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tra motivatie. Het 50-jarig bestaan 
van Seijst was de aanleiding voor 
de ‘special’ van nummer 2021-III. 
Inspirerend om de artikelen uit het 
verleden op te halen. We hopen dat 
u er ook genoegen aan beleefde.
 
JUMBO-BOEK  
– HISTORISCH ZEIST –
Een groot succes is dit boek te 
noemen. Succes voor Jumbo, voor 
de inwoners van Zeist en voor ons, 
het ZHG. Met een korte inleiding 
en 12 plaatjes per hoofdstuk wordt 

BESTUUR
Net zoals verleden jaar moet u het 
reguliere uitgebreide jaarverslag van 
de secretaris missen. De weinige 
activiteiten in 2021 zijn al in het 
laatste nummer van Seijst genoemd. 
Financieel gaat het wel goed (min-
der uitgaven!), alleen het aantal do-
nateurs daalt nog steeds, met name 
door overlijden en verhuizingen. 
Gelukkig kon ons blad ‘tegen alle 
corona-verdrukking in’ normaal 
verschijnen. Dat gaf de redactie 
een goed gevoel en zorgde voor ex-

Algemeen
‘We proberen met elkaar nog even 
vol te houden en voor u allen wens 
ik u veel sterkte en gezondheid 
toe’. Dit schreef ik in het stukje 
Van het Bestuur in Seijst 2021-IV. 
De situatie nu (midden-januari 
2022) is iets veranderd, nog minder 
mogelijkheden door een lockdown. 
De scholen zijn wel weer open 
maar verdere versoepeling zal nog 
uitblijven is de verwachting. 

Het Jumbo-boek 

– Historisch Zeist –

Van het Bestuur / Jaarverslag 2021
Deze bijdrage van het bestuur bevat tevens een kort jaarverslag van 2021.
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in 30 hoofdstukken de geschiedenis 
of - laten we eerlijk zijn - stukjes 
geschiedenis van Zeist beschreven 
en getoond.
Het verzamelen van 360 
verschillende plaatjes om het boek 
helemaal te kunnen vullen is een 
mooi, inspannend werk. Grote 
en kleine ruilacties zijn hiervoor 
opgezet. De reacties op dit boek zijn 
zonder uitzondering positief.
Met Willem de Bruin als 
eindredacteur hebben wij, Karen 
Veenland-Heineman, JanHein 
Heimel en ondergetekende, en 
dankzij de hulp van anderen dit 
in zo’n 9 maanden voor elkaar 
gekregen. Maar ook hebben we dit 
kunnen doen omdat wij zo’n rijke 
collectie hebben, ongeveer drie 
kwart van de plaatjes komt uit onze 
eigen collectie. 
 
REDACTIE SEIJST 
Op onze oproep voor redacteuren is 
gelukkig een reactie gekomen, maar 
meerdere reacties zijn nog van harte 
welkom.
 
OPROEP REDACTEUREN 

Wij zoeken nieuwe redacteuren voor 
ons blad Seijst: door verhuizingen 
uit Zeist verlaat Herman Beudeker 
ons per 1 april 2022 en op termijn 
onze hoofdredacteur Jan Peter van ’t 
Sant. Misschien is het wat voor u om 
met elkaar ons ‘paradepaardje’ Seijst 
mede gestalte te geven? We zien uw 
reactie met spanning tegemoet, een 
gesprek hierover kan altijd!!

Ook graag een herhaling van de op-
roep:

AANMELDEN DE 
MONTÉ VER LOREN 
GESCHIEDENISPRIJS
Deze jaarlijkse prijs zal voor de 
derde keer uitgereikt worden in sep-
tember 2022. Wij roepen u op de 
De Monté ver Loren Stichting te 
laten weten wie u nomineert voor 
de prijs. Stuur uw bijdrage (of meld 
uw voordracht) vóór 1 maart 2022 
aan de secretaris van de De Monté 
ver Loren Stichting, Postbus 70, 
3700 AB Zeist of mail naar dmvl@
zhg.nl. Iedereen kan de jury atten-
deren op geschikte inzendingen. De 
inzending kan een ‘artikel’ zijn met 
een wetenschappelijke inhoud, maar 
het kan bijvoorbeeld ook een scriptie 
van een scholier of student zijn, een 
film (of andere multimedia vorm), 

of een gedicht, maar het moet wel 
over Zeist gaan en een historisch 
perspectief hebben.
Bestuursleden van het Zeister 
Historisch Genootschap en de De 
Monté ver Loren Stichting zijn 
uitgesloten van deelname. 
Het kan zijn dat u het blad Seijst na 
1 maart ontvangt, maar dan rekken 
we de tijdslimiet graag wat op!!

TEN SLOTTE
Ik wens u veel sterkte en gezondheid 
toe in dit nieuwe jaar 2022.

U kunt uw vragen, opmerkingen, 
suggesties via de e-mail stellen: 
info@zhg.nl of telefonisch 06 21 82 
78 78

Namens het bestuur,

Flora de Vrijer, voorzitter

De redactie van het 

Jumbo-boek. V.l.n.r. 

Flora de Vrijer, Wil-

lem de Bruin, Karen 

Veenland-Heineman 

en JanHein Heimel.




