Zeister Historisch Genootschap

*Nieuwsbrief*
Najaar 2018

Agenda:
1 september 2018
zaterdagopenstelling ZGH en GAZ
van 12-14 uur, HIP
10 september 2018
Van de Poll-lezing,
Schoonoord, 20 uur
8-9 september 2018
Historisch weekend:
8 sept Open
Monumentendag
9 sept Historisch
doe- en beleefdag
1 oktober 2018
Filmvoorstelling Figi
3 oktober 2018
Najaars-excursie
Eikenstein 9.30-12
uur, Utrechtseweg
6 oktober 2018
zaterdagopenstelling ZGH en GAZ
van 12-14 uur, HIP

Van de voorzitter

Overlijden Bert Niessen
Op 17 juni 2018 is onze medewerker Bert Niessen overleden, wij gedenken het
vele werk dat hij voor ons genootschap heeft gedaan. (zie ook In memoriam Bert
Niessen)
In deze Nieuwsbrief vindt u een kort overzicht van onze activiteiten na de voorjaars
Nieuwsbrief en een vooruitblik op wat nog moet komen in 2018
Historisch café 2018
Op 30 april heeft JanHein Heimel, onder grote belangstelling, een zeer
informatieve inleiding gehouden over de weduwen van Cattenbroeck. Onder de
belangstellenden waren diverse nazaten van de weduwe van Eck. JanHein Heimel
heeft aangegeven dat dit zijn laatste inleiding voor het ZHG was, hij wil zich gaan
richten op het schrijven van boeken over de Zeister geschiedenis.
Op 30 juli heeft ons bestuurslid Kees Breunesse een inleiding houden over de
Voorheuvel in 1950. Naar aanleiding van een fotoalbum dat het ZHG gekregen
heeft. Het betreft foto’s van de leden van de winkeliersvereniging, allen ‘deftig’
geportretteerd voor hun winkel. Gezien de reacties uit de zaal kwamen er vele
herinneringen boven.

29 oktober 2018
Historisch café in
Figi,

Op 29 oktober zal het laatste Historisch Café van dit jaar gehouden worden.
Inleider zal zijn ds. Markus Gill over 250 jaar kerkzaal broedergemeente

3 november 2018
Jaarlijkse Sale,
12-15 uur, HIP

Vele jaren hebben we van de directie van Figi koffie/thee, vaak met een heerlijke
versnapering, aan het begin van het Historisch Café ontvangen. Daarvoor zijn we
hen zeer erkentelijk. Ook voor het feit dat wij het gebruik van een van de zalen om
niet ontvangen nu al een reeks van jaren zijn wij zeer blij en erkentelijk. Daarmee
wordt de kennis geschiedenis van Zeist zeer bevordert.
De directie van Figi heeft besloten dat de gratis koffie/thee niet meer kan. Onze
dank aan de directie van Figi voor de vele goede jaren wil ik ook graag op deze
plaats uitspreken.
Maar we zijn blij dat we gratis gebruik kunnen blijven maken van een van de zalen
voor ons Historisch Café’.
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Zeister
Historisch
Genootschap
Het Rond 2
3701 HS Zeist
Historisch
Informatiepunt
Postadres:
Postbus 342
3700 AH Zeist
Telefoon:
(030) 6987002
E-mail:
info@zhg.nl
Website:
www.zhg.nl
ANBI RSIN:
807521796

Het ZHG is te
bezoeken in het
Historisch
Informatie Punt
(Gemeentehuis)
op:
Dinsdagmorgen
10.00 – 12.00 uur
Eerste zaterdag
van februari,
april, juni,
september,
oktober en
november:
12.00 - 14.00 uur

Historisch Informatie Punt (HIP)
Onder auspiciën van het Geheugen van Zeist heeft het ZHG de 19e tentoonstelling
in het HIP mogen verzorgen. De tentoonstelling heeft als titel: Rekeningen van
Zeister Bedrijven.
De rekeningen komen voornamelijk uit de collectie van het ZHG en vormen een
prachtig beeld van Zeister bedrijven in de jaren 20-30 van de vorige eeuw.
Het ZHG heeft recentelijk twee grote aanvullingen op de bestaande collectie
gekregen, namelijk van het Chr. Sanatorium en de fam. van Dijck, hiervan zijn een
groot aantal te zien.
De tentoonstelling is iedere dag te bezoeken en loopt tot 15 september 2018.
Ten slotte
U kunt uw vragen, opmerkingen, suggesties of bijdragen voor ons blad Seijst via de
e-mail stellen of inleveren: info@zhg.nl of telefonisch 030-6956311
Namens het bestuur,
Flora de Vrijer, voorzitter
===========================================================
In memoriam Bert Niessen (1932-2018)
Bert Niessen heeft zich in 1993 aangemeld als vrijwilliger bij het Zeister Historisch
Genootschap (ZHG). Hij was net met de VUT gegaan en wilde zijn kennis en
kunde die hij in zijn vorige werkzaamheden, o.a. Monumentenstichting, had
opgedaan graag inzetten voor het ZHG en zo voor de geschiedenis van Zeist Zo is
hij bijna 25 jaar aan ons verbonden geweest.
Hij werd lid van de Archiefcommissie en die kwam iedere dinsdag van 10-12 uur
bijeen, eerst nog in de van de Poll-kamer in het Slot, later in het geschiedenishuis
aan de Middellaan en sinds 2014 in het Historisch Informatie Punt (HIP) in het
gemeentehuis van Zeist.
Bert hield zich vooral bezig met het selecteren van relevante krantenartikelen uit de
Zeisterbladen van de afgelopen week. Na de selectie (met de hele commissie)
volgde het coderen en opbergen in mappen. In 2014 zijn we gestopt met het
knippen en plakken omdat de kranten vanaf die tijd digitaal beschikbaar zijn. Wel
hadden wij inmiddels ruim 100.000 knipsels die daarna ook allemaal
gedigitaliseerd zijn en zo toegankelijk voor iedere onderzoeker naar (aspecten) van
de geschiedenis van Zeist.
Maar Bert werd ook hoe langer en meer de vraagbak voor alle vragenstellers die op
dinsdagmorgen kwamen. Praktisch altijd wist hij wel een antwoord of uit z’n hoofd
of na opzoeken te geven.
In 2011 hebben we Bert geëerd voor zijn grote trouw, bekwaamheid en plezier die
hij wekelijks tentoonstelde. Hij ontving toen de zilveren: De Prof. Dr. J.Ph de
Monté ver Loren penning, die het ZHG uitreikt aan mensen die zich in hoge mate
verdienstelijk hebben gemaakt voor het ZHG of de geschiedenis van Zeist.
De laatste jaren zijn voor Bert niet gemakkelijk geweest, maar. tot enkele maanden
geleden genoot hij nog zichtbaar van de gesprekken over Zeist.
Het Zeister Historisch Genootschap denkt met waardering terug aan de inzet en
betrokkenheid van Bert Niessen voor ons Genootschap.

2

Donateursbijdrage
2018:
minimumbijdrage
is € 18,00 per
jaar, maar meer
mag ook.
U krijgt er veel
voor terug.
Rekening: IBAN
NL95 INGB 0003
8403 83
DONATEURS
WERVEN
DONATEURS
Donateurs zijn erg
belangrijk voor
ons. Samen werken
we hard aan het
bewaren en in stand
houden van het
historisch cultureel
erfgoed van Zeist.
Financiële
bijdragen van de
donateurs zijn de
grootste bron van
inkomsten; daarna
een subsidie van de
Gemeente Zeist.
We hebben veel
plannen, die we
alleen kunnen
uitvoeren met
voldoende
inkomsten.
Help ons en werf
een donateur. Elke
nieuwe donateur
kan in ‘Het
Geschiedenishuis’
een historische
verrassing
uitzoeken.

Het ZHG en de Privacy wetgeving
De aanscherping van de privacyregels heeft ervoor gezorgd dat het ZHG bestuur de
interne gegevensbewerking weer eens tegen het licht heeft gehouden. Welke
gegevens worden hoelang bewaard en wie heeft toegang tot die gegevens.
Het ZHG kent 5 gegevensbestanden met privacyaspecten: de
donateursadministratie, de vrijwilligersadministratie, de financiële administratie,
een register van schenkingen en bruiklenen en een bestand met ontvangers van de
De Monté ver Loren penning.
De donateursadministratie is nog maar op één computer aanwezig met een kopie op
usb-stick (met wachtwoord) in een kluis. De bewaartermijn van digitale gegevens
is terug gebracht tot 5 jaar.
Inzage in de complete administratie is teruggebracht tot de donateursadministrateur
en het dagelijks bestuur. De kascommissie heeft op aanvraag uiteraard wel toegang
tot de financiële gegevens.
Naam/adresgegevens zijn op aanvraag alleen functioneel toegankelijk voor andere
medewerkers b.v. ivm met donateurswerving.
De namen van nieuwe donateurs zullen niet meer achter op Seijst gepubliceerd
worden.
Het complete privacy reglement wordt binnenkort op de ZHG website
gepubliceerd.
Voor vragen hierover kunt u terecht bij JanHein Heimel, via info@zhg.nl

De jaarlijkse Van de Poll-lezing van het Zeister Historisch Genootschap
vindt plaats op 10 september 2018
Onze gastspreker is de heer Evert-Jan Roelofsen, projectdirecteur van de WOM
Hij spreekt over: “Een halve eeuw Kerckebosch, de (r)evolutie van een wijk in
Zeist”
Aanvang: 20:00 uur, zaal open 19.30 uur
Locatie: in de kantine van het scholencomplex van de Openbare Scholengroep
Schoonoord aan de Blikkenburgerlaan.
(bezoekers van de lezing mogen doorrijden tot achter op het terrein bij de kantine)
Wijkvernieuwing Kerckebosch
Kerckebosch werd de afgelopen jaren en wordt nog steeds de komende tijd
vernieuwd. De gemeente Zeist en woningcorporatie Woongoed Zeist werken
samen aan het levensloopgeschikt maken van deze wijk. Nieuwe of verbeterde
voorzieningen komen in een bosrijke wijk waarin 800 – 1.000 nieuwe woningen in
verschillende prijsklassen en types worden ontwikkeld, waaronder tenminste 45
prachtige vrije kavels. Voor de uitvoering van de plannen richtten de gemeente en
Woongoed Zeist de wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch (WOM) op.
Geschiedenis van het Kerckebosch te Zeist
Het gebied bestond tot in de negentiende eeuw grotendeels uit woeste grond die
toebehoorde aan de katholieke kerk van Rijsenburg. Een groot deel van de ooit
woeste en onontgonnen gronden werden in de vroege twintigste eeuw omgevormd
tot een landgoed, waar in 1904 het Kasteel Kerckebosch op gebouwd werd. Tussen
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1920 en 1940 werden verscheidene villaparken aangelegd, waaronder
Kerckebosch, Hoge Dennen en Lyceumkwartier. Daartoe werden de gronden
rondom een aantal buitenplaatsen verkaveld.
Vanaf 1920 werd het Kerckebosch aan de Driebergseweg verkaveld. De vijvers van
het Oranje Nassauplein werden gegraven in het kader van de werkverschaffing. Het
vrijkomende zand werd gebruikt voor het 'opwerpen' van de stuifheuvel aan het
einde van de Jagerssingel. Van het rechthoekige padenpatroon van de negentiendeeeuwse bebossing bleef niet veel meer over. Wel werd in de plattegrond van het
villapark gebruikgemaakt van de bestaande wegen Hoog Kanje, de oude
Siberiëlaan (tegenwoordig Julianalaan) en van de Jagersingel/Oranje Nassaulaan.
De Oranje Nassaulaan was begin jaren twintig ontstaan bij een rupsenplaag. Om de
verspreiding tegen te gaan, was een flinke strook bos gekapt. Aan de brede laan
kwamen twee pleinen, het Oranje Nassauplein en het Julianaplein. De flats aan de
Prinses Irenelaan en Prinses Margrietlaan werden in de jaren vijftig gebouwd. In de
zestiger jaren veranderde Kerckebosch in een wijk met vooral flats.
Wijkvernieuwing in de 21e eeuw
Sinds 2006 werken de gemeente Zeist en woningcorporatie Seyster Veste samen
aan het nieuwe Kerckebosch. De plannen voor wijkvernieuwing worden uitgewerkt
met bewoners, omwonenden en andere betrokkenen. De galerijflats aan de Prinses
Irenelaan en Prinses Margrietlaan worden gesloopt en er komt nieuwbouw voor in
de plaats. De flats die dateren uit de zestiger jaren verdwijnen stap voor stap om
ruimte te bieden aan ongeveer 800 tot 1000 woningen in verschillende prijsklassen
en types. Dit nieuwe Kerckebosch zal bestaan uit zes buurten tussen bos, heide en
een parkachtig landschap en die in directe verbinding staan met de Utrechtse
Heuvelrug en Landgoed Heidestein. De overgang van de wijk naar Heidestein die
nu bestaat uit rijen flats langs de kaarsrechte Prinses Margrietlaan zal dan een meer
harmonische overgang van bebouwing naar natuur zijn.
De wijk zal bestaan uit zes buurten die door verschillende architecten worden
ontworpen. Elke buurt heeft daardoor een eigen karakter en uitstraling. De buurten
zijn door elkaar gescheiden door bos, heide en park.
De nieuw te bouwen buurten dragen de namen Bosrand, Bij de Hoge Dennen, Op
de Hei, Stuifduinen, De Hout, Bosgaarde en De Boswachterij. In de woonbuurten
is geen doorgaand verkeer. De zes buurten en het entreegebouw binnen de buurt
hebben elk hun eigen architect.
De Kerckeboschlaan slingert als hoofdontsluitingsweg door de boomrijke wijk.
Vanaf deze weg lopen nieuwe wijken als scheggen richting de prinses Marijkelaan
en Heidestein. De tussen de scheggen gelegen bosgebieden worden met het natuuren recreatiegebied Utrechts Landschap verbonden. Op sommige plekken worden
deze bosgebieden verrijkt met open heidevelden.
Voorzieningen/Wijkgebouw
Ook zijn er plannen voor vernieuwing van het winkelcentrum. Dit betekende dat
veel bewoners van huis hebben moeten veranderen. Vanuit het wijkinloophuis
werd hulp geboden bij het organiseren van de verhuizingen. De nieuw gebouwde
Brede School Kerckebosch vervangt de afzonderlijke gebouwen van de
Montessorischool, de Damiaanschool en kinderopvang Kind&Co in de wijk.
Binnenbos is het nieuwe multifunctionele centrum van Zeist-Oost. Het gebouw
biedt onderdak aan een wijkservicepunt, drie huisartsen, een apotheek,
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fysiotherapiepraktijken, logopedist, huidzorg, mensendieck, beautypraktijk, een
muziekschool en gymzalen. De sportzalen zijn er voor de scholen en na schooltijd
voor de wijk en verenigingen. Boven het Binnenbos komen zorgwoningen waar
ook cliënten van zorginstelling Abrona een woonplek krijgen.
===========================================================
Première filmdocumentaire
Tussen Utrecht en Seijst
In het spoor van oude en vergeten wegen

Op maandag 1 oktober 2018 vindt in bioscoop Figi te Zeist de première plaats
van de filmdocumentaire Tussen Utrecht en Seijst, in het spoor van oude en
vergeten wegen.
De documentaire is gemaakt door de Zeistenaren Kees Kort en Pieter Veraart van
Stichting Het Rozenhuis. Zij produceerden eerder de succesvolle documentaire
Bestemming: Haven van Zeist.
De documentaire Tussen Utrecht en Seijst gaat over de geschiedenis van de oude
wegen in het gebied tussen Utrecht en Zeist. In een oud document uit het jaar 838
wordt voor het eerst de nederzetting Zeist genoemd, toen ‘Villa Seijst’ geheten. Er
stond in de 9de eeuw, op de plek van de waar nu de Oude Kerk staat, al een houten
kerkje. Gelovigen uit de wijde omgeving kwamen naar Seijst om hier naar de kerk
te gaan. Zo ontwikkelde Seijst zich al vroeg tot een belangrijk knooppunt aan de
oostkant van Utrecht. Maar hoe ontstonden in dit gebied de wegen om over te
reizen en wie reisden er in die tijd?
In de Middeleeuwen startte de route van Utrecht naar Seijst bij de Tolsteegpoort,
de oostelijke poort van de stad. De weg liep langs de Kromme Rijn en via
Zeisteroever en de Brugakkerweg naar de Zeisterbrug. Hier kwamen vroeger de
reizigers uit Utrecht het dorp binnen. Pas in 1290 werd de Nieuwe Steenweg
aangelegd tussen Utrecht en De Bilt en ging men over deze route naar Zeist reizen.
Reizen was lastig in de Middeleeuwen: wegen waren niet geplaveid, ze waren vaak
modderig en soms waren er helemaal geen wegen. Zoals door het moerasgebied
tussen Utrecht en Seijst, dat tot in de 12de eeuw onbegaanbaar was zodat men er
omheen moest reizen.
Toch deden veel reizigers Seijst aan. Zo liep de belangrijke internationale route
tussen de bisdommen Utrecht en Keulen via Seijst. Tussen deze met elkaar
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verbonden bisdommen was veel diplomatiek verkeer. Maar er was ook veel
handelsverkeer tussen Seijst en Utrecht. Boeren brachten vanuit Seijst hun
producten naar de markten van Utrecht en handelaren zoals marskramers en
chirurgijnen boden hun producten en diensten op het platteland aan. Er was dus
ook in die tijd het nodige verkeer op de wegen in de Utrechtse regio.
We maken in de documentaire opnieuw de reis van Utrecht naar Seijst via de deze
oude route om te ontdekken wat er zich op en langs de wegen afspeelde. Daarbij
volgen we het spoor van de oude route zoveel mogelijk. Onderweg geven
verschillende historici en andere deskundigen een beeld van het reizen in deze
regio vanaf de vroege Middeleeuwen.
De voorstelling in Figi (Het Rond 2, 3701 HS te Zeist) op 1 oktober begint om
20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.
Stichting Het Rozenhuis werkt voor deze filmproductie samen met het Zeister
Historisch Genootschap (ZHG). Toegangskaarten kosten € 5 en zijn verkrijgbaar
aan de zaal. Ook zijn kaarten te koop, vanaf 1 september, op de dinsdagochtend bij
het Historisch Informatiepunt in het gemeentehuis (Het Rond 1, 3701 HS te Zeist).
De documentaire wordt op DVD uitgebracht en zal te koop zijn tijdens de
première.
Verdere informatie over deze documentaire en andere producties van Stichting Het
Rozenhuis vindt u op www.hetRozenhuis.org
========================================================================================

Najaarsexcursie ZHG op 3 oktober 2018 naar EIKENSTEIN 1905-2016
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor onze najaarsexcursie naar de voormalige
Justitiële Jeugdinrichting (JJI) Eikenstein
Programma: rondleiding van 09.30 – 12.00 uur
Omdat het complex in 2016 al gesloten is en nu op het punt staat om verkocht te
worden is het geheel leeg qua voorzieningen; er is geen gelegenheid voor koffie of
thee. Neemt u dus zelf wat te drinken mee wanneer U daaraan behoefte hebt.
Gemeentelijk monument Eikenstein
Een gedeelte van het complex Eikenstein is aangemerkt als gemeentelijk
monument, dat gedeelte is het Hoofdgebouw met de daarbij behorende woningen.
Het is een beeldbepalend object aan de Utrechtseweg.
Korte geschiedenis
De Justitiële Jeugdinrichting Eikenstein in Zeist werd oorspronkelijk in 1904
gebouwd als tuchtschool voor meisjes naar een ontwerp van de toenmalige
Ingenieur-architect voor de Gevangenissen en Rechtsgebouwen W.C. Metzelaar
(1848 – 1918).
Voor de bouw van de tuchtschool in Zeist was eind 1903 al het landgoed
Eikenstein aan de Straatweg naar Zeist, de tegenwoordige Utrechtseweg,
aangekocht. Het gekochte terrein had een rechthoekige, licht trapeziumvormige
vorm met zijn brede zijde langs de straat met daarop, naast het huis zelf, een
koetshuis, biljartkamer, tuinmanswoning, serres en een bergplaats. Alle gebouwen
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lagen links op het terrein, rechts was een park in Engelse landschapsstijl met
slingerende paden. Aan de achterzijde werd het terrein begrensd door een sloot,
terwijl links een grintweg liep die de bedrijfsgebouwen, deels nog uit de tijd van
het oude landgoed, ontsloten; het tegenwoordige ‘Laantje van Dreesmann’.
Metzelaar plaatste de nieuwe tuchtschool centraal op het terrein en op enige afstand
van de straat, zodat iets van de parkaanleg gespaard zou kunnen blijven. Uit een
brief van architect W.C. Metzelaar van 26 oktober 1903 aan de gemeente Zeist
blijkt dat het Rijk haast heeft met de uitvoering van de plannen. Metzelaar vermeldt
dat de Staten Generaal weliswaar nog akkoord moesten gaan, maar dat men van de
gemeente wel uiterlijk 1 juli 1905 verwachtte dat de nieuwe tuchtschool op het
gemeentelijke gas- en waterleidingnet kon worden aangesloten. April 1904 werd
het complex aanbesteed.
De hoofdopzet bestond uit vier vleugels in een carré geplaatst rond een
binnenplaats:
Een hoofdvleugel aan de voorzijde met een centraal deel van twee bouwlagen met
een zolder, waarin hoofdzakelijk de woningen en kamers van het personeel waren
ondergebracht. Links en rechts van dit centrale deel stonden twee vleugels met elk
twee bouwlagen onder een plat dak aan de zijde van het centrale deel. De uiteinden
van deze vleugel hadden echter maar één bouwlaag. Op de verdieping waren rechts
enkele ziekenkamers en links een verblijfzaal. Op de binnenplaats was een
omheinde ruimte afgeschoten die als ‘Luchtplaats’ was ingericht.
Vóór het hoofdgebouw waren twee naar voren stekende vleugels aangebracht van
een bescheiden omvang, die samen met het hoofdgebouw een U vormden en het
voorplein omsloten.
Aan de achterzijde van het centrale deel van de voorvleugel was een even hoog
bouwdeel met dezelfde architectuur van de binnenplaats afgescheiden, waar op de
begane grond de badkamers, keuken met aansluitende levensmiddelenkelder en de
verwarmingsruimte waren ondergebracht. Op de verdieping was de kerk. Links en
rechts, in de hoeken van de binnenplaats, waren en zijn de beide
hoofdtrappenhuizen.
Uitbreiding 1908
In 1908 is het complex aanzienlijk uitgebreid. Dat was nodig omdat de bestemming
veranderde van tuchtschool naar Rijksopvoedingsgesticht voor meisjes. Voor de
uitbreiding gebruikte Metzelaar dezelfde vormentaal als voor het bestaande
gebouw, zodat op stilistische gronden niet uit te maken is wat oud en wat nieuw is.
De voormalige achtervleugel met de slaapzalen werd met een verdieping verhoogd,
waartoe aan het eind van de gangen op de verdiepingen nieuwe trappenhuizen
moesten worden gemaakt.
Aan de voorzijde van het complex werden de beide gebouwtjes met spreekkamers
uitgebouwd tot volledige woningen voor de directrice (links) en adjunct-directrice
(rechts) met boven kleine appartementen voor inwonende onderwijzeressen.
Uitbreiding 1987
In 1987 wordt het complex uitgebreid naar ontwerp van Architekten Kollektief
Heijdenrijk (AKH) uit Amersfoort. Aan drie zijden worden nieuwe vleugels
toegevoegd met de zogenaamde ‘spletengevel’. Dit betekent dat de ramen zo smal
zijn, dat tralies overbodig zijn. De nieuwbouw borduurt ruimtelijk voort op de door
Metzelaar ontworpen structuur. De nieuwbouw is als een nieuwe schil om de
oudbouw heen gelegd.
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Aanmeldingsformulier voor de excursie naar Eikenstein Zeist,
op woensdag 3 oktober 2018 van 9.30 - 12.00 uur.
Verzamelplaats: Eikenstein, Utrechtseweg 37, 3704 HB Zeist
Dhr./ Mevr. ……………………………………………………………..
Adres

…………………………………………………………….

Postcode

………… Woonplaats: ……………………….…………

Telefoon

………………………………………

E-mailadres ……………………………………………………….
neemt alleen / met …………introducés deel aan de excursie naar Eikenstein.
De kosten van € 4,00 euro p.p. = € …..…,00 zal hij/zij overmaken op rekening
nummer NL96INGB0002967656 van ZHG Lezingen en Excursies, onder
vermelding van ‘Excursie’.
Inschrijven is mogelijk TOT dinsdag 18 september 2018. Er kunnen maximaal
dertig mensen deelnemen. Bij overtekening wordt u geïnformeerd en wordt het
reeds betaalde inschrijfgeld z.s.m. teruggestort aan de niet ingedeelden.
Wij verzoeken u dit formulier a.u.b. ingevuld voor 19 september as. te (laten)
bezorgen bij Mw. M. van Delft, Pr. Beatrixlaan 19, 3708 CA Zeist, of om haar uw
gegevens van dit aanmeldingsformulier toe te sturen per e-mail: delfver@planet.nl
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