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Tessa en Victor

Paden, wegen en overlast Salon der Kunsten Wegh der Wegen La bella Italia...

INTERVIEW

Interview door Barbara van Erckelens met Tessa Douwstra en Viktor van Woudenberg

Het is begin juli, 14 graden en
het regent als ik het pad op
fiets van Dolderseweg nummer 54, alwaar ik twee jonge
musici zal gaan interviewen.
Ik bel aan en Tessa doet open.
Ik kom terecht in een enigszins vervallen huis of zal ik
zeggen: een huis met een studentikoze uitstraling...! Aan de
rommelige keukentafel vuur
ik mijn eerste vraag af.
Is dit jullie eigen huis?
T en V: Nee, dat niet!
Dus jullie hebben het gehuurd?
T: Soort van...
Wat bedoel je?
T: Nou, wij wonen hier ‘anti-kraak’ via
de stichting Ad Hoc. Het pand is van
de gemeente. Wij wonen hier nu al
ruim een jaar tegen een kleine vergoeding, maar dat betekent wel dat
we zomaar te horen kunnen krijgen
dat we er over drie weken uit moeten.
Hebben jullie dat al eerder gedaan?
T: Ik niet, maar Viktor woont al zo’n
acht jaar in anti-kraakpanden.
V: Ja, weet je, als ik in een mooi huis in
Amsterdam zou gaan wonen, zou ik
zeven dagen per week moeten werken en geen tijd meer over hebben
voor de muziek. Dat vind ik niet leuk
om alleen maar dat huis te kunnen
betalen.

...Wij wonen hier
‘anti-kraak’...

Hoe komt het dat jullie nu juist hier
terecht zijn gekomen?
V: Wij woonden eerst in Rotterdam
en Amsterdam, waar we afstudeerden aan het Conservatorium. Daarna
konden we geen gebruik meer maken
van de faciliteiten van het gebouw en
hebben we bedacht dat het handig
zou zijn om iets te zoeken in het midden van het land.
T: En toen kwam dit huis op ons pad.
Wij wilden graag een huis, waar we
konden schrijven, componeren, repe-

teren en opnemen onder één dak en
dat hebben we nu!
Vinden jullie het niet stil hier?
Ik bedoel, missen jullie het bruisende van een grote stad niet?
T: Nee, we vinden het heerlijk hier met
al die vogeltjes! We hadden zelfs een
nestje in de brievenbus, zo schattig...
V: Bovendien wilden we graag een
plek waar niemand last van ons zou
hebben.
T: En als we hier drie maanden lang
tien man over de vloer hebben voor
opnames, nou, dan is die rust daarna
heerlijk!
Er komt een jongeman binnen die
zich voorstelt als Frank. Ook hij blijkt
musicus te zijn.
Vertel eens over jullie werk...
V: Ik drum en zing en Tessa en Frank
zingen en spelen gitaar.
Wat voor soort muziek?
V: Het is een beetje rock & roll en folk,
dus niet van die harde ‘dancemusic’.
Ons publiek bestaat uit mensen van
20 tot 60 jaar. [Leuk! Daar hebben we
wat aan!]
Jullie spelen dus met z’n drieën in
een band?
Nee, klinkt het in koor, we hebben alle
drie onze eigen band.
Hoe werkt dat dan?
F: Nou, ik heb een band Elijah en die
bestaat uit vijf personen, de band van
Tessa heet Orlando en bestaat uit zeven mensen en in de band van Viktor,
Wooden Saints, spelen tien musici.
Spelen jullie in elkaars bands?
V: Ja, de bands zijn verschillend maar
er is toch overeenkomst in de muziek.
Jullie schrijven alles zelf. Hoe gaat
dat dan?
T: Dat gaat altijd in een bepaalde
volgorde. Eerst is er een periode van
schrijven, dan opnemen, spelen en
repeteren.
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Ik neem aan dat je een geluiddichte
studio moet hebben en die bouw je
toch niet in een anti-kraakpand?
V: Nee, we hebben een soort van
‘portable’ studio gemaakt.
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Hoe komen jullie aan je optredens?
V: Dat gaat via een booker. Die regelt
dat je op festivals kunt spelen, in zalen
zoals Paradiso en Tivoli kunt optreden
en dat je ook een toer kunt maken; dat
zijn een aantal optredens na elkaar.
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Bemiddeling bij:

Dolderseweg 138c
3734 BL Den Dolder

V: Het gaat ons niet alleen om
optredens. We zouden wel
iets willen opzetten, waarbij
we jonge mensen, die met
muziek bezig zijn, kunnen
begeleiden. Als ze liedjes willen schrijven of in een band
willen spelen... ik denk hierbij
ook aan een workshop of
een cursus... Wij hebben veel
in huis en willen daar graag
iets mee doen voor de buurt.
Wie weet wat voor talenten
hier rondlopen! [Uw redactrice gaat zowel op zang- als
drumles heeft ze zich voorgenomen!]

Zoetbrood Assurantiën

Dus ook geen wilde kleding?
V: Nee hoor, wij zien er gewoon normaal uit, af en toe een hoedje of zo...

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

Hoe promoten jullie jezelf?
V: Eigenlijk voornamelijk online,
Facebook, Twitter, deels om het
bestaande publiek te behouden en
deels om natuurlijk nieuw publiek te
werven. Wij moeten het niet hebben
van zenders als Radio 538, wij moeten
zelf ons publiek opbouwen. Je moet
zorgen dat je CD’s in de winkel liggen,
dus perspromotie inhuren en op toer
gaan.

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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Behalve musici zijn jullie dus echte
ondernemers! Loopt de business
naar wens?
F: Ja, het gaat echt goed! Ik droom wel
eens van een optreden in het Wembley, maar als ik van de muziek mijn
living kan maken, ben ik gelukkig!
[Tsja, hoe mooi is het om van je passie
je werk te kunnen maken...]

begeleiden, in alle rust en met
aandacht voor details.
Mieke van der Ploeg.
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Misschien kunnen jullie eens een optreden
verzorgen op een Sociëteitsavond. [Tijdens het
lustrum is gebleken dat
B&D-ers toch wel van een
feestje houden.]

Wat voor festivals? Toch niet die
‘pillengebruikers’festivals?
[Ja ja, uw redactrice is maar wat
goed op de hoogte!]
T: Oh nee, wij spelen bijvoorbeeld
op Oeral en op de Beschaving bij de
Uithof.

• verkoop • aankoop • taxaties
• hypotheken • verzekeringen
Parkland Makelaardij

T: We zouden graag eens een concert
willen geven voor de buurt. Ik wil ook
zangles geven.
V: Ja, en ik drumles.
T: We zoeken eigenlijk naar een mogelijkheid om dit uit te dragen.

een CD van Orlando uit en gaan we
daarmee op toer en het jaar daarop
schrijven we weer voor Elijah. Er is
gewoon een goede balans tussen het
zakelijke en het artistieke.

Maken jullie om de beurt een CD of
allemaal tegelijk?
T: Nee, om de beurt. We schrijven met
elkaar voor de verschillende bands
en spelen ook bij elkaar in de band.
Dus het ene jaar komt bijvoorbeeld
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fotografie Frits stuurman 2010

V: Als je met de verkoop van 750 CD’s
uit de kosten bent en je verkoopt
er 2.500, dan hebben we het goed
gedaan.
Er wordt bevestigend geknikt door de
andere twee.
Hoe zijn jullie sociale contacten
hier?
V: We hebben het erg naar ons zin,
we hebben hele lieve buren, maar we
zouden ook wel wat meer contact
willen krijgen hier in de buurt. [Wat
jammer, het lustrum net voorbij... en
dan duurt het weer vijf jaar voordat
iedereen weer z’n holletje uitkomt...]
Ik wijs hen op het bestaan van onze
Vereniging en de Sociëteit.

Tessa en Viktor,
twee bevlogen
jonge musici.

Het klinkt veelbelovend! Na
een kleine bezichtiging van de ‘portable’ studio, hoe vernuftig gemaakt,
neem ik afscheid van deze bevlogen
enthousiaste jonge mensen die ik een
warm hart toedraag!
Ik beloof dat als zij hun huis openstellen voor een concert, ik de hapjes en
de drankjes verzorg, veel te leuk!

Viktor van Woudenberg,
viktorvw@gmail.com
www.woodensaints.com
Tessa Douwstra,
tessadouwstra@gmail.com
www.orlandoorlando.nl

Door Klaas Hans Noordenbos, Voorzitter

Vereniging Bosch & Duin
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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

Huisvisite mogelijk
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Juni was de maand waarin onze Vereniging haar 90 jarig bestaan vierde.
En hoe mooi dat kan zijn hebben
velen kunnen meebeleven. Voor de
lustrumcommissie en het bestuur was
het een hele bijzondere ervaring om
zovelen van u te mogen begroeten
bij een van de activiteiten. En hoe
leuk is het dan ook om na afloop vele
enthousiaste reacties in ontvangst te
mogen nemen. De lustrumcommissie,
sponsoren en alle deelnemers wil ik
dan ook hartelijk bedanken voor deze
mooie ervaring waarbij hardgelopen,
gedronken, gefeest en gepuzzeld is.
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Hoveniersbedrijf is een modern

www.dierenkliniekdendolder.com

bedrijf 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.

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

Vereniging Bosch enBosch
Duinen
e.o.
e.o.
Belangenvereniging
Duin e.o.

90 jaar en heel levendig

Arnoud van der Muelen Wolf
en professioneel hoveniers-
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Het voorjaarsseizoen
met de gezellige afsluitavonden in de tuin, zijn een
groot succes geweest.

•
•

De energie, door het lustrum losgemaakt, neemt het bestuur mee om de
kalender voor het komende half jaar in
te vullen. Daarbij zal geëxperimenteerd
worden met een andere opzet van de
sociëteitsavonden en zal nadrukkelijker
contact met de leden gezocht worden
over thema’s op het gebied van de
lokale politiek (denk aan de aankomende
Gemeenteraadsverkiezingen), Ruimtelijke
Ordening (RO) en Verkeer.

Het bestuur hoopt dat u tijdens de vakantieperiode nog eens terugdenkt aan
het Lustrum en de ontmoetingen met
buurtgenoten en dat dit u zal aanmoedigen om de komende verenigingsactiviteiten met elkaar te beleven.
Wilt u zich actief inzetten voor de
Vereniging dan kan dit natuurlijk ook.
Wij zijn continu op zoek naar enthousiaste buurtbewoners die de Vereniging
willen helpen groeien. Zie onder andere
de oproep voor een nieuw bestuurslid
verderop in dit nummer.

Kunsten

Klaas Hans Noordenbos, Voorzitter

Salon
der

Voor de activiteiten Boetseren,
Acrylschilderen en Portrettekenen/schilderen was veel animo,
reden waarom we daar in het
nieuwe seizoen als eerste mee
gaan starten.
Vanaf de tweede week van
oktober zijn alle leden (boven
de 18 jaar) van harte welkom in
onze sfeervolle clubruimte in
het souterrain.
De data voor Boetseren zijn:
21, 28 oktober
4, 11 en 18 november

Voor elk wat wils en voor de deelnemers elke keer weer een bijzondere
ervaring om mee naar huis te nemen.

De data voor Portrettekenen/
schilderen zijn:
16 en 30 oktober
13 en 27 november
11 december

•
•
•

De data voor Acrylschilderen op
dinsdagochtend en -avond staan
eind augustus op de site: www.salonderkunsten.nl. Hier is ook alle info
te vinden omtrent aanvangstijden,
materialen, kosten enzovoorts.
Aanmelden voor een nieuwe activi

teit kan door middel van het contact
formulier. Voor vragen mail naar:
gitta@salonderkunsten.nl
Bij de Engelse poëzieavonden o.l.v. Sarah
Kinebanian zijn nog een aantal plaatsen
vrij. Interesse? Bel Sarah: 030-2287379
Wij verheugen ons op het najaar.
Tot dan!
Annemarie Treurniet en
Gitta Kreeftmeijer

Door Rob Meyer, deel 31.

DUINTIPS

Over paden, wegen en overlast
Onze buurtschap wordt
overspoeld met alle soorten
verkeer. Vlinders uit Spanje,
bijen van de imker in Bosch en
Duin, trekvogels, klein wild,
sluipverkeer en helaas ook
nog altijd frequent ‘ongenode
gasten’.
Onze jongste zoon kwam bij het
stijgen met zijn zweefvliegtuig boven
ons gebied een grote groep kraanvogels tegen. Met westenwind in
het voorjaar en oostenwind in het

najaar vliegen ze over onze buurtschap heen, in ganzenvlucht maar
veel hoger en meer zwevend met
glijpauzes (www.youtube.com/
watch?v=8hziGMtEItU).
Er is veel meer verkeer dan we ons
vaak realiseren. In de lucht valt voor
ons (alhoewel...) nog niet zo heel veel
te regelen, maar op de grond wordt
een strak regime gevoerd.
Zoals een buurman terecht opmerkte,
werd in China in het afgelopen jaar in
minder tijd een nieuwe treinverbinding van Beijing naar Guangzhou in

het zuiden van China met een lengte
van 2298 kilometer gerealiseerd; met
een snelheid van bijna 400 kilometer per uur wordt in iets meer dan
vijf uur de eindbestemming bereikt.
Ondertussen staat in Zeist, bij de
Amersfoortseweg nabij Dijnselburg,
een potsierlijk informatiebord ons nog
altijd te informeren dat medio 2013
de werkzaamheden aan de Panweg
zouden moeten zijn afgerond. Alweer
meer dan acht maanden terug zou
het klaar zijn maar die paal blijft daar
gewoon staan, waardoor overmacht al

heel gauw een tekort aan verantwoordelijkheid lijkt. Al die tijd zwoegt het
verkeer zich via de enige overgebleven
sluipweggetjes vol met drempels en
versmallingen dwars door woonwijken
naar zijn doel. Beide projecten hebben uiteindelijk evenveel tijd in beslag
genomen. Nu weet ik ook wel dat
conflicten in China over onteigening en
ruimtelijke ordening op tragische wijze
kunnen aflopen en daarom dat spoor
zo snel af was, maar toch...
Vroeger was het de taak van de
overheid onbelemmerd doorgang te

verschaffen van punt A naar B, wegenonderhoud en vrije doorgang waren
een hoofdzaak. Tegenwoordig ligt dat
kennelijk anders.
Ergens, pakweg zo’n 25 jaar geleden,
moet er in de verwarring rond alle
rijkdom, een fantasievolle geest zijn
geweest die besloot zijn bedreigde
baantje als gemeentelijk gaswachter
om te zetten naar verkeerskundige;
een nieuwe loot aan de carrièrestam.
Er heeft zich inmiddels een ‘drempelindustrie’ ontwikkeld zonder
weerga en met een omvang die
alleen in stand gehouden kan worden
met drempelvrije subsidiestromen.
Nergens ter wereld zijn zoveel dwars

over wegen geplaatste ‘democratisch
tot stand gebrachte’ belemmeringen
ontsprongen als in ons calvinistische
kikkerlandje. Slim en doelmatig wordt
wijk na wijk aangepakt. Het begint
met een ‘enquête’ waarin wordt gevraagd gevaarlijke punten en sluipverkeerroutes aan te geven.
Als na de eerste, bepaald niet aselectieve, uitslagen hele buurten nog
nooit intern zo verdeeld zijn geraakt,
wordt vervolgens een plan neergelegd waarover zoveel geruzied wordt,
dat het tenslotte in fases moet worden uitgevoerd om het rendement te
bewijzen.

Het zojuist gereedgekomen ecoduct
‘Op Hees’ bij
Den Dolder.

Fotografie: Doon van de Ven

Terwijl vele dozijnen lege bussen, over
perfect onderhouden drempelloze
asfaltracebanen, langs onze opgebroken wegen razen, moeten we lijdzaam
toezien hoe wijzelf inmiddels bij
een ander voor de deur beschouwd
worden als sluipverkeer. Met nog niet
een kwart van de snelheid van de ons
snel passerende bussen, kruipen we
voort, een geïdealiseerde toekomst
tegemoet.
Zelfs de meest gewetensvolle
bestuurder is niet in staat zijn auto
schadevrij over die drempels te krijgen
(ik denk even terug aan de hilarische
opmerking van Bob Smalhout en

de haaienvinnensoep, zojuist bij de
Chinees gehaald eindigend over zijn
schoot)...
Zo zijn we aan de grenzen van de
tolerantie gekomen.
Ik beloof dat ik na deze bijdrage
nooit meer over verkeersdrempels zal
schrijven!
Ook het verkeer van fauna over de
grond wordt inmiddels grotendeels
door verkeerskundigen geregisseerd.
Terwijl het verkeer van vogels nu nog
redelijk onbelemmerd kan plaatsvinden, wordt het wildverkeer, in het
kader van de variëteit, via de Ecologische Hoofdstructuur gekanaliseerd,
bijvoorbeeld middels het straks ook
door wandelaars en fietsers te gebruiken ecoduct ‘Op Hees’.
Om daar te geraken heeft Zoef de
Haas inmiddels echter wel een verkeersinformatiesysteem en pothelm
nodig, anders vindt ie het niet. Hij
moet nog dapper zijn ook want om
bij de constructie te geraken moet

hij door een twaalf meter smalle corridor; meer ruimte was er helaas niet
over, ter hoogte van de voormalige
Vliegbasis. Onze Zoef moet wel zeer
gemotiveerd zijn de variëteit in stand
te houden! En als hij de veel beter
toegankelijke Nieuwe Dolderseweg
probeert te nemen, moet hij rekening
houden met zijn naam en faam en
zorgen dat hij niet geflitst wordt (de
pothelm!). Maandenlang staat daar nu
al een snelheidsmeter, een iedereen
ontmoedigende, veel te hoge snelheid weer te geven. Ik dacht nog even
dat het mijn kilometerteller was die
gekalibreerd moest worden maar afgelopen week in Hongarije zag ik dat
het goed was. Precies op 49 werd mijn
snelheid in groen aangegeven, toen ik
lichtjes gas gaf stond er 55 kilometer
per uur in het rood! Kom daar maar
eens om in Den Dolder!
Een fantastische bijdrage aan de
natuur is dichterbij dan we vaak
veronderstellen. Een kwestie van con-

Ontdek het vitale
belang van zuurstof
voor uw mond
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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

www.O7active.nl

En dat allemaal omdat ‘De Anderen’
voor onze eigen deuren beteugeld
moeten worden in hun snelheidsmaniakkerij, wijzelf zijn zo natuurlijk
helemaal niet. We hebben tenslotte
onze Porsches en andere bolides alleen maar aangeschaft om ons bij een
ander voor de deur aan de maximaal
toegestane snelheid te houden!

structief denken en durf hebben. De
nieuwe eigenaar van landgoed Warna
heeft besloten de twee meter hoge
hekken drastisch te verlagen. Dat is
nog eens wat anders dan sommige,
inmiddels concentratiekampachtige,
percelen te zien geven. Het enige wat
daar nog aan het plaatje ontbreekt
zijn wachttorens en zoeklichten om
ongewenste, wellicht verhaal halende
personen op afstand te houden. Je
gaat daar voor je plezier geen koffie
drinken, maar dat was dan wellicht
ook niet de bedoeling!
De natuur zoekt zijn eigen weg wel.
Waar het voorspelbaar mis kan gaan
is het zinvol om aan een oplossing
te werken. Het Utrechts Landschap
heeft recentelijk de dassentunnel
onder de Amersfoortseweg verbeterd,
daarnaast een marterbrug over de
Utrechtseweg. Redelijk goedkope oplossingen met een hoog rendement
op de juiste plaats en een directe toename van de aantallen. Dat merkt u
vanzelf in uw tuin. Hek of niet, de das
komt er wel in en vreet de eiwitrijke
engerlingen uit uw zo majesteitelijk
goed, met automatische grasrobot
en sproei-installatie, onderhouden
grasveldje!
Met de vermindering aan veiligheidsmaatregelen op de voormalige basis
Soesterberg komt ook meer wild onze
kant op. Vossen nemen in aantal toe,
lastig voor de kippen en uw eitjes
maar ze passen uitstekend in ons
landschap. Als u het achterste deel
van uw perceel gewoon zijn gang laat
gaan vormt dat een prima zone voor
ze.
Eén van de redenen voor de rust die
we in Bosch en Duin genieten vormen
drie langgerekte corridors. De voormalige basis, het Walaardt Sacré Kamp
gecombineerd met de Ravenhorst en
tenslotte het Panbos gecombineerd
met Golfclub de Pan. Hierdoor ontstaan drie grote belemmeringen voor
het verkeer van oost naar west, en
rust voor ons en de natuur. Het is zeer

de moeite waard dat samen in stand
te houden. Ons kennende levert een
vermanende vinger van de buurman
alleen maar weerstand op, dus we
moeten het zelf doen.
Urenlang draaiende maaimachines en
ander tuingereedschap zijn bedreigend voor die rust. Wij hebben met
een groep buren de stilzwijgende
afspraak het lawaai in het weekend te
beperken, zeker op zomerse zondagen. Sindsdien heb ik geen last meer
van een bij uitzondering op zondag
maaiende buurman. Dan realiseer ik

Foto boven:
De marterbrug bij
de Utrechtseweg.
Foto onder:
De intensief
gebruikte dassen
tunnel onder de
Amersfoortseweg.

me dat het overmacht moet zijn of
dat hij gewoon zin heeft zelf eens te
maaien.
Vrijheid, blijheid.
Wat wij kunnen bijdragen bestaat uit
de aaneenschakeling van de natuur,
vooral niet alles op uw perceel willen
cultiveren (tenzij het te klein is natuurlijk). De natuur en onze vrijheid delen
we met elkaar.

“Dus beste lieden, waerschuwt
uw tuinmannen!”

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

Verkrijgbaar in de maten
Regular of Large.

Wegh der Weegen

Stichting Wegh der Weegen
treedt naar buiten tijdens
de Open Monumentendagen
Als dit blad verschijnt is naar
verwachting de informatieve
fietsroute langs de Wegh der
Weegen een feit. De fietsroute
zal gaan langs een aantal
gebouwen die in de afgelopen
eeuwen langs de Wegh zijn
verrezen. Bij de gebouwen
wordt een verhaal verteld.
Hiervoor zal een boekje worden uitgegeven terwijl op dit
moment ook naar de mogelijkheden wordt gekeken voor een
mobiele applicatie.
Hiernaast zal de stichting in het kader
van de Open Monumentendagen
op 14 en 15 september a.s., samen
met Festival De Basis van de Stichting
Vrede van Utrecht en de OMD comités
van Amersfoort, Soest en Zeist, diverse monumenten door middel van
publicaties en manifestaties promoten. Voorbeelden van aan de Wegh
gelegen monumenten die gedurende
deze dagen voor het publiek open
zullen zijn betreffen het Belgenmonument, de Rietveld villa Amersfoort,
Beukbergen, Tuin Zandbergen en het
Witte Kerkje.

fotografie Frits stuurman 2010

De Open Monumentendagen 2013
hebben als thema ‘Macht en Pracht’.
Er wordt dit jaar gevierd dat 300 jaar
geleden de Vrede van Utrecht werd
gesloten.
De Wegh heeft naast de fraaie landhuizen ook altijd een sterke militaire
betekenis gehad en heeft die nog
steeds. De stichting is er trots op te
kunnen vermelden dat zij samen met
de Koninklijke Landmacht tijdens de
Open Monumentendagen een aantal
unieke evenementen organiseert
waaronder de openstelling van maar
liefst vier militaire musea/collecties,
te weten het Cavaleriemuseum, de
Historische Collectie Bevoorradings- &
Transporttroepen, de Regimentscollectie Technische Troepen alsmede
de Dienstvakverzameling Militaire Administratie. Er zullen extra historische
voertuigen te zien zijn waaronder
groot materieel. Verdere details zult u
kunnen vernemen uit de media.
Het ligt in de bedoeling dat het AD
/ Amersfoortse Courant in een serie
artikelen uitvoerig over een en ander
zal berichten.
Hans Voorberg

Tot over
vijf jaar!
De feestelijke activiteiten ter gelegenheid van ons 90-jarig bestaan zijn alweer
voorbij. In de maand juni vonden verschillende activiteiten plaats. Een trimloop op zondag 2 juni, een boswandeling
op zaterdag 8 juni, een wijnproeverij op
zaterdag 15 juni, een groot Lustrumfeest
op zaterdag 22 juni en tenslotte een
toertocht op zondag 30 juni. Jong en oud
hebben deelgenomen.
Dit heeft naast mooie verhalen ook mooie plaatjes
opgeleverd. Op de volgende pagina’s vindt u
hiervan een collage. Naast de jaarlijkse reservering voor het Lustrum door de Vereniging en de
eigen bijdrage van de leden voor de verschillende
activiteiten, willen we de vele sponsors nogmaals
danken voor hùn bijdrage.
Gum Mondverzorging (hoofdsponsor), Boon
Makelaars, Lipton, Parkland Makelaardij, VlassakVerhulst, Visser & Steenberghe Advocaten, Werring
& Schuler, Emka Beveiligingen, Fotografie Doon van
de Ven, Wijnkoperij J.Baas & Zn., Wolbert Sportscars,
Wijkgericht Werken/Den Dolder, Meerwijk Schoonmaakbedrijf BV, Securitas, Ter Kuile Design, Albert
Heijn Den Dolder, Thika Travel, Atrel Engineered Gas
Systems, IGH Consulting & Interim en NIC Building
Ambitions.
Daarnaast willen we de leden en in sommige gevallen ook niet-leden danken voor de deelname aan
de activiteiten.
Lustrumcommissie Vereniging Bosch en
Duin en omstreken, Ed Pipers, Staffan Meij
en Jose Meijsen

Tot over vijf jaar!

Door Fernande Probst

Cosmetische chirurgie

EMC Medisch

Plastische chirurgie
(verzekerde zorg)

EMC Huidzorg
Gespecialiseerd in
huidverbetering

EMC Vitaal

Gewichtsconsulente

Het Esthetisch Medisch Centrum Bosch en Duin
is een kliniek voor plastische chirurgie op het hoogste niveau.
De persoonlijke benadering van de patiënt
staat bij het EMC hoog in het vaandel;
patiënten zijn binnen het EMC geen nummer en
worden voor, tijdens en na de behandeling persoonlijk begeleid.
Voor meer informatie over de behandelingen en voor het
maken van een afspraak voor een kosteloos consult met een
van de plastisch chirurgen kunt u bellen met 030 22 88 400
EMC Bosch en Duin - Biltseweg 14 - 3735 ME Bosch en Duin - (030)2288400 - info@emckliniek.nl - www.emckliniek.nl
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La bella Italia,
salmone con limone

KOKKERELLEN

EMC Cosmetisch

Wat is Italië toch een prachtig vakantieland. Schitterende natuur, met zoveel
afwisseling. En dan de cultuur; in iedere
plaats kun je vol bewondering door
duomo’s, chiesa’s en pallazo’s of over
piazza´s dwalen. ’s Avonds in een kleine
trattoria, zomaar op straat, genieten van
een heerlijke maaltijd met een goed glas
wijn. Elke regio kent zijn eigen keuken,
zijn eigen recepten; gemeen hebben ze
de pure smaken, met weinig ingrediënten. Vers met weinig opsmuk. Zo ook
dit recept dat u alleen moet maken als u
werkelijk mooie, verse zalm kunt krijgen.

Ingrediënten:
4 mooie superverse
stukjes zalmfilets van 175
tot 200 gram per stuk, met vel
c irca 2 eetlepels citroensap
4 0 gram boter
4 takjes dille
z out en peper

•
•
•
•
•

Verwarm de oven op 150 graden.
Leg de stukjes zalm met het vel naar beneden in een ovenschaal. Besprenkel de zalm
met de citroensap, strooi er wat zout en maal
er wat peper over. Leg een klontje boter op
elk stukje zalm en daarop een takje dille. Bak
de zalm in 25 tot 30 minuten in de voorverwarmde oven.
Probeert u het maar eens, ik heb het al
een keer voor de sociëteit gemaakt, met
veel succes!

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

Ontdek je (culturele) plekje

Steenhoffstraat 46a, Soest,
www.artishock-soest.nl

De mooiste voorstellingen om de hoek

CULTUUR

De liefhebber van kunst kan
Z
 a. 7 sep t/m do. 31 okt, Jan Terin de omgeving van Bosch en
voort (beelden). MaCloud Gallery,
Duin zijn of haar hart ophalen.
Julianalaan 1, Bilthoven,
Iedere week worden binnen
www.macloud.nl
een straal van 10 kilometer
prachtige voorstellingen
Festival
gegeven. Veel moois is te
V r. 13 sep t/m zo.15 sep, Festival
vinden in kleine zaaltjes bij u
De Basis. Theater, muziek en
om de hoek.
rondkijken bij onze buren op de
Om de lezer te inspireren,
vliegbasis Soesterberg.
heb ik een aantal bijzondere
voorstellingen verzameld.
Met muziek van o.a. New Cool
Wilt u meer tips? Surf dan
Collective, Matangi Quartet,
naar: www.cultuurutrecht.nl
Eefje de Visser en het Nederlands
Kunst en literatuur
Z
 o. 22 sep t/m di. 12 nov (tijdens

kantooruren), Helen Frik (tekeningen, grafiek, beelden). Art
Traverse, Gemeentehuis De Bilt,
www.arttraverse.nl

Blazers Ensemble. Afsluitend
spektakel op 15 september op
de kruising van de startbanen
met een groot vredesconcert.
Vliegbasis Soesterberg,
Batenburgweg 9, Soesterberg,
www.vredevanutrecht.nl

Pop en muziektheater
M
 a. 9 sep, 20.15u, Magna Carta

on Tour. Opnieuw één van de
beste akoestische bands ter wereld: het onvergelijkbare Magna
Carta, de scheppers van klassiekers als Airport Song en Lord Of
The Ages. Beauforthuis, Woudenbergse Weg 70, Austerlitz,
www.beauforthuis.nl
Z
 o. 29 sep, 17.30u, Gruppo
Sportivo. Oude bekende en
aanstekelijke pop in een oud en
nieuw jasje.
Beauforthuis, Woudenbergse
Weg 70, Austerlitz,
www.beauforthuis.nl
Z
 a. 5 okt, 20.30u, Tim Grimm
& Jan Lucas & Connor Grimm

Z
 a. 5 okt, 20.30u, Ottomania
Jazz Quartet. Spelend ‘in de
geest van Otto Prinsen’ laveert

(singer-songwriters). Dorpshuis
de Furs, Slotlaan 2, Lage Vuursche, www.inthewoods.nl

Klassieke muziek
W
 o. 18 sep, 20.00u, Matangi

Quartet. Strijkkwartetten van
Haydn, Schubert en Beethoven.
Reserveren via: actieve.vrienden@waltermaashuis.nl.

Saskia Laroo

Z
 o. 6 okt, 17.30u & 21.30u,
Avelanche Quartet, Leonard
Cohen Vertolkt. Nits-zanger
Henk Hofstede met o.a. Dijktoetsenist Pim Kops, zangeres
Marjolein van der Klauw en
Nits-bassist Arwen Linneman
brengen hommage aan Cohen.
Beauforthuis, Woudenbergse
Weg 70, Austerlitz,
www.beauforthuis.nl
Z
 o. 12 okt, 20.15u, The Kik en
gasten. De huisband van de
Wereld Draait Door speelt vrolijke beat. Beauforthuis, Woudenbergse Weg 70, Austerlitz,
www.beauforthuis.nl
D
 o. 14 nov, 20.15u, Marike Jager
(singer-songwriter). Beauforthuis, Woudenbergse Weg 70,
Austerlitz, www.beauforthuis.nl
Z
 a. 2 nov, 20.30u, Eric Taylor.
Dorpshuis de Furs, Slotlaan 2,
Lage Vuursche,
www.inthewoods.nl

Marike Jager,
14 november in het
Beauforthuis

D
 o. 21 nov, 20.15u, Supertramp’s
saxofonist John Helliwell &
Egbert Derix Quartet. Beauforthuis, Woudenbergse Weg 70,
Austerlitz,
www.beauforthuis.nl
Jazz en blues
Z
 a. 7 sep, 20.30u, Iman Spaar-

garen (band en tenorsax). Tenorsaxofonist Iman Spaargaren
was in 2012 Young VIP Jazz en
heeft een wereldband bij zich.
Jazz om de vingers bij af te likken. Cultuurcentrum Artishock,

het ensembe tussen cool- en
freejazz, bebop en avantgarde in
de richting van hun andere gemeenschappelijke inspiratiebron:
de legendarische saxofonist
John Coltrane.
Andere invloeden die zich laten
gelden zijn o.a. Monk, Miles en
Strawinski. Cultuurcentrum Artishock, Steenhoffstraat 46a, Soest,
www.artishock-soest.nl
Terugkerend
J azz op woensdag. Elke woens-

Foto links:
Jan Tervoort

dagavond om 20.30u gratis
topjazz in Stadscafé de Observant, Stadhuisplein 7, Amersfoort.
www.observant.nl

Walter Maas Huis, Gerard
Doulaan 21, Bilthoven.
Z
 o. 13 okt, 15.00u, Maestrale
Kwintet. Kwintet met o.a. hoorn
en fagot speelt Mozart en Beethoven.
Hilton Royal Parc, Van Weerden
Poelmanweg 4-6, Soestduinen,
www.muziekkringeemland.nl
Z
 o. 17 nov, 15.00u, Musica ad
Rhenum. Hilton Royal Parc,
Van Weerden Poelmanweg 4-6,
Soestduinen,
www.muziekkringeemland.nl

Bericht uit andere hoek, door Bettina Wigman-Verhorst.

Vr
vrij aag
b
een lijvend
off
aan erte
!

Uw glazenwasser!
Netjes • Vertrouwd
Tevens inzetbaar voor andere schoonmaak werkzaamheden!

Het ontbrekende stukje in uw bedrijf!
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Reactie van burgemeester en wethouders van Zeist.
In de juni uitgave hebt u kunnen
lezen dat de Vereniging Bosch en
Duin e.o. en verschillende locale
belangenverenigingen een brief
over een mogelijke tankarena op
Vliegbasis Soesterberg hebben
verzonden. Deze brief was
gericht aan diverse raadsleden
en statenleden van de gemeenten
Zeist en Soest en de provincie
Utrecht.
Namens de burgemeester en
wethouders van Zeist is de
volgende reactie ontvangen. Deze
is tot stand gekomen in overleg
met de provincie Utrecht en de
gemeenten Soest en Zeist en bevat
de volgende mededelingen:

Tel: 030 - 24 22 751 | GSM: 06 - 418 56 253
info@dss-schoonmaak.nl | www.dss-schoonmaak.nl

Tankarena?

Krijgen we een...

25-04-13 10:43

De wilde bij

1. Jaarlijks mogen maximaal acht
grote evenementen op Vliegbasis
Soesterberg worden georganiseerd.
2. Hiervan is er één op Zeister gebied
(sheltergebied), één op Soester
gebied (bijvoorbeeld op de kruising
van landingsbanen) en maximaal zes
op het terrein van het Militair Museum
(Soester gebied).
3. Een evenement mag maximaal
10.000 bezoekers ontvangen.

De beoogde
locatie (in rood)
van de arena.

4. De duur van een evenement
bedraagt maximaal vijf aaneen
gesloten dagen (inclusief opbouw
en afbraak van bijbehorende
voorzieningen).

5. Eenmaal per jaar vindt in de
zomervakantie een evenement plaats
waarin tanks en andere militaire
voertuigen centraal staan; hiermee
worden demonstraties gegeven. Het
aantal bezoekers ligt tussen de 7.500
en 10.000.
Tot slot wordt vermeld dat de
gemeente Soest in gesprek is met
Defensie en het consortium dat het
Militair Museum gaat beheren, over
de inrichting van de arena en de
buitenactiviteiten.
Een omgevingsvergunning is nog
niet aangevraagd. Defensie heeft
toegezegd contact op te zullen
nemen met de direct omwonenden.

...van de

Gevraagd:
Bestuurslid en
lid Commissie
Veiligheid
Voor het bestuur van onze
Vereniging zijn wij op zoek
naar een nieuw bestuurslid die
als belangrijkste aandachtsgebied heeft het verder uitbouwen van het aantal (actieve)
leden.

Enige tijd geleden heeft het
bestuur ambassadeurs gezocht en
gevonden die hun straat nauwlettend volgen om nieuwe bewoners
te kunnen verwelkomen en in contact te brengen met de Vereniging.
Het bestuur zou hier zelf meer
aandacht en tijd naar uit willen
laten gaan en is daarom op zoek
naar versterking op dit terrein.
Vindt u het leuk om mensen te
motiveren en enthousiasmeren en
bent u nieuwsgierig naar de kennis
en kunde die in onze buurt voorhanden is, dan komen wij graag
met u in contact.
Aan het nieuwe bestuurslid wordt
daarnaast gevraagd om een aantal
praktische taken op te
pakken, zoals het bijhouden van
de ledenadministratie en het notuleren van de algemene ledenvergadering.
Ook de commissie Veiligheid heeft
een vacature.
Heeft u belangstelling voor één
van deze vacatures, neemt u dan
contact op met de voorzitter via:
voorzitter@verenigingboschenduin.nl

Kunst rond Den Dolder
Kunstroute Den Dolder, Huis ter Heide, Bosch en Duin
Wie is de persoon achter dat mooie
schilderij, dat indrukwekkende beeld
of dat intrigerende filmpje?

in hun atelier, woonhuis of in een café of
een andere bijzondere plaats. Een gratis
kijkje nemen in de keuken van de schilder,
fotograaf, beeldhouwer, keramist, tekenaar
of mediakunstenaar. Naast deze vormen
van beeldende kunsten is er ook plaats
ingeruimd voor muziek, dans en poëzie.

Hoe komt een kunstwerk tot stand? Hoe
ziet het atelier van een kunstenaar er van
binnen uit en... hoeveel kunstenaars zijn
onze drie dorpen rijk en wat maken ze
Officiële feestelijke aftrap
eigenlijk? Hoe creatief is men in Den Dolder,
Op vrijdag 27 september zal om 19.00
Huis ter Heide en Bosch en Duin?
uur de officiële aftrap van de Kunstroute
plaatsvinden in Jongerencentrum de
Het antwoord op die vragen wordt gegeKameel aan de Dolderseweg 167a in Den
ven tijdens Kunst Rond Den Dolder.
Dolder. Hier zullen alle deelnemende kunKunstroute door Bosch en Duin en
stenaars aanwezig zijn.
Huis ter Heide in Kunst Rond Den Dolder

Op 28 en 29 september vindt in Bosch en
Duin en Huis ter Heide een noviteit plaats.
Voor het eerst zal er dan een Kunstroute
worden georganiseerd, samen met Den
Dolder. Overal in de omgeving zijn er
kunstroutes; in Baarn, Soest, de Bilt, Bilthoven en Zeist. Maar nog niet in onze dorpen.
Daar komt nu dus verandering in. Een groot
aantal kunstenaars hebben zich aangemeld.
Zij openen in het weekend van 28 en 29
september van 12.00 tot 17.00 uur hun
deuren en verwelkomen kunstliefhebbers

Website

Via de website www.kunstronddendolder.
nl kunt u een brochure downloaden met
de namen en adressen van de deelnemende kunstenaars en een routekaartje.
In diverse winkels in Den Dolder en in Jongerencentrum de Kameel zijn de brochures
verkrijgbaar.
Ook bij VVV Zeist, Heger en van den Berg
in Zeist en de boekhandel in Bilthoven liggen de brochures.

Sociëteitstafel

Vanaf september staan de
deuren van de sociëteit weer
voor u open. Fernande heeft
na tien jaar aangegeven dat zij
met haar activiteiten voor de
sociëteit zal stoppen, wat erg
jammer is. Van haar kookkunsten zult u dus niet langer meer
kunnen genieten. Gelukkig
hebben wij een goede oplossing
gevonden en zal er iedere socië
teitsavond een maaltijd voor u
klaarstaan, met uitzondering
van november.
Nu Fernande geen lid meer
is van de sociëteitscommissie
moesten wij op zoek naar een
nieuw lid. Wij zijn heel erg blij
dat Bibi Kroon zich bereid heeft
verklaard de commissie te komen versterken. Met z’n drieën
zullen wij proberen er een fantastisch jaar van te maken!
Wij zien u graag de eerste
avond op 25 september.
Caspar, Bibi en
Marie-Christine

Sociëteit 25 september
Wijnstokken en inspiratie
De eerste sociëteitsavond in de
maand van de druivenoogst en de
start van het sociëteitsjaar. De avond
staat in het teken van een nieuw initiatief in Zeist. In het voorjaar werden
hier wijnranken gepoot en over enige
jaren volgt ongetwijfeld een rijke
oogst. Op 25 september vindt in de
sociëteit niet alleen een lezing met
alle bijzonderheden over deze noviteit
plaats maar tevens een verrassende
wijnproeverij. Dit alles is aangekleed
met een nieuwe maaltijdopzet.
Kom genieten van een lokaal Bourgondisch festijn van internationale
allure. Ook een uitgelezen
moment om onderling
de vakantiebelevenissen te
delen! Om 18.30 uur gaat de
bar open en rond 19.00 uur zal de
maaltijd voor u klaar staan. Om 20.00
uur begint de lezing over dit bijzondere initiatief in Zeist.

Sociëteit16 oktober
‘Duurzaam thuis’
Pieter van der Ploeg

Pieter van der Ploeg neemt jullie mee
op een vrolijke route door huis en
haard, langs innovaties die voor ieder
van ons voordelen bieden. Hij zal jullie
voorstellen aan buurtgenoten die hun
eigen energie opwekken, douchen
dankzij zonnewarmte, smakelijk
eten uit eigen tuin, een vlinderhotel
exploiteren, elektrisch autorijden,
slimme apparaten installeerden en
de vaste kosten aanzienlijk beperkten.
Hun voetafdruk op deze aardbol nam
daardoor af en de leefruimte voor hun
kinderen en kleinkinderen neemt toe.
Jullie kennen Pieter als raadslid van
D66 en hij werkt voor MVO Nederland,
de organisatie die het Nederlandse
bedrijfsleven ondersteunt bij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Om 18.30 uur gaat de bar open
en rond 19.00 uur zal de maaltijd
klaarstaan. Vanaf 20.00 uur zal Pieter
van der Ploeg ons meenemen in de
wereld van ‘duurzaam thuis’.
LEES VERDER OP VOLGENDE PAGINA

VERVOLG VAN VORIGE PAGINA

...van de

Sociëteitstafel

Sociëteit 20 november
Kroegavond
Deze avond wordt anders dan anders.
Wij willen u graag uitnodigen voor een aangeklede
borrel vanaf 19.30 uur. Geen
spreker, wel goede muziek
en lekkere borrelhappen!
Deze avond hebben wij
omgedoopt tot ‘kroegavond’ om het patroon eens
te doorbreken. Dus eerst
thuis iets kleins eten en dan
gezellig een borrel drinken
op de sociëteit.

het is weer de hazenpeperavond. Om
18.30 uur gaat de bar open en rond
19.00 uur zal de hazenpeper geserveerd worden.
Deze avond is er geen spreker,
dus een gezellig samenzijn op weg
naar kerst!

12 oktober: bloemschikken met
Fine Fleur.
1 november: Halloween van
17.00 - 19.30 uur.
Deze Halloween vindt dit keer niet
in het bos plaats.

Kunst rond Den Dolder

Secretaris: vacature
secretaris@verenigingboschenduin.nl
Penningmeester: Ed Pipers
penningmeester@verenigingbosch
enduin.nl
Verkeer: Judith Hendriks
Ruimtelijke Ordening /
Juridische Zaken: Hans Voorberg
Sociëteit: Marie-Christine van Grootel
Communicatie: Jacques Fauquenot
Veiligheid: Klaas Hans Noordenbos (a.i.)
Archivaris: Maarten van der Kloet
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@
verenigingboschenduin.nl
www.verenigingboschenduin.nl

COLOFON
Bulletin Bosch en Duin’s Belang!, is
een uitgave van Vereniging Bosch en
Duin e.o.

Jeugdcommissie is klaar
voor het naseizoen
2 1 september: timmeren van
16.00 - 18.00 uur.
We gaan stelten maken en als we
vroeg klaar zijn houden we nog
een steltenrace.

Voorzitter: Klaas Hans Noordenbos

Jeugdcommissie: Liesbeth de Zeeuw

Sociëteit 18 december
Hazenpeper
In deze wintermaand wordt
u uitgenodigd voor een
heerlijke winterse maaltijd,

Het wordt een vrolijke herfst voor
onze jeugd. Het programma is klaar.
Meld je dus gauw aan voor de volgende activiteiten.

Vereniging Bosch en Duin e.o.

Op 17 november hebben we een
schildersworkshop.
Op 1 december komt Sinterklaas
weer aan.
Hij heeft al toegezegd om van 10.30
- 12.00 uur aanwezig te zijn. Kijk
voor meer informatie ook op de
website:
www.verenigingboschenduin.nl
Helaas gaan Myriam en Liesbeth er
aan het eind van dit jaar mee stoppen. Ze zijn dan ook naarstig op zoek
naar 2 opvolg(st)ers om dit leuke en
gezellige werk voort te zetten. Heb
je interesse? Meld je dan snel aan
bij Liesbeth de Zeeuw (liesbethdezeeuw@planet.nl).

De mooiste voorstellingen om de hoek
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