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Nieuwsbrief voorjaar 2010 voor u! 

 

In deze Nieuwsbrief  vindt u de aankondiging van twee activiteiten. 

 
Graag nodigen wij u uit voor een lezing door de Amsterdamse fotografe 

Bernice Siewe  

 

                       “EEN ABRIKOOS IN DE ACHTERTUIN”  

met actieve bijdragen van een aantal geportretteerde Marokkaanse mannen en vrouwen. 

 

Deze lezing is gebaseerd op het gelijknamige (foto)boek dat verscheen in november 2009.  

Het eerste exemplaar van het boek werd aan de burgemeester van de Gemeente Zeist 

aangeboden in november 2009. 

 

Deze lezing vindt plaats op maandag 8 maart 2010 

in wijkcentrum het Hollebloc in Zeist West 

in zaal 'Snoekebek' . 

 

         19.30     uur   Ontvangst, koffie/thee 

         20.00     uur             Opening 

                                          introductie Bernice Siewe en enkele geportretteerden 

         20.10     uur             Lezing  + beeldpresentatie  

         21.00     uur             P A U Z E 

         21.15     uur             Discussie en interviews 

         22.00     uur             Sluiting 

 

Als het lukt staat de foto-expositie ook (nog) in het Hollebloc 

 

Het boek vertelt het verhaal van de eerste Marokkaanse migranten in Zeist. In de jaren 

zestig en zeventig van de vorige eeuw kwamen de mannen uit het noorden van Marokko 

naar Nederland om hier geld te verdienen, te sparen en vervolgens weer terug te keren. 

Althans dat was de gedachte. Ze vonden werk bij bedrijven als Lips, Burger, van Melsen, 

Remia en bij galvanische en rubberbedrijven. 

Familie en bekenden hielpen elkaar en zo ontstond er in Zeist een Marokkaanse Berber- 

gemeenschap die voor het grootste deel uit dezelfde streek komt, het dorp Tiziouzli. Het 

loon was te karig en de mogelijkheden in Marokko te beperkt om de droom van een eigen 

zaak te verwezenlijken. De mannen besloten in Nederland, in Zeist te blijven en lieten 

vrouwen en kinderen overkomen. 

 

 

 

 



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. 

 

 

 Historisch Café 

De volgende 

bijeenkomst van 

het Historisch 

Café is op 27 

april 2010 

In Figi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                    EXCURSIE NAAR ABRONA   

 

Wij nodigen u van harte uit op donderdag 15 april 2010 van 13.30—16.30.uur 

 

Abrona is een organisatie voor dienstverlening aan mensen met een verstandelijke 

beperking. 

Het vroeger genoemde “Sterrenberg” wordt een buitengewone woonwijk in de 

gemeente Zeist. Een wijk waar mensen met en zonder beperking samen leven en 

iets voor elkaar kunnen betekenen. Dit  alles wordt gerealiseerd in één van de 

mooiste natuurgebieden van ons land . Dit wordt ook wel omgekeerde integratie 

genoemd.  

 

De heren Nico Peelen en Harm Beishuizen van Abrona zullen voor ons een 

inleiding verzorgen over het ontstaan, de ontwikkelingen en de toekomstvisie van 

Abrona. 

 

Programma:  

13.30 Ontvangst met koffie en thee 

                            in paviljoen “het Lichtpunt”, op het terrein van Abrona                

14.00                 Inleiding door Nico Peelen en Harm Beishuizen. 

15.00-16.15      Rondwandeling over het terrein. 

16.30                 Einde excursie. 

 

Informatie: 

Locatie: Amersfoortseweg  56, 3712  BE , Huis ter Heide  

 

Vervoer op eigen gelegenheid. Amersfoortseweg ri. Amersfoort. Bij stoplicht 

Abrona rechtsaf. Daarna eerste weg links. Parkeren bij 't Lichtpunt. 

 

Deelnemers  betalen 7 euro. Te voldoen op rekeningnummer  2967656  

t.n.v. ZHG van de Pollstichting , Excursiecommissie te Zeist. 

Aanmelden via bijgaand aanmeldingsformulier. 

 

Sluitingsdatum :  31 maart 2010. 

 

Van de voorzitter 

De lezing op 8 maart 2010 is bijzonder, bijzonder omdat het gaat over recente 

geschiedenis waar we nog niet zo mee vertrouwd zijn maar wel degelijk tot de 

geschiedenis van Zeist behoort. 

U doe daarom een speciale oproep om deze lezing bij te wonen. 

 

U vindt tevens ingesloten een lijst met verkrijgbare publicaties en dvd’s en een 

aanmeldingsformulier voor het ontvangen van de Nieuwsbrief per e-mail.  

We willen dit laatste graag bij u aanbevelen omdat het versturen per e-mail nu 

eenmaal veel voordeliger is dan per post. En ook wij moeten zuinig met onze 

gelden omgaan. 

Ons blad Seijst blijft natuurlijk per post komen, oudere nummers kunt u ook altijd 

via onze website inzien. 

Flora de Vrijer 

 



 
 
Donateurbijdrage 2010 
 
De minimumbijdrage is  
€ 18,00  per jaar.  Maar 
meer mag natuurlijk 
ook.  U krijgt er veel 
voor terug 
U heeft uw accept-giro 
voor 2010 ontvangen, 
indien u nog niet 
betaald heeft, dan 
graag zo spoedig 
mogelijk!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Openingstijden Het 
Geschiedenishuis: 
 
Dinsdag 10-12 uur 
en 
1e en 3e zaterdag van 
de  maand 12.00-14.00 
uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aanmeldingsformulier voor de excursie  naar Abrona op 15 april 2010. 

 

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 31 maart 2010 opsturen naar mevr. M.E. van Voorden, 

Homeruslaan 27, 3707 GN Zeist , tel 030-6915280. of mail naar med@vvsoft.nl 

 

 

 

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

 
 

 

 

 

 

Aanmeldingsformulier voor Nieuwsbrief per e-mail 

 

Ondergetekende ontvangt voortaan de Nieuwsbrief graag per e-mail: 

 

 

Naam: …………………………………………………. 

 

E-mail adres: .................................................................. 

 

 

Of per post : Postbus 342, 3700 AH Zeist. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 


