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De Groundsman van de Pan...
INTERVIEW

Op weg naar de Golf word ik
in het Panbos ineens geconfronteerd met een ree, die
stokstijf stil op de weg staat.
Gelukkig rijd ik stapvoets en
kan op tijd stoppen. We kijken
elkaar aan en met een elegante
sprong verdwijnt hij uit zicht.
Bijzonder!
Aangekomen word ik ontvangen door Mark die mij voorgaat naar zijn appartement
in het clubhuis. Twee deftige
Siamese katten werpen mij
een ongeïnteresseerde blik toe.
Ik steek van wal!
Wat is jouw band met Bosch en Duin?
Ik ben geboren en getogen in Bosch
en Duin, op de Duinweg. Mijn hele
jeugd bracht ik min of meer door
in het bos en in de tuin van mijn
ouders. De Douglaslaan was toen nog
een bos,´het bos van Ederveen´. Dat
noemden we zo, omdat toen ene
mijnheer Ederveen in de tuinderswoning van Huis ter Wege woonde, op
de Populierenlaan. We bouwden daar
hutten en klommen in bomen.

De liefde voor de natuur is je dus
met de paplepel ingegoten...
Jazeker, ook door de tuin van mijn vader. In 1957 kwamen mijn ouders daar
wonen en is mijn vader begonnen
met de aanleg van een coniferentuin.
We hadden 1½ hectare met een groot
grasveld en verder wel 350 soorten
coniferen. Later heeft die tuin zelfs
internationale bekendheid gekregen!
Hielp jij mee in de tuin?
Ja, zo ben ik aan mijn groene vingers
gekomen. Het grasveld van 6000
vierkante meter werd onderhouden
door Klaas Swart. Hij huurde de chauffeurswoning, die bij het huis hoorde
en was hoofdgreenkeeper van de Pan.
Ik vond dat razend interessant. Vanaf

1978, ik was toen 15, ben ik iedere
vakantie gaan meehelpen op de golfbaan. Na mijn MAVO ben ik meteen in
vaste dienst gekomen.

En dan een vraag die voor vele
Bosch en Duiners met hun mosgazonnen van belang kan zijn...
HOE krijg jij dat gras zo mooi op
de Pan?
Eerst heb ik een beetje geoefend
op het grasveld van mijn ouders.
Tsja, het is gewoon een kwestie van
lucht en licht. Op zandgrond kun je
echt een goede grasmat kweken. Je
moet gewoon 2 tot 3 keer per week
maaien, ook als het regent en het liefst
met een kooimaaier. Het gemaaide
gras niet afvoeren! Ook niet te vaak
sproeien, is niet nodig, dan ga je de
groei alleen maar stimuleren en dan
schiet het gras als het ware door, net
als sla. Houd het kort! [Nou, vooruit
dan maar, weg met de mest, de kalk,
de PH regelaar, de verticuteermachine... MAAIEN is de boodschap!]

Wat voor opleiding heb je voor
deze baan gevolgd?
Ik ben naar de Bosbouwschool in
Arnhem gegaan en heb behalve de
algemene, ook de greenkeepers en
hoofdgreenkeepers opleiding gedaan.
Dat betekende telkens een paar
weken naar school en een paar weken
werken.
Hoe is je loopbaan op de Pan
verlopen?
Eerst was ik greenkeeper, maar door
een noodlottig ongeval van de toenmalige hoofdgreenkeeper Jan van
Dijk, ben ik al op m’n 26e hoofdgreenkeeper geworden, in 1989.

Wat vind je van het groenbeheer in
Bosch en Duin?
Ik vind dat de mensen het beste
landschapstuinen kunnen aanleggen.
Die grote huizen vragen om dat soort
tuinen. Ik ben ook geen voorstander
van grote opzichtige hekken. Die
passen hier gewoon niet. Zie Bosch
en Duin liever als een bescheiden
natuurpark! [Ik begrijp dat Mark onverschrokken middenin het Panbos bivakkeert, maar helemaal zonder hek zou
ik hier toch niet lekker slapen, gezien
alle´landelijke´inbrekers alhier]

Dat was [en is] een hele verantwoordelijkheid. Ben je hier toen
ook meteen komen wonen?
Nee, pas twee jaar later.
Vind je het niet griezelig, zo alleen
in dat bos?
Nou, ik denk dat het hier veiliger is
dan in de stad. Hier komt alleen af en
toe een ree aan de deur, haha!
Ik zeg altijd maar, dat ik in een riante
rietgedekte villa met bar woon, met
een tuin van 50 hectare, die ik nog zelf
mag onderhouden ook!
Vertel eens iets over die
50 hectare?
Kijk ‘t is natuurlijk een prachtig natuurgebied. Geen honden, geen paarden,
geen auto’s... voor de dieren is het
een soort van stiltegebied, ze worden
nergens gestoord.
Zie je hier veel dieren?
[Ik namelijk nooit,red.]
‘s Ochtends vroeg [o, dat is het! red.]

veel reeën en vossen. En er moet een
das zijn, aan de sporen en keutels
te zien, maar die heeft zich nog niet
vertoond.

Mark Lampe bewijst:
Gras kan wèl in Bosch en Duin!

Hoe denk je over het beheer van
het Panbos?
Ik begrijp niet dat ze alle afgezaagde
takken laten liggen. Er worden bomen
gekapt, het hout wordt verkocht
-laatst nog honderden Douglassparren- en de takken blijven daar maar
liggen. Het is ongeveer het drukst
bezochte bos van Nederland en er is
geen pad, waar je fatsoenlijk overheen
kunt lopen, zonder je nek te breken.

Dit heeft niets met ´natuur´ te maken,
zoals bijvoorbeeld stormschade. De
mensen doen het zelf!
[Nu kijkt Mark mijmerend naar buiten
en zegt] “Het zou mooi zijn als het bos
weer in de oorspronkelijke staat teruggebracht zou kunnen worden...
veel zand, grove dennen en heide...”.
Ik hoor jouw liefde voor de
natuur, maar heb je ook nog
andere hobby’s?
Wat ik heel jammer vind is dat die
straaljagers weg zijn! [Wat krijgen we
nu? Die oorverdovende knetteraars? Ik
ben benieuwd!]
Ik vond dat zo fascinerend! Als ik als
kind hoorde dat ze gingen starten,
klom ik als een razende, binnen 30 seconden, in de hoogste boom in onze
tuin en dan kon ik net een stukje van
de basis zien! Geweldig, het mooiste
was als ze echt de hele dag bezig
waren!
[Uw redactrice moet hier even over
nadenken... zouden de dieren op de
Pan destijds al voorzien zijn geweest
van oorbeschermers...?]
Golf jij zelf ook?
Nou en of, ik vind het heerlijk. Het is
ook zo fantastisch om te zien hoe
mooi de baan erbij ligt, om de resultaten te zien van je werk!
Jij voelt je wel als een vis in het
water [gelukkig heeft de Pan geen
water!] hier, geloof ik!
Nou en of, ik ben een bevoorrecht
mens.
Ik neem afscheid van Mark, die mij
terloops nog even op de mooie zonsondergang wijst. Een mooi mens op
een mooie plek!

Op de terugweg hoop ik nog even de ree
te spotten, helaas...! Hij zal wel bij Mark
voor de deur staan!

Door Klaas Hans Noordenbos, Voorzitter
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Er zit Muziek in de lucht
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tandvlees gezond te houden
tandplak te voorkomen
bacteriën tegen te gaan
slechte adem te bestrijden
tanden mooi wit te houden
bij gevoelige tanden
te beschermen tegen gaatjes

O7 active® is verkrijgbaar als
mondspoelmiddel en tandgel

De oktober bijeenkomst van onze
sociëteit werd een daverend succes,
dankzij het fantastische eten en de prikkelende muziek van Anke Angel.
Dit smaakt naar meer!
Muziek zat er ook in het debat over
het VerkeersCirculatiePlan (VCP). De
gemeente bleek ontvankelijk te zijn voor
onze opmerkingen. Het doet mij veel
plezier, dat door al onze inspanningen,
om onze leefomgeving mooi te houden,
gewaardeerd worden. Dat dit ook in de
buurt niet onopgemerkt is, blijkt uit de
spontane complimenten van het provincie initiatief ‘Wegh der Wegen’, aan
het adres van dit blad. Ze vonden het zo

professioneel, dat wij uitgenodigd zijn
om met hen mee te denken.
Als ik dit schrijf, komen de feestdagen
snel dichterbij. Mijn gedachten gaan dan
al snel uit naar een evaluatie van dit jaar
en een vooruitblik voor komend jaar.
Over dit jaar ga ik graag nog met u in
gesprek, op een van de sociëteitsavonden, maar over volgend jaar, wil ik graag
van dit moment gebruik maken om u
te vragen ambassadeur te worden van
onze vereniging.
Ambassadeurs
Zo’n tien leden zijn inmiddels ambassadeur en informeren omwonenden
over de activiteiten van de Vereniging.

Maar wat zou het leuk zijn als zich nog
eens tien bewoners opgeven, want er
zijn nog steeds buurtgenoten die nog
geen kennis hebben gemaakt met de
activiteiten van onze vereniging. En dat
is jammer. Ambassadeur zijn kan daarbij
verschil maken en ervoor zorgen dat
inwoners zich thuisvoelen in Bosch en
Duin e/o.
U kunt zich opgeven door mij een email
te sturen: (noordenbos@mandolin.nl) .
Het bestuur en alle actieve leden willen
er, samen met u, voor zorgen dat volgend jaar een heel actief en muzikaal
jaar wordt, een jaar waarin de vereniging zèlf, zijn lustrum viert. Ik wens u
fijne feestdagen.
Klaas Hans Noordenbos, Voorzitter

Vogeltrek naar pindakaashuisjes in Bosch en Duin
Dankzij de activiteiten van de Jeugdcommissie zwermen er de laatste tijd
veel meer vogels rond, in Bosch en
Duin, dan normaal het geval is. Want
tijdens hun cursusmiddag pindakaashuisjes bouwen, hebben zo’n twintigtal kinderen getimmerd en gezaagd,
dat het een lieve lust was. Huisjes met
scheve dakjes of met lange stokjes,
speciaal om de ooievaar te lokken,
huisjes in allerlei soorten en maten. En
voorzien van pindakaas is zo’n huisje
een eldorado voor vogels.

Poncius licht & design
Vinkenlaan 3, 3722 AH Bilthoven
Telefoon: 030 - 22 87 782
E-mail: info@poncius.nl
Internet: www.poncius.nl
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Hoe eng kan het zijn?
Halloween in Bosch en Duin, met
krijsende nimfen en dikke spinnen
in webben. Dat het Halloweenfeest
ook naar de Utrechtse Heuvelrug
is overgewaaid, moge duidelijk zijn.

Eind oktober gingen 24 kinderen op
pad, langs de huizen en slopen door
kelders en ook nog eens het bos in,
waar het spookte. Natuurlijk onder
deskundige leiding en vooraf een
spannend verhaal.
Lekker tekenen en schilderen
Wat een mooi gezicht om al die
serieuze Picassootjes in de dop, te
zien werken aan een stilleven. En
om de kinderen achter een echte
schildersezel te zien staan. En wat een
resultaten, prachtig werk is er bij.
Wilt u meer weten over deze cursussen, lees dan het hele artikel op www.
verenigingboschenduin.nl
Zoals hierboven beschreven valt te
concluderen dat de Jeugdcommissie,
het afgelopen trimester, een drietal
leuke activiteiten heeft georganiseerd

De Pindakaasclub

voor de jeugd. Ook voor 2013 staan er
al een paar data gepland.
9 februari kindercarnaval
1 april paaseieren zoeken
De data voor de schilderworkshop
schilderen zijn: 19/5, 2/6 en 16/6.

EN OMSTREKEN...

Door Rob Meyer

Door Rob Meyer

Moet u er soms ook echt
eens ‘even tussenuit’?
Behoefte aan wat meer
horizon?
En dan natuurlijk, direct
binnen nu en een klein
half uurtje, op de plaats
van de vanzelfsprekend
adembenemend mooie
bestemming?
Graag zetten we u gratis,
in deze wisselkolom, direct leverbare en panklare
plekjes voor, die uw hart
zullen stelen. Deze keer:
rivier ‘De Eem’

De Eem
zenden jaren cultuur. Nou ja, het liep
vroeger wel regelmatig onder, en dat
doet het hier natuurlijk nooit! Ieder
nadeel heeft zijn voordeel.
Goed toegankelijk, -op lagere polderhoogte- slingert zich een van de klein-

Was de afgelopen eeuwen de woeste
heide waarop wij nu leven, een
gebied waar je geen mens in kreeg,
dat juist liever werd gemeden en waar
behalve een verdwaalde non met
schaap, verder niet veel te halen viel:
juist een paar kilometer verderop is
het al vele eeuwen een drukte van belang. Terwijl wij bij wijze van spreken
hier nog steeds aan het ontginnen
zijn, ligt ,slechts iets verderop, al dui-

In de winter wemelt het, in deze
‘ooipolder’ van de provincie Utrecht,

Als de waterige zon doorkomt, ontstaat luidruchtig dispuut, tussen de
dames en heren. Als vermoedelijke
landingsplaatsen zichtbaar worden,
stijgt af en toe een nog niet tot leider

gekozen gans op en keert, zoals te
verwachten, onverrichterzake, luid
protesterend terug. (deze ‘Wildersgans’, altijd in voor een stevige pot
herrie, immer verongelijkt maar altijd
gelijk willen hebben!).

- Object: Rivier ‘De Eem’, lengte vanaf
Amersfoort: circa 19 kilometer naar het
voormalige IJsselmeer.

Komt een van de werkelijke leiders
omhoog, dan verheffen zich vele duizenden ganzen tegelijkertijd en laten
zich leiden, op zoek naar grasland om
te grazen. Een heus spektakel. Alles en
iedereen is druk in overleg met elkaar!

- Bijzonder; een fietspad dwars door het gras
over de groene dijk!

- Afstand per fiets, vanaf Bosch en Duin:
minder dan 20 kilometer.

- De Eemlijn; ideaal voor de recreatieve
fietser: fietsen naar Eemdijk en over de
Eem, met de fietsboot weer terug naar
Amersfoort; www.eemlijn.nl

Wie heeft nu de regie?
Bent u er, op het eind van de dag, in
bijvoorbeeld de maand december,
dan keren zo rond half vier de groepen massaal terug naar het water. Een
mooiere, goed georganiseerde chaos
bestaat vrijwel niet, gans na gans
schuiven de dames en heren, voor
de komende nacht, het veilige water,
weer in. Schiphol is er niets bij!

Een van de meest onverwacht mooie
riviertjes is ‘de Eem’, waarvan het
meeste water afkomstig is uit de Gelderse Vallei. De waterhoogte van de
Eem moet goed bijgehouden worden;
er wordt regelmatig extra water afgevoerd, vanuit het 40 kilometer lange
‘Valleikanaal’ uit Gelderland, dat daar
anders grote delen land, gedurende
enkele maanden per jaar, zou zien
overlopen.
Of het nu winter, voorjaar of zomer
is, bij de Eem is echt altijd wel wat te
doen. Even weg uit die saaie bosrijke
en van ‘Nimbus 2000 bladblazers’ vergeven omgeving van Bosch en Duin.
Weg uit de herrie, nu even de echte
volledige stilte, waarvoor u hier bent
komen wonen!

kan doen. In een ver verleden liep het
laagland regelmatig onder water en
liet de zee rijk slib achter.

van de ganzen. Grote groepen ganzen
overnachten op het water, om in
het donker zoveel mogelijk van de
vos en ander rondsluipend gevaar
verschoond te blijven.

Niets zo mooi, troostend blauw,
gedurende die paar uur licht per dag,
in de winter, als dat azuurblauw van
de Eem…

- In de winter; schaatsen vanaf Eemdijk,
een echte aanrader! Rustig en sfeervol.
Vanaf de pontveer Eemdijk, ideaal voor de
kleinkinderen!
- Is het te koud om te fietsen, dan kunt u met
de auto langs de Eem rijden, bij de gemalen
is het water veelal ontdooid en vindt u de
meest uiteenlopende vogelsoorten, ook
dwaalgasten, altijd prijs!
- Warm worden bij Theetuin Eemnes; (van
24 december tot 7 Januari gesloten, verder
altijd open! ) Oergezellige Hollandse
kneuterigheid, met veel charme.
- Plaatsen: Eemdijk, Eemnes en Eembrugge
- Toch nog tijd over? Ga uit eten in
Spakenburg, vette vis! Heerlijk!

ste en meest interessante van onze
rivieren. In dit geval ook nog eens,
door honderd procent echt, Nederlands weidelandschap en beschermd
natuurgebied.
Het water van de Eem is ondermeer
afkomstig uit de ‘Heiligenbergerbeek’,
de ‘Barneveldse beek’ en ‘Lunterse
beek’. De bodem van de polder is
door de ontwatering steeds lager
komen te liggen. Ook lager omdat
bij hoog water en noorderwind, de
Noordzee hier zijn werk niet meer

Fotografie afkomstig
van Waterschap Vallei
& Eem

Voel je welkom
in Den Dolder!..

Bericht uit andere hoek, door Bettina Wigman-Verhorst
(Deel 4 over Den Dolder 100 jaar).

0ARKLAND :OETBROOD
B6@:A66G9>?
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In deze editie sluiten we
het 100 jarig bestaan van
Den Dolder af. Er zijn veel
festiviteiten georganiseerd
en deze zouden er niet zijn
geweest zonder de vele
actieve verenigingen die
Den Dolder kent.

Bemiddeling bij:

• verkoop • aankoop • taxaties
• hypotheken • verzekeringen
Parkland Makelaardij
Dolderseweg 138c
3734 BL Den Dolder

Zoetbrood Assurantiën
Dolderseweg 138d
3734 BL Den Dolder

030 - 228 35 30 T 030 - 229 05 58
info@parkland.nl E algemeen@zoetbrood.nl
www.parkland.nl I www.zoetbrood.nl

Uitvaartzorg Den Dolder
Afscheid nemen doen we allemaal in ons leven.
Op veel momenten en op veel manieren.
Maar afscheid nemen wanneer iemand is overleden,
is een speciaal afscheid.
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Het is onvoorstelbaar, maar bij het
schrijven van dit stukje kwamen er
wel 30 verenigingen aan het licht.
Den Dolder heeft zo’n 4300 inwoners,
dus je zou bijna denken dat er achter
iedere voordeur wel een lid huist.
Om hier achter te komen volgde een
telefoontje naar de voorzitter van de
Belangenvereniging van DD : de heer
Jan Scherphuis. Laat hij nou ook voorzitter zijn van het comité ´100 jaar DD´.
Op mijn vraag, hoe het toch komt dat
DD zo’n actief verenigingsleven kent,
hoefde hij niet lang na te denken.
DD was oorspronkelijk een arbeidersdorp voor de Zeepfabriek de Duif. Het
hele dorp is destijds door de eigenaar
van de fabriek, de heer Christoph
Pleines, opgericht. Hij zorgde ervoor,
dat de medewerkers van de fabriek
allerlei voorzieningen kregen, zoals
huizen, winkels, een school en zelfs
een begraafplaats (Het Stille Hofje). De
zeepfabriek verdween, maar de Willem Arntsz Hoeve had inmiddels zijn
intrede gedaan en bracht ook weer
nieuwe woningen en bedrijfjes. DD
was een hecht dorp. Je had toen alleen nog maar DD Noord en iedereen
kende iedereen. Mede door de in die
tijd geïsoleerde ligging , zocht men
allerlei activiteiten voor elkaar. Er was
al een muziekkorps, Excelsior geheten (tegenwoordig Dr. Engelhard) en
op de hoek van de Dolderseweg en
de Pleineslaan – waar later de Maria

Christina Kerk is gebouwd – stond een
houten muziektent waar regelmatig
een concert werd gegeven.
De Oranjevereniging werd in 1936
opgericht en organiseert nog steeds,
sinds 1945, de jaarlijkse dodenherdenking. De Dolderse sportclub
DOSC kwam in 1948, gevolgd door
de toneelvereniging Onder Ons, de
Historische Vereniging DD, de vrijwillige brandweer, atelier DD, jongerencentrum de Kameel, tuinvereniging
Eigen Oogst, Dolders Poppodium, de
Belangenvereniging DD, jeugdclub
DJOIN etc. etc. Deze verenigingen
zijn 3 jaar bezig geweest om van het
Dolders eeuwfeest iets bijzonders te
maken. En dat is gelukt. De gelden
werden gevonden bij de gemeente,
de verenigingspotjes en diverse grote
en kleine fondsen.
De officiële start van het jubileumjaar
vond plaats op woensdag 1 februari
en verdeeld over het jaar vonden er
nog vele festiviteiten plaats: sport ,
kunst en cultuur, muziek, lezingen
door Dolderse wetenschappers en in
september, een historische tocht over
de vliegbasis. Tijdens het schrijven van
dit stukje, hebben we op 17 november nog een slotavond tegoed; met
muziek in de sporthal, van het nieuwe
complex van DOSC. Die avond wordt
ook het boek ‘100 jaar Den Dolder’
aangeboden, aan de Burgemeester
van Zeist en deze is vanaf die datum
te verkrijgen, in de regionale boekhandels.
Wat dat betreft kan een ‘jong’ dorp
als Den Dolder, trots zijn op zoveel

actieve inwoners. De Belangenvereniging is daarbij een belangrijke schakel
naar de gemeenteraad, het college
van B&W en de gemeente Zeist. Zij
houden de nieuwste ontwikkelingen
in het dorp bij en komen op voor
de belangen van de bewoners. Er is
tevens een speciale commissie Natuur
en Milieu, om het groene karakter van
het dorp te behouden. En laten we
de Historische Vereniging van DD niet
vergeten! Zij houden, mede door het
verschijnen van het hiervoor genoemde boek, de geschiedenis levend.
Zo ziet u maar, Den Dolder heeft veel
meer te bieden dan een Albert Heijn
en een treinstation.
Voor meer informatie kijkt u op de
website www.dendolder.net
Met dank aan de Belangenvereniging
DD en het wijkteam.

Rectificatie: In mijn
vorige artikel in
Bosch en Duin’s
Belang is een fout
opgetreden:
Ik bestempelde de
STRABO fabriek
als een verffabriek.
Dit is onjuist. Het
was een papier- en
verpakkings
fabriek. Mijn
excuses hiervoor.

Door Fernande Probst

EMC Cosmetisch

Cosmetische chirurgie

EMC Medisch

Plastische chirurgie
(verzekerde zorg)

EMC Huidzorg
Gespecialiseerd in
huidverbetering

EMC Vitaal

Gewichtsconsulente

De kliniek
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Speciaal
voorude
hebbenwe
weeen
eenanti-aging
LBF Beauty
Flash.
Kijk hiervoor op:
op: www.emckliniek.nl/boschenduin
www.emckliniek.nl
EMC Bosch en Duin - Biltseweg 14 - 3735 ME Bosch en Duin - (030)2288400 - info@emckliniek.nl - www.emckliniek.nl

W W W . B A A S W I J N . N L

WIJNKOPERIJ ANNO 1874
Wijnkoperij J. Baas & Zoon
Spoorlaan 1, 3735 MV Bosch en Duin
Tel: 030 - 693 1468, Fax: 030 - 691 5020

WT2 J.Baas&Zn Advertentie.indd 1

16-02-2006 13:28:56

KOKKERELLEN

Amuses voor de Feestdagen
Voor deze feestdagen geef ik u de recepten voor
2 totaal verschillende soepjes, als amuse.
De één is klassiek, met paddestoelen, bekend en
erg lekker met de volle smaak van paddestoelen.
De ander, heel verrassend en grappig, op basis
van zuurkool en appel. Mijn gasten konden het
zeer waarderen, zeker de moeite waard om te
proberen
U kunt beide soepjes een dag van te voren maken,
prettig in deze drukke tijd.
Paddestoelensoepje
125 gr. kastanjechampignons
100 ml room
1 pot paddestoelenfond
1 sjalot, gesnipperd.
½ pakje ,ongeveer 8 gram funghi porcini secchi
(verkrijgbaar bij een bekende grootgrutter)
boter

•
•
•
•
•
•

Borstel de funghi schoon (ze kunnen wat zand bevatten) en snijd of knip ze in kleine stukjes. Week ze in
ongeveer 100 ml kokend water.
Borstel de paddenstoelen schoon, snijd ze eveneens in
kleine stukjes en bak ze zachtjes gedurende ongeveer
10 minuten, zodat ze hun vocht verliezen. Fruit de
gesnipperde sjalot in een soeppannetje en voeg de
paddestoelen, de funghi met weekvocht en de fond
toe. Breng aan de kook en laat zachtjes tot ongeveer
de helft inkoken.
Tot zo ver kunt u dit soepje een dag van te voren klaarmaken, bewaar het in de koelkast.
Vermeng, voor het gebruik, het soepje met de room
en warm dit goed door, maar laat het niet koken.
Schenk het in kleine glaasjes of kopjes.

Zuurkoolsoepje
100 gr zuurkool
50 gr blokjes kruimige aardappel
1 sjalotje
ca 10 gr gerookt ontbijtspek, in kleine blokjes
½ teentje knoflook
100 ml gevogeltebouillon
125 ml droge witte wijn
125 ml room
1 appel, suiker
boter
coctailprikkers

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bak het spek met het gesnipperde sjalotje en de knoflook zachtjes in een beetje boter. Voeg, als het sjalotje
iets begint te kleuren, de zuurkool, de aardappel, de
bouillon en de witte wijn toe. Kook tot de zuurkool
en de aardappelblokjes gaar zijn. Laat iets afkoelen en
pureer het geheel (met de staafmixer of blender). Tot zo
ver kunt u dit soepje van te voren klaarmaken.
Steek met een bolletjessteker per persoon, een mooi
bolletje uit de appel en rol deze door de suiker die
vermengd is met een klein beetje kaneel. Bak de bolletjes in de boter en rijg deze per stuk of per 2 aan een
cocktailprikker.
Vermeng, voor het gebruik, het soepje met de room en
warm dit goed door, maar laat het niet koken. Schenk
het in kleine glaasjes of kopjes en leg de prikker met de
appel er dwars op.
Ik wens u hele mooie en vredige feestdagen!

Boekbeschrijving door leddie Valstar

Zeist door de tijd...
Bosch en Duin is jong, maar
al in 838 wordt Zeist voor het
eerst in een schriftelijke bron
vermeld. Deze nederzetting
ontstond in de overgangszone
van de Utrechtse Heuvelrug
naar het stroomdal van de
Rijn.

Het eerste plan.
De praktijk is anders

De eerste bewoners bouwden graag
hun huizen, in het gebied tussen
hoge zandgrond en drassige rivieren.
Daarom ontstonden hier de eerste
nederzettingen, die wij nu kennen
als De Bilt, Zeist, Doorn, Driebergen,
Amerongen en Leersum. Zeist lag aan
de Zeister Rijn, dit was een aftakking

van de huidige Kromme Rijn. Tot in de
12e eeuw was deze rivier bevaarbaar,
daarna werd het een geul die uiteindelijk verzandde. Het zand waarop
Zeist is gebouwd is meegevoerd door
de wind, in de laatste ijstijd. Dit zand
hoopte zich op in duinen, duinen die
wij nu nog vinden in bijvoorbeeld

het Panbos. Naast deze zogenaamde
´landduinen´ kwamen ook stuifduinen voor. Deze zijn echter niet door
de wind maar door de mens ontstaan. Door houtkap, het steken van
heideplaggen of overbegrazing door
schapen, verdween plaatselijk de
begroeiing waardoor de ondergrond
ging stuiven. Dat stuifzand vormde
een ernstige bedreiging. Zo is bij Den
Dolder, de nederzetting Hees door
het stuifzand geheel onder het zand
verdwenen. Een voorbeeld van zo’n
stuifzandcomplex vinden wij tegenwoordig nog terug bij ´Soestduinen´.

Als gezegd, zand en drassige rivieren,
wat ook tot uiting komt in de naam
Den Dolder of Dolder, wat ´drassige
Laagte´ betekent. Dit gebied maakte
vroeger deel uit van het Soesterveen,
dat zich ontwikkelde in een laagvlakte
van de Heuvelrug.
Deze kennis over het ontstaan van
Zeist en het landschap is te vinden in
het boek ´Zeist door de tijd´, van Kees
Volkers. In deze prachtige cultuurhistorische atlas beschrijft Volkers,
hoe de mensen in de loop van de
geschiedenis vorm hebben gegeven
aan hun omgeving. Aan de hand van
honderden historische en actuele
kaarten, prenten en foto’s schetst hij
de geschiedenis van Zeist en daarmee
natuurlijk ook van Bosch en Duin. Hij
doet dit aan de hand van 5 markante
tijdvakken, die ieder grote invloed
hebben gehad op de veranderingen

in het landschap. Volkers haalt de
geschiedenis van Zeist heel dichtbij,
omdat hij voortdurend op een kaart,
of met een nauwkeurige beschrijving
aangeeft waar de belangrijkste ontwikkelingen plaatsvonden. De lezer
kan met behulp van het boek op de
fietst stappen en op zoek gaan naar
bijvoorbeeld de oudste bisschoppelijke hofboerderij, die bijvoorbeeld
vlakbij de villa Schaerweijde heeft
gelegen. Achter in het monumentale
boek staat een overzicht met alle
middeleeuwse hofsteden en buitenplaatsen, waarbij ook is aangegeven
wat hier nog van aanwezig is. Dat
blijkt verassend veel te zijn.

´Zeist door de Tijd´, is een lust voor
het oog, omdat de illustraties van
hoge kwaliteit zijn en het beste beeld
geven van de invloed, van de mens
op het Zeister landschap.

´Zeist door de Tijd´.
Een cultuurhistorische
atlas,
door Kees Volkers,
uitgeverij Stokerkade.
€29,50

Hotel de Hoefslag wordt
Zorggroep ‘De Laren’ heeft, bij de
gemeente Zeist, een ontwerp-bouw
aanvraag ingediend, voor de vestiging
van een woonzorgcentrum, in hotel
De Hoefslag, dat al geruime tijd leegstaat. Het plan behelst de inrichting

Voor gezelschapsdieren en paarden
Dr J.C. Boswijklaan 11a
3734 EA Den Dolder
Tel: 030 - 228 22 11
Fax: 030 - 231 70 03
www.dierenkliniekdendolder.com

appartementen. Doelgroep zijn
gefortuneerde ouderen, die zelfstandig
maar niet geïsoleerd, veilig en voorzien
van zorg, willen wonen.

Huisvisite mogelijk
Nu nog
vooral zorg

’’

Arnoud van der Muelen Wolf
Hoveniersbedrijf is een modern

www.dierenkliniekdendolder.com

en professioneel hoveniersbedrijf dat als doel heeft:

het leveren van uitstekende

Voor gezelschapsdieren en paarden

dienstverlening dat geheel
voldoet aan uw wensen.

Dr J.C. Boswijklaan 11a
3734 EA Den Dolder
oorspronkelijke details. Door
Tel: 030 - 228 22 11
karakteristieke elementen te
Fax: 030 - 231 70 03
behouden en nieuwe facetWij werken met respect voor

’’

ten toe te voegen. Met als

resultaat een eigenzinnige,

hedendaagse uitstraling van
uw buiten.

van 21 -voornamelijk eenpersoons-

Arnoud van der Muelen Wolf
HOVENIERSBEDRIJF

Huisvisite mogelijk

Fornheselaan 216a, 3734 GE Den Dolder, Telefoon: 030 - 695 31 72 E-mail: info@muelenwolf.nl Internet: www.muelenwolf.nl

Na een voorlichtingsbijeenkomst over
de plannen op 15 mei jl. hebben een
aantal omwonenden en de vereniging,
contact opgenomen met de zorggroep. Er is uitvoerig overleg gevoerd,
over de voorgenomen uitbouw van
het hotel op de begane grond, de aan
te houden parkeergelegenheid en het
in- en uitgaande verkeer.

Zorgvilla
Dit overleg heeft erin geresulteerd
dat de vereniging op 9 november
jl. aan B&W van Zeist een brief heeft
gestuurd waarin, kort gezegd, de
inrichting van zorgvilla ‘Hoefstaete’
in Bosch en Duin wordt verwelkomd.
Wel is hierbij aangetekend, dat ervan
wordt uitgegaan, dat bij de noodzakelijke bestemmingswijziging de
mogelijkheid vervalt, om op het
huidige gebouw een extra bouwlaag
aan te brengen.

Hetzelfde geldt voor het uitsluiten van
verdere uitbreidingsmogelijkheden,
voor het restaurant de Hoefslag, nu
het bouwvlak vrijwel geheel wordt
bebouwd, ten behoeve van het
woonzorgcentrum. Ook is de afspraak
met de zorggroep bevestigd, over
het aantal parkeerplaatsen, dat voor
het woonzorgcentrum zal worden
gehandhaafd.
De brief is door ongeveer 15 omwonenden onderschreven.
Hans Voorberg

Samenstelling van deze rubriek: Leddie Valstar. Tips en info: leddie@valstar.nu

KREDIETCRISIS...
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Ontdek je (culturele) plekje

CRISIS?!

De mooiste voorstellingen
bij u om de hoek.

Dat de kredietcrisis de gemoederen bezighoudt staat vast. Waarschijnlijk
heeft u zelf ook veel vragen... Of misschien zelfs zorgen... Over de
invloed die de crisis op uw financiële leven kan gaan hebben...
Of misschien al heeft...

CULTUUR

Loop daar niet mee rond maar laat u vakkundig voorlichten door de
notaris. Dat is dé persoon bij uitstek die niet alleen uw vragen kan
beantwoorden maar óók juridische oplossingen kan bieden! Oplossingen
die de kredietcrisis buiten de deur houdt en veiligheid voor de toekomst
creëert.

De liefhebber van kunst kan in de omgeving van Bosch en
Duin zijn of haar hart ophalen. Iedere week worden, binnen
een straal van 10 kilometer, prachtige voorstellingen gegeven.
Veel moois is te vinden in kleine zaaltjes bij u om de hoek.
Om de lezer te inspireren, heb ik een aantal bijzondere voorstellingen verzameld. Wilt u meer tips? Surf dan naar: www.
cultuurutrecht.nl en www.ideacultuur.nl

Behoefte aan meer informatie maar vooral daadkracht?
Bel of email dan voor het maken van een gratis afspraak. En omdat het
tegenwoordig allemaal moeizaam genoeg gaat kunt u ook gerust
langskomen in de avonden of in de weekenden.

Schoudermantel 37
3981 AE Bunnik

Graag tot snel!

T: 030-656 87 88
F: 030-656 56 68
E: tl@anotaris.nl

W

W
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Kunst en literatuur
z ondag 13 januari t/m maandag 25
februari 2013. Fie de Ferrante (monoprints) Hans Fransen (collages/
gemengde technieken/installaties)
Art Traverse, Gemeentehuis De Bilt,
www.arttraverse.nl

mr. Th. Langerwerf
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z ondag 7 april t/m dinsdag 21 mei
2013. Maarten Dekker (schilderijen) Koen Doodeman (schilderijen) Erik Klein Wolterink (foto’s)
Art Traverse, Gemeentehuis De Bilt,
www.arttraverse.nl
T ot 1 maart 2013, Wonderkamers.
Verschillende kunstdisciplines bij
elkaar gebracht in onverwachtse
opstellingen, die zijn geinspireerd
op 17e eeuwse rariteitenkabinetten. MaCloud Gallery, Julianalaan 1,
Bilthoven, www.macloud.nl
1 3 december, 20.00 uur: Messiah
(Händel)geplaatst in zijn tijd, lezing
door muzikologe Ans Gommers
Bilthovense Boekhandel,
Julianalaan 1, Bilthoven ,
www.bilthovenseboekhandel.nl
Pop en muziektheater:
M
 a. 24 december, 20.15 en 23.00
uur: Dialogue – Kerstconcerten.
Muziek uit Israël en Palestina.
Beauforthuis, Woudenbergseweg
70, 3711 AB Austerlitz,
Supertramp Saxofonist
www.beauforthuis.nl
John Hellwell

Z
 o. 13 jan, 17.30 uur: Frederique
Spigt. Country, Blues en folkmuziek met 4 en 5 sterren recensies.
Beauforthuis, Woudenbergseweg
70, 3711 AB Austerlitz, www.beauforthuis.nl
Z
 o. 24 feb, 17.30 uur, Ode aan Paca
de Lucia, met Eric Vaarzon Morel
en Carlos Denia. Beauforthuis,
Woudenbergseweg 70, 3711 AB
Austerlitz, www.beauforthuis.nl

 a. 26 jan. 22.00 uur: Fried Bourbon.
Z
Swingende blues uit België. Cultuurcentrum Artishock, Steenhoffstraat
46, Soest, www.artishock-soest.nl
J azz op Woensdag: Elke woensdagavond om 20.30 uur gratis
topjazz in Stadscafé de Observant,
Stadhuisplein 7, Amersfoort. www.
observant.nl

Klassieke muziek
Zo. 20 jan. 15.00 uur: The Florestan
Duo. Hilton Royal Parc, Van Weerden Poelmanweg 4-6, 3768MN,
Soestduinen www.muziekkringeemland.nl
 o. 17 maart, 15.00 uur: Lisa Jacobs
Z
(viool) en Ksenia Kouzmenko (piano)
Hilton Royal Parc, Van Weerden
Poelmanweg 4-6, 3768MN Soestduinen www.muziekkringeemland.nl

V r. 1 maart, 20.15 uur:
Alex Roeka, Gegroefd.
Rauw en kwetsbaar zingt,
praat en roept Alex over
het leven.Beauforthuis,
Woudenbergseweg 70,
3711 AB Austerlitz,
www.beauforthuis.nl
Jazz en blues:
Z
 a. 29 dec. 22.00 uur:
Velman Brothers (winnaar
Dutch Blues Award 2011).
Cultuurcentrum Arti
shock, Steenhoffstraat 46,
Soest, www.artishocksoest.nl
Z
 a. 15 december: Yuri
Honing. Winnaar VPRO/
Boy Edgar Prijs.Cultuurcentrum Artishock,
Steenhoffstraat 46, Soest,
www.artishock-soest.nl

Lisa Jacobs

HET NIEUWE
STOKEN
Flexibele stokers met
72 rubberen haartjes
verwijderen effectief
tandplak en masseren
het tandvlees.

Verkrijgbaar in de maten
Regular of Large.

Verkeers circulatieplan vastgesteld
Op 6 november 2012 heeft de
gemeenteraad ingestemd met
het verkeerscirculatieplan
Den Dolder, Bosch en Duin
en Huis ter Heide.Tijdens de
inspraakronde, waarin de
Raad zich liet informeren, over
het plan, heeft de vereniging
ingesproken, (u heeft daarover
elektronische nieuwsbrieven
ontvangen). Onze inspraaknotitie staat op de website.
Het plan dat werd ingediend is, met
een wijziging, aangenomen; met
grote meerderheid heeft de Raad
het amendement aangenomen, om
de voorgenomen afsluiting van de
Paduaweg, de Eekhoornlaan en het
Dolderse stuk van de Baarnseweg,

niet toe te staan (*).
De Raad heeft bovendien een motie
aangenomen. De indieners daarvan
vroegen de Raad en het College, om
in gesprek te blijven met Provinciale
Staten van Utrecht, over een onderdoorgang, onder de ‘ McDonalds
kruising’ in Huis ter Heide. Hoewel nog
niets is beloofd, wordt het bestuur
van de gemeente door deze motie
aangespoord om, met de Provincie, te
zorgen voor een werkelijke verbetering van de doorstroming op het
kruispunt. De bedoelde ‘dive under’,
voor rechtdoorgaand verkeer, op de
Amersfoortseweg, zou het kruispunt
effectief ontlasten. De huidige lange
wachttijd voor auto’s voor de verkeerslichten op de Dolderseweg zou
er sterk door afnemen. Met als gevolg:

Kunsten

Salon
der

De Salon opent het nieuwe jaar op
22 januari, met de voortzetting van 4
activiteiten. Ervaring is geen noodzaak,
iedereen kan instappen ,per avond
zijn we ongeveer met 10 à 12 personen

minder doorgaand verkeer (sluipverkeer in termen van het VCP) door
Bosch en Duin en Huis ter Heide.
In het VCP is opgenomen dat er na
de realisatie van de nu voorgenomen
verbetering van de doorstroming, op
het kruispunt, de zo noodzakelijke
verkeersmetingen en analyses worden
gedaan. Er is echter geen budget voor
opgenomen. Helaas is het niet gelukt
om de politieke partijen, de motie te
laten opnemen, dat daar budget voor
wordt veiliggesteld. Dat is begrijpelijk
- een raad kan alleen over de eigen
zittingsperiode beslissen-, maar wel
spijtig.
(*) de voorgenomen afsluiting van
de Hobbemalaan was in een eerder
stadium uit het plan geschrapt.

Portret tekenen/schilderen o.l.v. Dieuwke van Dijck
23 januari. 6, 27 februari. 13 en 27 maart
Apple avonden o.l.v. Michiel Houtman
15 en 22 januari
U bent allen van harte welkom in onze clubruimte, onder de tennisclub. Gewoon een keer
komen kijken hoe de lessen verlopen en de sfeer
proeven, kan altijd.

Hier zijn de cursussen:
Boetseren o.l.v. Wiesje Schaafsma
11, 25 februari. 4, 11 en 18 maart

Alle informatie over:tijden,plaats,materialen enz.
is te vinden op www.salonderkunsten.nl

Acryl schilderen o.l.v. Lilian Oldenhof
5, 26 februari. 12, 26 maart en 9 april

Tot ziens,
Annemarie Treurniet en Gitta Kreeftmeijer

Duintips door Rob Meyer; deel 28

DUINTIPS

In 1653 wordt dwars door de
´barre heide´, de Amersfoortseweg aangelegd, nadat Jacob
van Campen er het ontwerp
van heeft voorgelegd aan de
stad Amersfoort en de ‘Staten
van Utrecht’.
De geplande weg wordt maar
liefst 60 meter breed, een
unicum voor die tijd, en biedt,
om de honderd ‘roeden’ (376
meter), toegang tot een ‘sortie’, toegangen tot percelen
grond. Deze vormt daarmee,
een van de meest interessante,
infrastructurele, grootschalige
projecten uit die tijd.
Na de aanleg gebeurt er een lange tijd
vrijwel niets belangwekkends meer.
Van Campen, -die en passant ook het
stadhuis van Amsterdam ontwerpt,
later in gebruik genomen door de
Oranjes-, weet dan nog niet, dat zijn
project in de barre heide, in ieder geval, gedoemd is, volledig te mislukken.

Uit het ‘Tien-jaarverslag Vereniging
Bosch en Duin’
1923-1933; zicht
vanaf Duinweg op
de Populierenlaan
(±1930)

Het idee was, een impuls te geven
aan de ontginning van een enorm
heidegebied tussen De Bilt, Soest,
Amersfoort, Leusden en Zeist,

De ontwikkeling van Bosch en Duin

Een aanloop naar het 90 jarig jubileum
van de Vereniging Bosch en Duin e/o
Bloemendaal ‘de Maatschappij Bosch
en Duin, Naamloze vennootschap tot
exploitatie van onroerende goederen’
werd opgericht. (Pierre Rhoen).

-droog en heet in de zomer,
ijskoud in de winter-, door, dwars
door het heidegebied, een weg
aan te leggen. Het plan zou
gefinancierd worden, door aan
weerszijden van de weg grenzende percelen uit te geven, ten
behoeve van luxe buitenplaatsen.
Het plan komt uiteindelijk, slechts
gedeeltelijk, ´van de grond´, waardoor de weg niet gerealiseerd
wordt.
Het rampjaar 1672 en de bezetting van Stad Utrecht gooien roet
in de plannen, van Staten en Stad
Amersfoort.
De ontwikkeling van het project
´Wegh der Weegen´ valt terug tot
op het niveau, waarop onderhoud
nog slechts wordt gepleegd, om te
paard van punt naar punt te kunnen
reizen.
Op veel plaatsen in het aangelegde
tracé verzandt het project letterlijk en
zelfs dreigt de heide de weg weer
terug te nemen. Desalniettemin zijn
de piketpalen geplaatst en groeien
de bomen langs de weg uit tot een
groene oase, midden in een droog
heidegebied.
Had u in die tijd boven Bosch en Duin
kunnen vliegen, dan had u dus behalve veel heide, erg veel meer heide
kunnen waarnemen en dan met hier
en daar een boom.
De enige echte uitzondering daarop
zou een circa 60 meter brede groene,
schaduwgevende bomenlijn zijn
geweest, de weg waarom wij ons nu
druk maken, of deze nu een- of tweebaans moet blijven.

Op 1 februari 1902 koopt Herman Friedrich Kol, eigenaar van de ‘Maatschappij Bosch en Duin’, de 350 hectare
grond die wij sindsdien onder elkaar,
-laten we maar zeggen-, ‘verdeeld’
hebben. In 1907 wordt de halte Bosch
en Duin geopend. Vanaf dat moment
zijn er feitelijk geen belemmeringen
meer voor de verdere exploitatie van
het gebied.

Enfin, de oorspronkelijk geprojecteerde buitenplaatsen komen er
dus vrijwel niet; het is immers forse
crisis, er is plotseling niet de minste
behoefte meer, het gebied tot ontwikkeling te brengen, zoals gehoopt door
de toenmalige (protestantse) Staten.
(….prutsers!)
Vrijwel het gehele woeste en onherbergzame gebied, blijft behoudens
een enkele uitzondering onontgonnen.
Gedurende de daaropvolgende
eeuwen wordt door de Orde der
Benedictinessen, de regie gevoerd
over de woeste gronden, waarop wij
nu wonen, maar zonder enig bijzonder resultaat. Zowel de nonnen als de
schapen hebben vrij spel.
In 1860 wordt de Dolderseweg aangelegd; hiermee wordt de Amersfoortseweg verbonden aan de Soestdijk-

seweg. Deze stap blijkt kenmerkend
voor de verdere ontwikkelingen.
In 1863 wordt de spoorlijn UtrechtAmersfoort-Zwolle, in gebruik genomen. Het spoor wordt op dat moment
nog aangelegd, midden op de heide.
In 1901 wordt de spoorlijn Zeist-Bilthoven, door de ‘Nederlandse Buurtspoorweg’ aangelegd.
Bij het station in Bilthoven worden
enkele (eerste) villa’s gebouwd.
Volgend jaar vieren we het 90 jarig
jubileum van een van de oudste verenigingen in de wijde omgeving: de
‘Vereniging Bosch en Duin e/o’.
Dit jaar, op 29 januari 2012 om precies
te zijn, vierde Bosch en Duin haar
110e verjaardag. Het is dan precies
110 jaar geleden, dat bij notaris Krabbendam in Amsterdam, door Jhr. Rutgers van Rozenburg uit Zeist, Luden
uit Amsterdam en Van der Meulen uit

‘Station Bosch
en Duin’ (±1927)
Spoorlijn Zeist Bilthoven
(ansichtkaart)

Alle foto’s afkomstig
uit het archief van
Mr. Westerouen van
Meeteren

Prof. Dr. B.L. Ad Blazer Prijs, plus gratis
bruin, ribfluwelen werktenue, tijdens
het komende lustrum!)
Ook de foto van de Specht zelf, circa
1936, in vergelijking met haar omgeving nu, spreekt boekdelen. Zoveel
ruimte en licht, en dat zonder enige
vergunning!
Je begint je toch bijna af te vragen,
waarom het vandaag de dag, überhaupt nog noodzakelijk moet zijn,
je bij de provincie te registreren als
bosexploitant, om jezelf daarmee de
illegale toegang tot een toekomstige
bouwplot te verwerven! Wat een omweg voor een illegale nieuwe weg!

Op de nevenstaande afbeelding van
’Station Bosch en Duin’, aan de Baarnseweg, kunt u zien dat er dan nog
lang geen sprake is van ons huidige
Vroeger werd enig initiatief tenminste
‘bosch’.
nog op prijs gesteld.
De foto uit het archief van mr. WesWil je tegenwoordig nog een zwemterouen van Meeteren, met uitzicht op bad of een beetje aanstootgevende
de Dennenweg, vanuit
‘de Specht’, op perceel
Uitzicht vanaf ‘De Specht’
op de Dennenweg, circa 1930
Dennenweg 22, be(heden ter hoogte nr.22)
vestigt het beeld, dat
de verdichting van ons
huidige bos, voor het
belangrijkste deel, toch
slechts van de laatste
60-70 jaar dateert.
Ze bestonden toen
(gelukkig) nog niet,
maar je had ze ook
nauwelijks nodig, die
belachelijke bladblazers.
(Ik stel bij deze voor:
de meest frequent,
lawaaimakende Bosch
en Duinse bladblazer
te huldigen, met de

vijver, dan moet je, als een beetje
ondernemer, op die ander zijn vrije
zaterdag, al vroeg op.
Je neemt zelf maar weer eens de leiding, om zonder gedoe of vergunning
in één ruk, in slechts een paar uur, zo’n
pakweg 60 bomen te rooien en direct
onder de grond te ‘verwerken’. Van dik
hout zaagt men tenslotte planken!
Kun je tenminste op zondagmorgen
vroeg, zonder al te veel schroom,
weer naast de ‘toeziend ambtenaar’ in

de kerkbanken plaatsnemen, die gelukkig slechts, ten maximale 36 uur per
week toeziet.
Geef hem een vette knipoog!

“Dus beste lieden, waerschuwt
uw tuinmannen!”
“Twee dagen achter elkaar, veel te vroeg
op, maar dan heb je ook wat!”

De Specht in 1923

Aanleg en onderhoud
van uw tuin? 't Wencop!
Hoveniersbedrijf ’t Wencop
Wencopperweg 64, 3771 PP Barneveld
T 0342-416501 • F 0342-492794
E wencop@wencop.nl

www.wencop.nl
Geraadpleegd:
-W
 egh der Weegen – ‘de ontwikkeling van de Amersfoortseweg,
1647 - 2010’, Jaap Evert Abrahamse.
-H
 et ontstaan van Bosch en Duin –
‘Bosch en Duins Belang’ September
2006, Pierre Rhoen, archivaris te Zeist.

De Specht, 2012

Vereniging Bosch en Duin e/o
viert Lustrumfeest in 2013 groots!
Volgend jaar viert onze vereniging het 90-jarig bestaan.
De feestelijkheden gaan in de
maand juni plaatsvinden. Dus,
als u uw vakantie nog moet
plannen: NIET weggaan in de
maand juni. Een groot Lustrumfeest en een heleboel andere leuke dingen, zullen dan in Bosch
en Duin staan te gebeuren.

Wie wil meedenken en meewerken?
De lustrumcommissie is al druk bezig
met de organisatie en de samenstelling van het programma. Maar de
commissie kan nog wel mensen met
goede ideeën en inzet gebruiken. Dus,
heeft u zin en tijd om aan de voorbereidingen mee te werken, stuur dan
even een mailtje naar: lustrumcommissie@verenigingboschenduin.nl

Zodra we meer concrete informatie
hebben over het programma, laten
we dat weten via de website en natuurlijk ook via dit blad.
namens de 18e Lustrumcommissie
Ed Pipers
Staffan Meij

...van de

Sociëteitstafel

12 januari 2013:
Nieuwjaarsreceptie
Het bestuur heet u weer van harte
welkom op de tennisvereniging Bosch
en Duin!

over het EMC en plastische chirurgie. Hij
heeft zeer veel ervaring in ooglidchirurgie; dr. Schellekens is de enige die zowel
boven-als onderooglidcorrectie, tegelijkertijd uitvoert. Tevens is hij gespecialiseerd in borstvergrotingen.
18.30 uur aperitief
19.00 uur buffet maaltijd
20.00 uur dr. Pascal Schellekens
20.30 uur de bar is open

Vereniging Bosch en Duin e.o.
Voorzitter: Klaas Hans Noordenbos
Secretaris: Corina Groffen
secretaris@verenigingboschenduin.nl
Penningmeester: Ed Pipers
penningmeester@verenigingbosch
enduin.nl
Verkeer: Judith Hendriks
Ruimtelijke Ordening /
Juridische Zaken: Hans Voorberg
Jeugdcommissie: Liesbeth de Zeeuw
Sociëteit: Marie-Christine van Grootel
Beveiliging: Ludger van Zwetselaar
Communicatie: Jacques Fauquenot

16 januari 2013: Dr. Pascal
Schellekens, plastisch chirurg
Onze eerste sociëteitsavond in 2013, zal in
het teken staan van de plastische chirurgie. Dr. Pascal Schellekens komt vertellen

Wethouder en loco
burgemeester Jacqueline
Verbeek-Nijhof

Zeist door de tijd

Den Dolder 100 Jaar

Webmaster: Gert Huber
Archivaris: Maarten van der Kloet

Sociëteit 20 februari:
Fred Nijkerk over 3000 jaar tennis.
Ons lid Fred Nijkerk zal vertellen over het
aloude tennis, zoals dat al door Homerus,
Ovidius, Erasmus en Shakespeare, uitvoerig werd beschreven. Toegelicht met vele
geprojecteerde plaatjes, laat hij in circa
20 minuten zien, hoe tennis - via het ruim
1000 jaar oude ‘Caetsen’, het 12e eeuwse
‘Jeu de Paume’ en het 15e eeuwse ‘Royal
Tennis’ - uitgroeide tot het moderne
tennis. Dit vond in 1874 in Engeland zijn
wedergeboorte als ‘Lawn Tennis’. Ook
het huidige tennis komt daarbij aan de
orde; slechts twee Nederlanders wonnen
daarbij een ‘Grand Slam’ Single titel: op
Roland Garros in 1927 en op Wimbledon
in 1996.

Sociëteit 20 maart :
Wethouder en loco
burgemeester Jacqueline
Verbeek-Nijhof
Zij komt deze avond een voordracht houden over een, op dat moment
actueel onderwerp, binnen de gemeente
Zeist.
Jacqueline Verbeek-Nijhof is advocaat
en belastingadviseur en had haar eigen
onderneming. In 2006 kwam zij met
voorkeurstemmen in de gemeenteraad.
In 2007 werd zij fractievoorzitter en vervolgens in 2010 wethouder. Verder is zij
ambassadrice van de stichting Kinderen
Kankervrij.

Zorgvilla

Opgeven als nieuw lid ( €30,- per
jaar op ING Bank rek. nr. 54.24.89
t.n.v. Bosch en Duin e.o. ) per e-mail:
ledenadministratie@vereniging
boschenduin.nl
www.verenigingboschenduin.nl
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