Handtekening: …………….……….………….……….……….…….……….……….……….……….……….……….……….……...……..................................................….………..…….…....

Datum: ……………….……….……….……….………….……….……….…….……….……….……….……….……….……….……….……….……..................................................….………..…….…....

E-mailadres: ……………….……….……….……….………….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….…….……….……….…….......................................…..

Postcode en woonplaats: ……………….……….……….……….………….……….……….……….……….……….……….…….……….……….……….……….……….……….…….…..

Adres: ……………….……….……….……….………….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….…….……….……........................................................…..

Naam en voorletters: ……………….……….……….……….………….……….……….……….……….……….……….……….……….…….……….……….……….….…….….... M/V

❑ IK MAAK JAARLIJKS EEN BEDRAG OVER VAN € …………................... (minimaal 10 euro)
❑ IK STORT EENMALIG EEN BEDRAG VAN € …………...................

De hoogte van uw financiële bijdrage is geheel vrij te bepalen.

De Stichting houdt nauwe
relaties met het Zeister
Historisch Genootschap en
het Geheugen van Zeist.

Onze stichting
heeft ook de ANBI
status. Dat betekent dat giften aan
onze stichting in uw belastingaangifte als gift kunnen worden
aangemerkt: Stichting Oude
Algemene Begraafplaats Zeist
‘De Kleine en de Groote’ RSIN/
fiscaal nummer 811107462.

Wanneer u ons wilt ondersteunen kunt u donateur worden van de Stichting Oude Algemene Begraafplaats Zeist en een
bijdrage overmaken op rekeningnummer NL 14 RABO 0395 2675 28 t.n.v. stichting Oude Algemene Begraafplaats Zeist.

Deze cultuurhistorische parel in het centrum van Zeist verdient uw steun.

WORD DONATEUR VAN DE BEGRAAFPLAATS!

Welkom!

De begraafplaats is elke dag open
van 10.00 - 16.00 uur. Het historische
Poortgebouw met gratis toegankelijke
exposities is geopend op iedere vierde
zaterdag van de maanden april tot en
met september van 12.00 tot 15.00 uur.
U kunt op uw gemak rondlopen en, onder het genot van een vers kopje koffie,

vragen stellen aan de vrijwilligers, die
u informatie kunnen geven over de
geschiedenis van deze bijzondere
historische plek in Zeist.

‘Wiedclub’

Een grote groep vrijwilligers onderhoudt het park, zodat het er verzorgd
uitziet. Hiertoe behoort onder meer het
padenonderhoud en het verwijderen
van onkruid.

OUDE ALGEMENE
BEGRAAFPLAATS ZEIST
‘de Kleine en de Groote’

Mocht u interesse hebben om met
ons mee te doen, kom dan eens langs
of stuur een mail naar onderstaand
mailadres.

Parkaanleg

In de parkaanleg zijn twee verschillende
stijlperioden te onderscheiden. Het
voorste (oudste) deel is in formele stijl
aangelegd met een hoofdas en zijassen.
Het achterste deel in landschapsstijl
naar een ontwerp van Copijn.

CONTACT
Email:
bestuuroudebegraafplaatszeist@gmail.com
Website: www.oudealgemenebegraafplaatszeist.nl
Rondleidingen op aanvraag

een cultuurhistorisch monument aan
de Bergweg in Zeist dat uw steun verdient

Rijksmonument

En in 1999 werden het Poortgebouw,
vier grafmonumenten en de parkaanleg
aangewezen als Rijksmonument. Deze
begraafplaats is van grote betekenis
als stiltegebied en heeft bijzondere
historische en ecologische waarde. Een
spiegel van de geschiedenis!

Historische plek

Donateur worden

Om toekomstig behoud te garanderen en nieuwe projecten te kunnen
realiseren zoekt de stichting financiële
steun, onder meer door het verwerven
van donateurs. Op die manier kan het
onderhoud van de begraafplaats en het
benodigde herstel van de grafmonumenten worden veiliggesteld.
U wordt donateur van de begraafplaats
door het formulier in te vullen en af te
geven.

Het Poortgebouw

In de voormalige doodgraverswoning
is een ontvangstruimte gemaakt en in
het voormalige baarhuis een expositieruimte met een permanente expositie
‘Begraven in Zeist’.
plattegrond 1937. (herkomst) Zeister Historisch Genootschap

U KUNT DIT FORMULIER PERSOONLIJK
AFGEVEN AAN DE VRIJWILLIGERS

De Stichting Oude Algemene Begraafplaats Zeist zet zich in voor het behoud
van deze bijzondere historische plek en
stelt zich ten doel om de belangstelling
voor de oude begraafplaats levend
te houden. Dit gebeurt door rondleidingen, exposities en publicaties. De
gemeente Zeist heeft samen met een
groot aantal vrijwilligers veel geïnvesteerd in onderhoud en verfraaiing van
de oude begraafplaats.

De afgelopen jaren zijn er belangrijke
herstelprojecten uitgevoerd en publieksactiviteiten georganiseerd. Voorbeelden
hiervan zijn:
• Restauratie historisch Poortgebouw
•	Bescherming en herstel historische
grafmonumenten als Rijksmonument
•	Herstel hekwerk, paden en bomen in
oude luister
• Permanente en wisseltentoonstellingen
• Publieksfolders en -wandelingen
• Culturele activiteiten (poëzie, muziek)

OUDE ALGEMENE BEGRAAFPLAATS ZEIST

De Oude Algemene Begraafplaats aan
de Bergweg ligt in het hart van Zeist.
In 1829 liet het gemeentebestuur
daar een algemene begraafplaats met
Poortgebouw aanleggen. De laatste
begrafenis vond inmiddels ruim 50 jaar
geleden plaats. Tot die tijd zijn hier
veel ‘kleine’ en ‘grote’ mensen uit Zeist
begraven. In 1987 werd de begraafplaats een gemeentelijk monument.

