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Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1974. - Dl.4 - 79 - terwijl Gedeputeerde Staten van Utrecht er op 12september mee Instemden. Zodat in oktober 1973met de sloop kon worden begonnen; in november washuize Heerewegen verdwenen. Het aannemersbedrijf Heijmerink is thans bezigmet de bouw van het bejaarden-complex ter plaatse;op 11 juni van dit jaar werd daartoe de eerstespade in de grond gestoken door de 89-jarige damesHylkema en Reysenbach. Zo eindigt de geschiedenis van een 125-jaar bestaanhebbend landhuis en zijn bewoners, met hun lief enleed; en begint de geschiedenis van het gelijknami-ge tehuis voor bejaarden, met hun lief en leed.Het laatste blijft, het eerste - het stenen hulsel -wisselt. K.W. Galis Noten: (12) Een aanvulling op de genealogie Van der Mersch.Op pag. 53 onder II, 1: Arnold Adriaan stierfAerdenhout 4/3-1918 en zijn echtgenote jkvr.Anna 'Maria Wilhelmina Jacoba Backer

stierf ookaldaar 27/1-1929 op huize &quot;Westerhoeve&quot;.(18) R. van Luttervelt: De Stichtsche Lustwarande, Amsterdam, 1949; pag. 144.[19] Op pag. 58, regel 6 van boven staat abusieve-lijk 18gB_ genoemd.Bij nader inzien betwijfel ik, of inderdaad het zo-genaamde kerkeland van Zeist [zie pag. 15 en 19)opgegaan is in het Heerewegen-perceel. In het oud-archief van onze gemeente - waaraan ook de vorigegegevens zijn ontleend - vond ik, dat op 10 okto-ber 1720 door de Gereformeerde [=Hervormde3 Kerkalhier onder andere werd verkocht 8 morgen bouw-land onder Stoetwegen aan de Hoogeweg; het kerke-land derhalve. Aan wie is mij niet bekend; hetland kan toen zeer wel bij &quot;De Breul&quot; zijn gevoegd.Terwijl dan het Molenbosch-Heerewegen-areaal (de33 morgen) het stuk &quot;Preekstoel&quot;-perceel aan de
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