen een vergoeding voor onkosten zoals telefoonkosten, 
papier- en printerkosten, energie en autokilometers. Als u 
dat wilt dient u mij een machtigingscode te verstrekken, 
die via digid.nl kan worden aangevraagd. Zorgt u ervoor, 
dat de aanvraag voor de machtigingscode tijdig geschiedt, 
aangezien de aangifte voor 1 mei 2023 moet zijn ingediend 
(zonodig kan voor 1 mei 2023 uitstel tot 1 september 2023 
worden aangevraagd)

De kwaliteit van de aangifte staat of valt met de juiste aan-
levering van gegevens. Indien onvolledig of onjuist heeft dit 
zijn weerslag op de aangifte en laat u mogelijk geld liggen, 
wat anders kon worden teruggevraagd.

Als u wilt dat ik u help, heb ik daar de volgende gegevens 
voor nodig:
1. Inkomensgegevens, zoals jaaropgaven van eventuele 

werkgevers, jaaropgaven van genoten pensioen, 
 eventuele lijfrenten, etc.
2. Jaaroverzichten van de spaarbank(en) over 
 het afgelopen jaar.
3. Jaaroverzichten van de hypotheek over het 
 afgelopen jaar.
4. Overzichten aftrekbare zorgkosten.
5. Overzicht aftrekbare giften.

Welke zorgkosten zijn aftrekbaar?
Opmerking vooraf: De aftrek van zorgkosten kent een drem-
pel die u eerst moet overschrijden wil het meerdere aftrek-
baar zijn. Om die reden is het verstandig, uiteraard indien 
mogelijk, met name grote onkostenposten zoveel als u 
kunt binnen hetzelfde jaar te verzamelen, zodat het nuttig  
effect het grootst is.

Veel zorgkosten zijn, met inachtneming van bovengenoemde 
drempel, geheel of deels aftrekbaar bij de aangifte Inkom-
stenbelasting, voorzover zij niet door de zorgverzekeraar 
worden vergoed. Denk daarbij aan verpleging, behandeling, 
ziekenvervoer, vervoer in het kader van ziekenbezoek, ge-
hoorapparaten, scootmobiel, dieetkosten. 

Een volledig overzicht staat op de website 
van de belastingdienst, bereikbaar door 
de QR-code te scannen. Of ga naar de ASZ 
site, onder 'dienstverlening'. Op verzoek 
kunt u het overzicht ook van ondergete-
kende krijgen.

Giften
Speciale aandacht verdienen ook de door u eventuele gedane 
giften. De giften moeten worden gedaan aan een algemeen 
nut beogende instelling (ANBI), een culturele ANBI, een 
steunstichting (SBBI) of een vereniging.
Er moet onderscheid gemaakt worden tussen:
1.  Gewone giften, gedaan zonder overeenkomst met be-

gunstigde.
2.  Periodieke giften, gedaan d.m.v. een overeenkomst met 

begunstigde.

Bij de gewone giften moet een drempel worden overschre-
den, analoog aan het eerder gestelde bij de aftrek zorg-
kosten, wil het meerdere aftrekbaar zijn. Het kan daarom 
lonend zijn om wanneer u toch gewoontegetrouw elk jaar 
een vast bedrag schenkt aan het zelfde goede doel, door 
middel van een overeenkomst met de begunstigde, uzelf  
te verplichten dit 5 jaar lang te doen, een zogenoemde  
periodieke gift. In dat geval geldt de voornoemde drempel 
niet en kan het volledige bedrag worden afgetrokken.

Algemeen
Het spreekt voor zich, dat ik in dit artikel niet geheel vol-
ledig kan zijn. Om die reden help ik u graag als vrijwilliger 
van ASZ bij al uw vragen over het al of niet aftrekbaar zijn 
van ziektekosten en/of giften.
De verantwoordelijkheid van de aangifte blijft te allen tijde 
uw zaak. Ik ben u graag van dienst, maar ik kan geen verant-
woordelijkheid dragen voor de juistheid, de tijdigheid en de 
volledigheid van de aangifte.

Ik hoor graag van u als u mijn hulp wilt inroepen.

Ton Vernooij
tel. 06 836 959 30 

administratiekantoorvernooij@ziggo.nl

Alweer een blauwe envelop
Ik maak hem niet meer open

Ik laat het dit keer lopen
Een keertje houdt het op
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Men moet zijn grenzen kennen
Dat zei mijn bank ook al

Trap niet in die blauwe val
Mij gaan ze niet meer jennen

Maar hè, niet aan gedacht
Ik hoef niet te betalen

Den haag zal nu wel balen
Ik heb HEN in mijn macht

Mijn schulden afgetrokken
Mijn pillen en mijn broek

Zelfs nog mijn kruidenkoek
En mijn verwarmde sokken

De teller staat nu positief
ZIJ moeten MIJ betalen
En het nu elders halen

Belastingdienst: wat ben je lief!
Han Willems



“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
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Het licht en dan het leven 
ondanks de kruisraket 
de lente duurt nog even 

verplettert de sowjet
Han
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Beeldend kunstenaar Jasper Krabbé exposeert tot en met 10 april in 
de Culturele Vleugel van Slot Zeist, onder de titel 'Super Saturation',  
naar de verzadigde kleuren die hij in zijn recente werken gebruikt. Maar 

Super Saturation wijst ook op de verzadiging aan beelden die via sociale  
media, nieuws en internet op ons afkomen, zegt de kunstenaar: "De veelheid, 
snelheid en gelijktijdigheid waarmee gebeurtenissen nu zichtbaar worden zijn 
ongeëvenaard en geven een nieuwe energie en vrijheid." Ook is er een film te zien 
over Krabbé in het Slot theater. 

Openingstijden: dinsdag tot en met zondag van 11–17 uur. 
Een kaartje kost 2,50 voor ASZ-leden op vertoon van uw ASZ-lidmaatschapskaart.

Meer informatie: www.slotzeist.nl > cultuur > exposities

Wim Kozijn hield een bijzon-
der mooie presentatie over 
Nijhoff die als geen ander 

in staat was om een gecompliceerde 
thematiek in eenvoudige taal te vat-
ten. De meer dan 60 bezoekers in het 
Torenlaan Theater genoten van de 
prachtige gedichten die de revue pas-
seerden. Wim verwees naar een inter-
view in de Volkskrant met Cees Noote-
boom op 20 januari 2023, waarin deze 
zegt dat Nijhoff, als hij in het Engels 
had geschreven, wereldberoemd zou 
zijn geweest.
Deze Gedichtendag was tevens de 
officiële start van de samenwerking 

tussen ASZ en Literair Zeist op het ge-
bied van poëzie en literaire lezingen. 
Hannelore Cator, voorzitter van Lite-
rair Zeist, verwelkomde Wim en de 
bezoekers namens beide organisaties, 
gaf een korte toelichting op de samen-
werking en eindigde met een gedicht 
van Nijhoff. 

Leonie Silkens en Ludy Visser dank-
ten Wim namens resp. ASZ en LZ. Ons 
volgende gezamenlijke project is op  
11 mei: De kern van Friedrich Schiller 
door drs. Ad van der Lee.

Leonie Silkens

Lezing Wim Kozijn over NijhoffLezing Wim Kozijn over Nijhoff

Partners: Jasper Krabbé in Slot ZeistPartners: Jasper Krabbé in Slot Zeist

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



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 

2310 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
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Huis verkopen?
Ook uw makelaar 

dichtbij: 
Nassau Makelaars

BEL (030) 69 175 77 
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Agenda maart - aprilAgenda maart - april

Vanaf 31 jan Jasper Krabbé, Slot Zeist
Di 28 feb Lezing Inzicht in Afweer, 
 een kijkje in het immuunsysteem.

Vanaf 1 maart Nieuwe aflevering Even voor 7
Vrij 3 maart iPad Cafe
Vrij 3 maart  Repetitie Koor
Ma 6 maart Senioren Muziek Ensemble
Di 7 maart Inloopspreekuur Seniorenwegwijzers
Di 7 maart Bridge
Di 7 maart Klaverjassen
Do 9 maart De mooiste resultaten van de Hubble 
 en James Webb Ruimte Telescopen
Vr 10 maart Meezingcafe
Di 14 maart Lange wandeling
Di 14 maart Muziekmiddag met jonge 
 gepassioneerde musici (lustrumactiviteit)
Di 14 maart Computercafe
Wo 15 maart Bustocht De Eeuw van Juliana, Amsterdam
Vrij 17 maart Repetitie Koor
Za 18 maart Rondje Natuur 'Vroege Bloeiers'
Za 18 maart Concert met Gedichten (lustrumactiviteit)
Za 18 maart Dansavond (lustrumactiviteit)
Ma 20 maart Senioren Muziek Ensemble
Di 21 maart Bridge

Di 21 maart Klaverjassen
Di 21 maart Samen dineren
Vr 24 maart Jeu de Boules
Zo 26 maart Korte wandeling
Vr 31 maart Repetitie Koor
 
Di 4 april Algemene Leden Vergadering
Do 6 april Lezing: 'Thomas-evangelie'
Vr 14 april Herman van Veen Arts Center, de Paltz
Di 18 april Lezing Nachtwachtwandeling (lustrumactiviteit)
 
EN OM ALVAST TE NOTEREN

Di 2 mei Muziek Wout Nijland (lustrumactiviteit)
Wo 3 mei Start iPad-cursus
Za 6 mei Toneelvoorstelling
Zo 7 mei Toneelvoorstelling
Di 16 mei Lustrumdiner (lustrumactiviteit)
Zo 30 juli Zingen in Slottuintheater (lustrumactiviteit)
Za 26 aug. Picknick in de wijngaard (lustrumactiviteit)
Di 19 sep. Senioren Harmonie Concert (lustrumactiviteit)
Di 21 nov Algemene Leden Vergadering

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

Borreluurtje Torenlaan Theater
(vaak met sjoelen en/of darten)
Elke dinsdag                               16.30-18.00

 Ontmoetingen Ontmoetingen seniorenzeist.nl seniorenzeist.nl 

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

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

ZEVEN
EVEN VOOR

“EVEN VOOR ZEVEN” is het TV magazine van de ASZ dat iedere dag twee keer 
wordt uitgezonden op Slotstad rtv om 06.50 uur en om 18.50 uur. Het programma 
duurt ongeveer 10 minuten en op de eerste dag van iedere maand is er weer een 
nieuwe aflevering. De opnamen voor die uitzendingen zijn een keer per maand. 
In het programma worden interviews afgenomen en verder komen de activiteiten 
van ASZ aan de orde.


