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Nieuwsbrief nummer 5 voor u!
Terugblik lustrumactiviteiten
De lustrumactiviteiten ter gelegenheid van ons 55-jarig bestaan zijn zo goed als
afgelopen. In september 2006 hebben de wandel- en fietstocht plaatsgevonden.
Deze zijn beiden goed geslaagd en ze gaven een helder beeld over Zeist in de jaren
vijftig. De samenwerking met ‘t Gilde was weer voortreffelijk en op deze wijze
kunnen we elkaar helpen in onze wederzijdse activiteiten. Voor beide tochten
moesten u en ik actie ondernemen en soms ontbreekt het ons aan voldoende tijd!
Misschien is dat de reden, dat ondanks al onze inspanningen, de opkomst voor
zowel de wandel- als de fietstocht wat tegenviel……
Geheel anders was dat met de filmvoorstelling in Figi te Zeist. Hiervoor hoefden
we alleen maar te gaan zitten en genieten en dat is door velen gedaan. Tot op heden
hebben meer dan 750 mensen de film gezien, velen hebben inmiddels de DVD
aangeschaft en naar ik aanneem gezien. Kortom een groot succes, mede dankzij de
audiovisuele commissie, u hebt er alles over kunnen lezen in ons blad Seijst.
Tevens hebt u in ons blad Seijst ook kunnen lezen over het scholenproject. Wij
vertrouwen erop dat er in de komende tijd ook andere basisscholen het project
daadwerkelijk gaan uitvoeren.
Verlate uitgave Seijst 2006-IV
Helaas is Seijst 2006-IV pas in februari 2007 verspreid. Onze excuses hiervoor. De
inhoud maakt gelukkig veel goed, het artikel over de Voorheuvel droeg bij aan de
lustrumviering.
Het Azijnhuisje
De gemeenteraad van Zeist heeft, op voorstel van het college van Burgemeester en
Wethouders, besloten “Het Azijnhuisje”, dat staat aan de Maurikstraat 6, te laten
restaureren en in de nieuwbouwplannen van het gemeentehuis te laten integreren.
Het Zeister Historisch Genootschap heeft aan alle raadsfracties laten weten dat dit
gemeentelijke monument behouden dient te worden. Dit vanwege het feit dat “Het
Azijnhuisje”een voorbeeld van jongere bouwkunst uit 1876 is met monumentale
waarde, een voorbeeld van ´overgangsbebouwing´ in de stedenbouwkundige
structuur. Het Zeister Historisch Genootschap heeft de raad opgeroepen met het
collegevoorstel in te stemmen, hetgeen met grote meerderheid van stemmen is
gebeurd.

Donateurs werven
donateurs.
Donateurs zijn erg
belangrijk voor ons
samen. Samen
werken we hard aan
het bewaren en in
stand houden van
het historisch
cultureel erfgoed
van Zeist. De
financiële bijdrage
van de donateurs is
de grootste bron van
inkomsten; daarna
een subsidie van de
Gemeente Zeist. We
hebben veel
plannen, maar die
kunnen we alleen
uitvoeren als daar
ook extra inkomsten
tegenover staan.
Help ons en werf
een donateur. En u
weet het: elke
nieuwe donateur kan
in “Het
Geschiedenishuis”,
ons centrum aan de
Middellaan 6 te
Zeist, een gratis
historische
verrassing
uitzoeken.

Museum
In de Gemeenteraad van Zeist wordt gesproken over een onderzoek naar de
mogelijkheden van het stichten van een ‘museum’ in Zeist, waarbij het historische
archief van de Gemeente Zeist eveneens betrokken wordt. Het Zeister Historisch
Genootschap is hier als één van de initiatiefnemers bij betrokken. Wanneer er één
plaats in Zeist zou komen waar het historische archief van de Gemeente Zeist, het
archief en de collectie van het Zeister Historisch Genootschap, de collecties van het
Hernnhutterhuis en de Zilver-Kamer samen gehuisvest kunnen worden, krijgt Zeist
er een unieke plaats bij, waar de historie van Zeist bestudeerd en bekeken kan
worden.
Wij hopen u (en alle andere geïnteresseerden) hierdoor een nog betere
dienstverlening te gaan aanbieden. Mogelijk heeft u tips of suggesties om de vorm
en werkwijze van onze dienstverlening te optimaliseren. Wij zouden het bijzonder
op prijs stellen als u ons dit zou willen laten weten, zodat wij onze doelstelling “het
bevorderen en verbreiden van de kennis omtrent de geschiedenis van Zeist” meer
en meer gestalte kunnen geven.
Openingstijden Het Geschiedenishuis
Het Geschiedenis huis is toegankelijk voor bezoekers op onderstaande tijdstippen.
Hierbij benadrukken wij nogmaals de openstelling op de derde dinsdagavond van
de maand. Mogelijk is deze openstelling minder bekend onder onze donateurs.
Iedere dinsdagmorgen 10.00 - 12.00 uur
1e zaterdag van de maand van 12.00 – 14.00 uur
3e dinsdagavond van de maand 19.00 – 21.00 uur.
Uw reacties kunt u richten via de e-mail: info@zeist-historie.nl of telefonisch 030
69 56 311.
Flora de Vrijer, voorzitter

Vrijwilligers gevraagd

Heeft U onze
website al
bezocht? Daar
vindt u altijd de
laatste nieuwtjes.
En veel
bijzondere ´links´ !
www.zeisthistorie.nl

Het bestuur van het Zeister Historisch Genootschap wil graag een beroep doen op
donateurs of andere belangstellenden om zich op te geven als lid van de Commissie
Lezingen en Excursies. Dit vanwege het feit dat er een drietal vrijwilligersplaatsen
vrij komen in deze commissie. De taak van deze commissie (in totaal vijf leden) is
het initiëren, uitwerken en begeleiden van drie activiteiten per jaar, die te maken
hebben met onderwerpen en objecten die de doelstelling van ons genootschap helpt
uit te breiden. Het behoeft niet uitsluitend plaatselijk gebonden te zijn.
Heeft u zelf belangstelling, of kent u iemand uit uw directe omgeving die hiervoor
belangstelling zou kunnen hebben, dan verzoeken wij u voor 1 mei 2007 contact
met ons op te nemen. Dit kan via e-mail: info@zeist-historie.nl of telefonisch 030
69 56 311. Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Donateurbijdrage 2007
De minimumbijdrage is
€ 16,50 per jaar. Maar
meer mag natuurlijk
ook. U krijgt er veel
voor terug
U heeft uw acceptgiro
voor 2007 al
ontvangen, indien u
nog niet betaald heeft,
dan graag zo spoedig
mogelijk!

Exclusieve Lezing/Excursie naar de "Wulperhorst" in Zeist
Op dinsdag 15 mei 2007 wordt er een bijzondere lezing/excursie naar Landgoed
"Wulperhorst" georganiseerd.
Het bestuur van het Zeister Historisch Genootschap is buitengewoon verheugd u te
kunnen meedelen dat de huidige bewoner en eigenaar, de meesterpianist
Wibi Soerjadi,
een mini-concert zal geven ter gelegenheid van het 55 jarige bestaan van het
Zeister Historisch Genootschap.
Het programma is als volgt:
14.00 uur: Ontvangst in de hal van Wulperhorst.
 Welkomstwoord van onze voorzitter, mevrouw Flora de Vrijer.
 Inleiding over de historie van het huis Wulperhorst door kunsthistorica
mevrouw Dr. Cathariena van Groningen.
 Pauze met de mogelijkheid tot het bezoek aan het Chopin Liszt Museum.
 Inleiding over de geschiedenis en ontwikkeling van het landschap Wulperhorst.
door voormalig directeur van het Utrechts Landschap,
de heer Ing. Henk Lugtmeijer.
 Introductie van Wibi Soerjadi, door wethouder van cultuur mevrouw Joke
Leenders.
 Mini concert te geven door Wibi Soerjadi
 Rondleiding op het Landgoed. "Wulperhorst".
16.45 uur: Einde.

Openingstijden Het
Geschiedenishuis:
Dinsdag 10-12 uur
1e zaterdag van de
maand 12.00-14.00 uur
3e dinsdag van de
maand 19.00 – 21.00

Informatie
 Het aantal deelnemers is helaas gelimiteerd. Wie het eerst komt, het eerst maalt!
Zie het bijgaande Aanmeldingsformulier
 Sluitingsdatum uiterlijk 5 mei 2007.
 Prijs € 15.- per persoon.
 Vervoer op eigen gelegenheid. Er is parkeergelegenheid op het terrein
aanwezig.
 Aanrijdroutes; via de Koelaan linksaf Tiendweg of via de
Bunzinglaan/Tiendweg.
 U wordt opgewacht!
Fred Steensma
Commissie Lezingen en Excursies

Tentoonstelling
Op 16 februari 2007 heeft de Stichting Sociale Werkvoorziening Zeist haar collectie ADOspeelgoed officieel overdragen aan het Zeister Historisch Genootschap.
De collectie houten speelgoed, die jarenlang grote bekendheid genoot, werd gefabriceerd
vanaf 1922, grotendeels naar ontwerp van Koo Verzuu. Aanvankelijk gebeurde dat bij
sanatorium “Berg en Bosch”, dat gevestigd was in Apeldoorn en vanaf 1933 in Bilthoven.
In 1962 werd de productie overgenomen door de Stichting Sociale Werkvoorziening, toen
nog de Zeister Werkplaats. Stond de naam ADO in de periode van productie bij “Berg en
Bosch” nog voor “Arbeid Door Onvolwaardigen”, in de Zeister periode werd de afkorting
ADO veranderd in “Apart Doelmatig en Onverwoestbaar”. De Sociale Werkvoorziening
Zeist is nu gestopt met de productie, waardoor een einde kwam aan het Zeister aandeel.
De commissie Tentoonstellingen van het Zeister Historisch Genootschap wil deze
bijzondere collectie houten speelgoed graag onder de aandacht te brengen van alle
Zeistenaren. Zij zal daartoe een kleine tentoonstelling van een selectie van het ADOspeelgoed inrichten in de Zeister Openbare Bibliotheek. Deze locatie is daarvoor de locatie
bij uitstek omdat de bibliotheek wekelijks bezocht wordt door een groot deel van de
Zeister bevolking. Dit initiatief is door de Zeister Openbare Bibliotheek met enthousiasme
ontvangen. Vanwege het unieke karakter van de collectie zal de Bibliotheek in haar
publiciteit meer aandacht aan deze tentoonstelling schenken dan gebruikelijk is. Van
dinsdag 5 tot en met zaterdag 30 juni 2007 zal de tentoonstelling in de Openbare
Bibliotheek te zien zijn.
Andy Smith
Commissie Tentoonstellingen

=======================================================================

Aanmeldingsformulier voor de exclusieve lezing/excursie naar
Landgoed " Wulperhorst "
aan de Tiendweg 5 in Zeist op dinsdag 15 mei 2007.
Ontvangst: 14.00 uur en einde: 16.45 uur.
Ondergetekende:
Naam:………………………………………………………………………………
Voorletters:…………………………..
Adres:………………………………………………………………………….
Postcode:……………………
Woonplaats:…………………
Telefoon:…………………….
Handtekening:……………………………………

