PROGRAMMA
ZONDAG 15 SEPTEMBER 2019
12:00 - 17:00 uur
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1. Poppenkast (gemeentehuis)
Oudhollands vermaak. Doorlopende voorstellingen voor de jongste
bezoekers met tussendoor nostalgische draaiorgelmuziek.

8. Wegh der Weegen
Informatiekraam van de Wegh der Weegen, de fameuze kaarsrechte weg naar Amersfoort.

2. Expositie Zilverkamer (Figi)
De Zilverkamer presenteert de roemruchte Zeister Zilverindustrie in
het Atrium van Figi. Je kunt al je vragen stellen, je eigen zilver laten
bekijken en misschien wel de oude ambtsketen van de burgemeester passen.

9. Natuurorganisaties Zeist
Informatiekraam van diverse Natuurorganisaties uit Zeist en omstreken.

3. Veldwachter
Een echte veldwachter bewaakt hier de orde en leidt het verkeer in
goede banen.
4. Expositie 'Muziek in Zeist' (Hernhutterhuis)
Het Hernhutterhuis (Lageweg 27) huisvest de jaarlijkse expositie
van Het Geheugen van Zeist over 'Muziek in Zeist'. Tijdens het Historisch Weekend is de toegang gratis.
5. Troubadour
Heerlijke liedjes. Van lang en minder lang geleden. Troubadour
Anouk Balins brengt je op het hele terrein in de juiste stemming.

6. Poffertjeskraam
Voor de lekkere trek en een drankje: de oudhollandse poffertjeskraam.
7. Oude Ambachten
Vol passie demonsteren diverse ambachtslieden hun vaak eeuwenoude beroep. Ze vinden het leuk om over hun vak te praten en
verkopen ter plekke hun handgemaakte producten (geen pin).

10. Lokaal Austerlitz
Informatiekraam van Lokaal Austerlitz, een gloednieuwe stichting
uit een bijzondere kern.
11. Expoborden Geheugen van Zeist
Langs de route diverse informatiepanelen over de geschiedenis van
Zeist.
12. Snoepkraam
Voor ieder wat wils. Geen pinbetaling mogelijk.
13. Vélocipède/stelten (fietspad langs begraafplaats)
Lukt het jou? Lopen op ouderwetse stelten of fietsen op een echte
velocipède? Hier kan je het veilig eens proberen.
14. Ponyrijden (wandelpad linksom Slot)
Een nostalgisch ritje voor kinderen op een pony. Net als de ouderen
vroeger deden.
15. Speurtocht over de Pleinen
Lodewijk van Nassau-Odijk neemt je mee tijdens de speurtocht van
ca. 45 minuten. Achterhaal de geheime datum en verdien een
prijsje. Gratis bij aankoop van een strippenkaart bij het Informatiepunt.

SLOT
20. Oudhollandse spelen/Rad van Fortuin
Allerlei oudhollands vermaak. Met o.a. een quiz over Zeist, Den
Dolder, Bosch en Duin, Huis ter Heide en Austerlitz. Ga jij er met de
prijzen vandoor?
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21. Goochelaar
Goochelaar Peter Hanssen verbaast je met de meest magische
trucs, terwijl je er bovenop staat. Laat je verwonderen.
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16. Informatiepunt
Hét uitgangspunt van deze dag. Hier kun je terecht voor al je vragen, vermiste kinderen/ouders, strippenkaarten à €3 (inclusief
speurtocht en vossenjacht). Geen pin.
17. Vossenjacht
Verspreid over de Historische Doedag ga je op zoek naar 8 vossen.
Vind ze allemaal en verdien een prijsje. Gratis bij aankoop van een
strippenkaart bij het Informatiepunt.
18. Stadsomroeper
Net als vroeger roept de stadsomroeper belangrijke mededelingen
om. Zonder versterking. Komt dat zien!
19. Draaiorgeltje
Een authentiek draaiorgeltje. Om te bekijken, te beluisteren en …
om zelf te bespelen.

ALGEMENE INFORMATIE
Aansprakelijkheid — De organisatie is niet aansprakelijk voor
verlies, diefstal of schade aan eigendommen. Laat waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis.
EHBO — Achter Slot Zeist is permanent EHBO aanwezig ter
hoogte van het Slottuintheater. Bij de kassa van de Culturele
Vleugel van Slot Zeist hangt een AED.
Fietsenstalling — Er zijn extra fietsenstallingen beschikbaar
langs de Nassau-Odijklaan, Zinzendorflaan (fietspad) en bij de
witte brug aan de achterzijde van Slot Zeist.
Foto- en filmopnames — Tijdens de Historische Doedag
worden foto- en filmopnames gemaakt voor promotiedoeleinden.
Facebook— Volg ons ook op Facebook en deel je ervaring:
www.facebook.com/GeheugenvanZeist

22. Knutselen (Schelpenzaal, kelder)
Beneden in Slot Zeist is het weer een gezellige boel. Maak je eigen
zwaard of kroon of …
23. Koekjes bakken (Schelpenzaal, kelder)
De Hernhutterkoekjes van de Broedergemeente zijn internationaal
bekend. Maar misschien zijn jouw koekjes nog lekkerder. Aan het
deeg van Bakker Albert zal het niet liggen.
24. Rondleidingen (Hal, beletage)
Gilde Zeist leidt u rond door de schitterende stijlzalen van Slot Zeist.
Doorlopend vertrekken er groepen vanuit de hal achter de hoofdingang.
25. Expositie oud Zeist (Van der Pollzaal, 1e verdieping)
Een unieke collectie over de historie van Zeist. Het Zeister Historisch Genootschap is aanwezig voor een toelichting en al je vragen.
26. Korte films over Zeist (Huydecoperzaal, 1e verdieping)
Doorlopende vertoning van diverse korte films over oud Zeist. Een
rustpunt in de drukte van deze dag.
27. Documentaires over Zeist (Slotzaal, 2e verdieping)
Twee prachtige documentaires van Het Rozenhuis. Om 13:00 en
15:00 uur gaan we op zoek naar De Haven van Zeist (53 minuten).
Om 14:00 en 16:00 komen we uit Utrecht naar Zeist Langs Oude
Wegen (45 minuten).
28. Expositie (rechtervleugel)
De Culturele Vleugel is geopend met een ode aan de portretkunst
door de eeuwen heen. Reguliere toegangsprijzen.

Horeca — Je bent meer dan welkom bij Figi, de Poffertjeskraam, de Snoepkraam, Brasserie Slot Zeist en de Rode
Bus bij het Slottuintheater.
Informatiekraam — Voor alle vragen, vermiste kinderen/
ouders, strippenkaarten, de speurtocht en de vossenjacht.
Parkeerplaats — De Historische Doedag is het makkelijkst
bereikbaar op de fiets. Kom je met de auto? Dan kun je parkeren op de parkeerplaats aan de Zinzendorflaan. Deze is
bereikbaar via de Waterigeweg en de Hernhuttersingel.

Strippenkaarten — Met een strippenkaart kunnen kinderen
meedoen aan allerlei actviteiten. Een kaart kost €3 (contant)
en is inclusief de speurtocht en de vossenjacht. Te koop bij de
informatiekraam.
Toiletten — Toiletten bevinden zich in Figi, in Slot Zeist en bij
het Slottuintheater.
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29. Roofvogelshow (Slottuintheater)
13:30 uur: de roofvogelshow van valkenier Jeroen Settels.
30. Jane Austen Dansgroep (Slottuintheater/Slottuin)
13:00, 14:30, 16:30 uur: dansoptredens in de (tijd)geest van Jane
Austen. Tussendoor in de Slottuin.
31. Riddershow (Slottuintheater)
15:00 uur: spectaculaire voorstelling voor het hele gezin.

32. Zwaardvechters Zwaard en Boog
De ridders van Zwaard en Boog slaan hun kamp op in de tuin van
Slot Zeist. Gevechtsdemonstraties om naar te kijken, maar zeker
ook om mee te doen.
33. Hooibalenbieb
Onder leiding van Idea komen spannende verhalen tot leven in de
Hooibalenbieb.
34. Waarzegster
Madame Roze voorspelt jouw toekomst in haar historische tent.
35. Expositie Zeepfabriek De Duif
Den Dolder had nooit in haar huidige vorm bestaan zonder de zeepfabriek van Chr. Pleines. De expositie van de Historische Vereniging
Den Dolder vertelt er alles over.
36. Zeepjesdemo en ansichtkaarten versturen
In de geest van Chr. Pleines kun je hier zien hoe zeepjes worden
gemaakt. Schrijf daarna je eigen ansichtkaart. De burgemeester
doet ze zelf na afloop voor je op de post.
37. Schminken/Historische foto/Vlechtjes
Wat vind je het leukst? Schminken, op de foto in historisch kostuum of vlechtjes in je haar?

38. Napoleonistische soldaat
Deze soldaat lijkt zo uit het verleden gestapt te zijn. Ga maar eens
met hem praten.
39. Germaans stel
Heel vroeger was het gebied rond Zeist een soort moeras. Toen
leefde dit stel in deze streken. Ben je benieuwd naar hun verhalen?
40. Picknickweide
Om je eigen eten en drinken te nuttigen. Of gewoon om even uit te
rusten.
41. Schilderworkshops De Toets
Kunstenaarsvereniging De Toets is aanwezig om haar werk te laten
zien. Ter plekke worden nieuwe werken gemaakt. Als je wilt, mag je
meedoen en krijg je tips van de experts.
42. Tokkelen en vlotvaren over de Slotvijver
Voor de durfals: tokkelend over de Slotvijver heen en met het vlot
weer terug. Onder deskundige begeleiding en op eigen risico.
43. Bootje varen in de Slotvijver
Net als vroeger: met een bootje varen in de Slotvijver.
44. Vraag maar Raak (Theekoepel)
‘Zeistoloog' Evert van Tellingen is beschikbaar voor alle vragen over
de historie van Zeist en de mooiste verhalen.
45. Boogschieten (Filosofenlaantje)
Iets uit de route, want dat is wel zo veilig. Geronimo laat haar boogschietkunsten zien en… je kunt zelf meedoen.

