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Nieuwsbrief najaar 2009 voor u! 

 

De eerste activiteit van dit najaar is een excursie.  

 

EXCURSIE  NAAR  FORT  RHIJNAUWEN : 

 

DONDERDAG 1 OKTOBER 2009 

 

Vossegatsedijk 5,  3981  HS   Bunnik.     

 

De Hollandse Waterlinie vindt haar oorsprong in 1589. De Nieuwe Hollandse 

Waterlinie werd gebouwd om aanvallen uit het oosten en zuiden te kunnen afslaan. 

Deze linie liep langs de oostgrens van Utrecht en werd tussen 1867 en 1869 

voltooid. Fort Rhijnauwen, “het grootste Fort”, ligt tussen Utrecht en Bunnik en is 

de parel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dit Fort willen wij samen met u 

bezoeken op donderdag 1 oktober 2009.    

 

Programma 

 13.15 uur : Verzamelen bij het toegangshek van het Fort.    

 13.30 uur : Start van de excursie o.l.v. gidsen: 

        dia-presentatie,  koffie/thee en rondleiding 

 16.45 uur : Einde excursie. 

 

Informatie         
Vervoer op eigen gelegenheid. Parkeren van auto's bij de parkeerplaats bij het nabij 

gelegen Pannenkoeken-restaurant en theehuis. Fietsen bij de ingang van het Fort. 

 

De kosten bedragen  €  6,- per deelnemer te betalen vóór 5 september op  

giro 2967656  tnv. Zeister Historisch Genootschap (excursie commissie)  te 

Zeist. 

 

Aanmelden graag via bijgaand aanmeldingsformulier 

tot uiterlijk zaterdag  5 september 2009. 

 

 

Routebeschrijving:  Zeist – Bunnik, Provincialeweg ri Utrecht, na ± 1 km rechtsaf 

naar het Restaurant.theehuis Rhijnauwen. Daar parkeren en een kleine wandeling. 

 

 



 
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. 

 

 

Heeft U onze 

website al 

bezocht? Daar 

vindt u altijd de 

laatste nieuwtjes. 

En veel 

bijzondere ´links´ ! 

 

www.zeist-            

historie.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

De commissie Lezingen en Excursies van ons Genootschap heeft niet alleen de 

bovenstaande excursie georganiseerd, maar ook de onderstaande lezing 

 

21 september 2009         Van de Poll lezing 2009 

 

 

                        ''Gastvrijheid rond 't Rond in Zeist. 

 

Deze lezing wordt gehouden in de kantine van het Openbaar Zeister Lyceum op het 

landgoed Schoonoord en begint om 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur is er koffie/thee. 

De ingang is aan de Blikkenburgerlaan (met de auto via de Zinzendorflaan). Na de 

parkeerplaats rechts vindt u na ± 400 meter rechtdoor (wandelend) de kantine. 

 

Dit jaar hebben we één van de directieleden van hotel/restaurant FIGI, de heer 

Theo Ruijs,  bereid gevonden deze lezing te verzorgen. Hij heeft – mede in het 

kader van de feestelijkheden t.g.v. het  honderdjarige bestaan van FIGI – gekozen 

voor bovengenoemd onderwerp. 

 

De toegang is gratis en iedereen is dan ook (zonder aanmelding) van harte welkom 

 

========================================================== 
Wij zijn verheugd dat we dit jaar weer een tentoonstelling in het Slot hebben en 

wel van 11 oktober t/m 25 oktober 2009. 

In tegenstelling tot vroeger moeten bezoekers helaas nu een kleine entreeprijs 

betalen, dit is het nieuwe beleid van de Gemeente Zeist en daar kunnen wij niets 

aan veranderen. Maar laat u door deze € 3 niet weerhouden om deze unieke 

tentoonstelling te bezoeken. 

 

Het thema is: “GASTVRIJHEID ROND HET ROND. 
Hotels, Restaurants en Cafés, vroeger en nu” 

 

Honderd jaar geleden vestigde George Figi zijn banketbakkerij-tearoom op Het 

Rond in Zeist. Dit feit is in 2009 aanleiding voor het Zeister Historisch 

Genootschap om de geschiedenis van de horeca rond Het Rond in beeld te brengen. 

In de tentoonstelling gaan we terug in de tijd: Zeist als pleisterplaats met een 

herberg en logement naast de Oude Kerk, Zeist als plaats van ontmoeting voor de 

Hernhutters en hun gasten, Zeist als toeristisch middelpunt van de Stichtse 

Lustwarande en Zeist als uitgaanscentrum. Wanneer ontstonden de logementen en 

etablissementen en wie waren de gasten? Waarom trok men naar Zeist?  

In prenten, tekeningen, foto’s en kaarten wordt de eeuwenoude gastvrijheid rond 

Het Rond in beeld gebracht. Het materiaal komt uit de collectie van het Zeister 

Historisch Genootschap en uit de collectie Ruijs (Hotel Theater Figi). Daarnaast 

zijn er bruiklenen van andere horecagelegenheden en particulieren. 

In de filmzaal worden historische films vertoond en in Brasserie Marot zal 

aandacht besteed worden aan de historische menukaart. 

Wie geïnteresseerd is in de ontwikkeling van de horeca op en rond Het Rond mag 

deze tentoonstelling niet missen! 
 

Zeister Historisch Genootschap - De tentoonstellingscommissie 

 



 
Donateurbijdrage 2009 
 
De minimumbijdrage is  
€ 18,00  per jaar.  Maar 
meer mag natuurlijk 
ook.  U krijgt er veel 
voor terug 
U heeft uw accept-giro 
voor 2009 ontvangen, 
indien u nog niet 
betaald heeft, dan 
graag zo spoedig 
mogelijk!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fronton 

 

 
 

Fronton geplaatst 

 

Velen hebben zich de afgelopen jaren afgevraagd, waarom een stalen constructie 

bij de ingang van ons Geschiedenishuis aan de Middellaan was geplaatst. Nu sinds 

kort een historisch bouwfragment de entree markeert, is duidelijk waar de stalen 

poort naar ontwerp van voormalig gemeentearchitect Gijs Kuiper voor dient.  

Het bouwfragment dat boven op de poort is geplaatst, is het fronton (driehoekige 

gevelbekroning) van het voormalige kantoortje van de gasfabriek aan de Steijnlaan. 

In het timpaan (verdiept veld) is het gemeentewapen van Zeist opgenomen tussen 

blad- en bloemmotieven. Na de afbraak stond het fronton opgesteld in een van de 

voormalige gebouwen van Eneco (voorheen GZO) aan de Antonlaan, die het aan 

het Zeister Historisch Genootschap heeft aangeboden met het doel het 

bouwfragment te behouden voor Zeist. Nadat ook de nieuwe eigenaar van het 

complex aan de Antonlaan had ingestemd met de verplaatsing, kon sponsor 

Bouwbedrijf Hogenboom het werk uitvoeren. Als binnenkort ook de definitieve 

afwerking heeft plaats gevonden, kunnen we écht trots zijn op onze ‘historische’ 

entree, waarin een stukje Zeister geschiedenis bewaard wordt. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Openingstijden Het 
Geschiedenishuis: 
 
Dinsdag 10-12 uur 
en 
1e en 3e zaterdag van 
de  maand 12.00-14.00 
uur 
 
 

 

Van de voorzitter 

 

U heeft het inmiddels gelezen, er zijn weer veel activiteiten gepland. 

Dit past in onze doelstelling: ‘het bevorderen en verbreiden van de kennis omtrent 

de geschiedenis van Zeist en wat daarmede verband houdt, alsmede het aankweken 

van belangstelling daarvoor in ruime kring’.  

 

Met ruim 850 betalende donateurs hebben wij zeker een ruime kring, tel daarbij de 

Zeisternaren die ons Geschiedenishuis bezoeken voor onderzoek en de Zeistenaren 

die onze filmvoorstellingen bezoeken. 

Ik doe een beroep op U, onze donateur, om het aantal te doen stijgen. 

 

Open Monumentendag 

Op 12 september 2009 is de jaarlijkse Open Monumentendag.  

In nummer 2009-III van Seijst heeft u het programma van de Open 

Monumentendag ontvangen. Wij hebben hier een zeer belangrijke bijdrage aan 

geleverd, het is altijd weer fijn en belangrijk dat wij een gedeelte van onze zo rijke 

collectie kunnen vertonen, ook dit is een stukje van onze ruime kring, nl. heel 

Zeist! 

 

Filmvoorstelling 

Op 12 oktober 2009 is weer onze jaarlijkse najaarsfilmvoorstelling in Figi, via 

onze website, kabel en Nieuwsbode vindt u te zijner tijd nadere gegevens. 

 

Historisch café. 

Een aantal van u heeft zich inmiddels opgegeven voor het Historisch Café, de 

volgende bijeenkomst is op 26 oktober 2009. 

Wilt u hiervoor ook een uitnodiging ontvangen mail dan naar: info@zeist-

historie.nl en ik zet u op de lijst. Ter wille van de kosten worden alleen 

uitnodigingen per email verzonden. 

 

Museumplannen 

De Gemeente Zeist heeft een kwartiermaker, Mw. Barbara Laan, aangesteld om de 

gemeente te dienen met een visiedocument voor het MSZ-Cultuurhistorisch 

kwartier. Mw. Laan heeft met betrokkenen gesprekken gevoerd en  moet in 

september haar rapport aan het College van B&W aanbieden. We zien met 

belangstelling het verdere verloop tegemoet. 

 

Sint Nicolaas 

Op zaterdag 28 november 2009 kunt u een voordelig historisch geschenk in het 

Geschiedenishuis komen kopen. We bieden u dan een groot aantal boeken tegen 

gereduceerde prijs aan en ook de DVD’s zijn dan wat voordeliger. 

Komt allen! 

 

 

Namens het bestuur 

Flora de Vrijer, voorzitter 
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Aanmeldingsformulier voor de excursie  naar Fort Rhijnauwen op 1 oktober  

2009. 

 

Naam:…………………………………………   Voorletters:……………… 

 

Adres:………………………………………………………………………… 

 

Postcode…………….Woonplaats………………………..telefoon 

.................................. 

 

e-mail-adres .................................................... 

 

Maakt graag alleen /  met introducé  gebruik van de gelegenheid tot 

deelneming aan bovengenoemde excursie. 

 

Graag vóór  5 september 2009  opsturen naar mevr. M.E. van Voorden,  

Homeruslaan 27,  3707  GN Zeist ,  tel.  030-6915280   of mail naar:  

med@vvsoft.nl 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
  

 


