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de Boswachter de Hoefslag in Bosch en Duin Wijsheid Tweede Trimloop Culturele Plekje...

Interview door Barbara van Erckelens met Aalt van den Hoorn, boswachter bij het Utrechts Landschap

INTERVIEW

Er is geen dag hetzelfde!
Vertelt u eens iets over uw achtergrond...
Ik heb de middelbare beroepsopleiding Bosbouw en Natuurbeheer
gedaan; in 1976 ben ik begonnen in
Ermelo als bosarbeider en later als
hulpopzichter. Daarna ben ik bij de
gemeente Zeist terechtgekomen, bij
de afdeling Bossen. In 1994 zijn de
bossen van Zeist overgegaan naar
het Utrechts Landschap en toen
ben ik hier boswachter geworden.
Wat houdt het beroep van boswachter precies in?
Het is heel breed! Je bent niet alleen
verantwoordelijk voor het natuurbeheer, maar je onderhoudt talloze
contacten: zoals met de gemeente,
de pachters, de buren en de bewoners. En bovendien met de groepen,
die het bos voor iets speciaals willen
gebruiken: de houthandelaren, de
aannemers... ach, er is geen dag
hetzelfde.
Hoe wordt het beleid bepaald?
Dat is nogal aan verandering onderhevig. Vroeger bijvoorbeeld draaide
het alleen om de houtproductie.
Dode bomen waren een doorn
in het oog. Een bos moest ‘netjes’
zijn. Nu is de natuurlijke factor erbij
gekomen. Wat betekent een bos
voor de flora en fauna. De natuur
vormt nu de hoofdmoot. Dunningen [houtkap, red.] zijn er nu op
gericht om de natuur te versterken.
Dood hout is belangrijk omdat daar
veel insecten op leven. Vogels eten
die insecten weer en zo neemt de
vogelstand toe. Het aantal zwarte
spechten bijvoorbeeld wordt steeds
groter. Je hoort ze overal. [Terwijl ik
dit interview uitwerk, kijk ik naar buiten en zie een zwarte specht tot aan
zijn staart in een pot vogelpindakaas
verdwijnen!]
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U hebt het over dunnen. Leg dat
eens uit...
Als er gedund moet worden, ga ik
eerst goed kijken welke exemplaren
er het beste bij staan en die worden
behouden. Andere zwakkere bomen
gaan om, zodat de kruin van de sterkere boom zich goed kan ontwikkelen
in de breedte. Verder kiezen we altijd
voor de inheemse bomen en gaan de
exoten, zoals de Amerikaanse eik en
Douglasspar eruit.
De Amerikaanse eik bijvoorbeeld is
een agressieve soort, die alles om zich
heen wegdrukt. We zullen dus altijd
voor de inheemse eik kiezen, ook al
omdat er vijf maal zoveel insecten op
afkomen, als op de Amerikaanse.
Als er zoveel insecten bijkomen,
kunnen er dan teveel vogels komen in deze habitat?
Nee, dat kan niet. Een vogel past zich
aan het voedselaanbod aan. Als het
aanbod minder wordt, worden de
nesten kleiner, de kuikens zwakker en
kan de vogel uitsterven. Andersom
neemt de stand toe als het voedselaanbod zich daartoe leent.
Hoe is het met de ziektes?
Konijnen zie ik nooit meer...
Hier valt het mee, omdat het een
geïsoleerde populatie is en er geen
besmettingen zijn. Maar er zijn hier
veel vossen, die bij de dassenburcht
wonen.
Wordt het wild geteld?
Ja, ieder voorjaar.
Hoeveel reeën zijn er bijvoorbeeld?
Zo’n 25. De aanwas is er zeker, maar
die valt weg tegen het aantal verkeersslachtoffers. Dat is jammer, want
met jagen zou je juist de zwakkeren
selectief kunnen verwijderen.
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Wordt er gejaagd in het Panbos? Ik
hoor ‘s nachts regelmatig schoten
vallen.
Nee... maar er zijn wel stropers,
voornamelijk uit Oost-Europa.

Vooral om paarden of koeien op te
houden. En dan hebben we nog de
arbeidershuisjes die gehuurd kunnen
worden. Er is zelfs een vakantiehuisje
bij, dat via het Landschap gehuurd
kan worden.

Hoe zit het met het wildbeheer?
Grijpen jullie in, bijvoorbeeld bij
extreme kou?
Nee, er wordt niet bijgevoerd, we laten
de natuur zijn gang gaan. Wel zijn er
verscheidene waterpoelen aangelegd.
Wat is het nut van ‘dunnen’ ?
Als je niet zou dunnen, hou je uiteindelijk een groot beukenbos over, waaronder niets groeit. Daarom creëren
we van tijd tot tijd open ruimtes waar
spontane processen ontstaan. Dennen
en berken komen het eerste en dan
zie je onder de berken weer eiken
opkomen. Er wordt niet geplant, het
gebeurt vanzelf.

Alles mag maar
houd rekening met
de natuur!

Hoe zit het met de waterstand?
Sinds 1965 wordt hier drinkwater
gewonnen en dat heeft natuurlijk
invloed op de waterstand. Alle bomen
leven van het hangwater en dat
maakt ze wel kwetsbaar, omdat ze
niet meer diep wortelen.

Nog een laatste vraag. Hoe staat u
tegenover ‘eten uit de natuur’ ?
Ah, je bedoelt natuurlijk de paddenstoelen! Ach, als het voor eigen
consumptie is, maakt het niet zoveel
uit, maar er moet natuurlijk niet voor
commerciële doeleinden geplukt
worden! [Oei, uw redactrice bekent
maar niet, dat ze toch wel een aantal
emmers met boleten plukte in het
najaar!]
Weet je, alles mag in het Panbos, maar
houd rekening met de natuur!
Dat zullen we zeker doen!

Zijn er bedreigde boomsoorten,
of juist te overvloedig aanwezige
soorten?
Ja, de jeneverbes is langzaam aan het
uitsterven, hij verjongt zich niet meer.
De vogelkers daarentegen moet met
man en macht bestreden worden.
Wordt het Panbos niet teveel
betreden?
Ja... het is natuurlijk wel zo, dat er zo’n
400 honden per dag worden uitgelaten. Daarom is er ook een gedeelte
van het bos, waar alleen aangelijnde
honden worden toegelaten. Dat is ook
beter voor de rust van de dieren.
Zijn er diersoorten die specifiek
hier voorkomen?
Nou, we hebben hier de wespendief
broeden en dat is heel bijzonder, omdat daarvan nog maar vijftien paartjes
in Nederland zijn. Ook de ijsvogel
zien we hier soms op de vijver van
Beerschoten en dan hebben we nog
de ransuil en de boomvalk.
U had het over pachters...
Er zijn terreinen die verpacht worden.
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Een nieuw jasje!
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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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

’’

hedendaagse uitstraling van
uw buiten.
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Het zal u niet ontgaan zijn dat ons,
ondertussen vertrouwde, blad in een
nieuw jasje is gestoken. Jasjes gaan
lang mee maar na verloop van tijd
raken ze uit de mode. Het nieuwe
jasje oogt niet alleen frisser, maar
draagt zelfs een ander merk oftewel,
in dit geval, een nieuwe naam. In het
juninummer van 2013 heeft de redactie aan u suggesties gevraagd voor
een nieuwe naam. Bosch en Duin’s
Belang! heeft zijn doel gediend, maar
sloot niet meer aan bij de ontwikkeling die het blad in de loop der jaren
heeft doorgemaakt. Hoewel het
aantal inzendingen beperkt bleek,
was het aantal suggesties enorm. De
redactie laat aan uw verbeelding over
hoe dat kan. Een keuze maken is lastig, maar Bosch en Duin Magazine is

De aangepaste vormgeving heeft
minder met transparantie, maar des te
meer met verbinding van doen. Ook
al zo’n toverwoord tegenwoordig. Verbinding met de website bijvoorbeeld.
Zowel het bestuur van de vereniging,
als de redactie van Bosch en Duin
Magazine, waren voorstander van
het feest van de herkenning. Het één
versterkt het ander; beide uitingen
vullen elkaar aan. Dit betekent niet,
dat de vormgeving van de website
simpelweg naar het blad is gekopieerd. Dat kan en werkt niet. Een fysiek
blad heeft een heel andere navigatiestructuur dan een website, namelijk
één-dimensionaal, in plaats van multidimensionaal. Evenzo, papier biedt
andere mogelijkheden, maar ook
andere beperkingen dan iets dat u op

ing Bosch
enverenig
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en professioneel hoveniers-

resultaat een eigenzinnige,

simpel, krachtig, van deze tijd en zegt
precies wat de lezer kan verwachten.
En dat is ook de bedoeling in deze
periode van transparantie.
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Arnoud van der Muelen Wolf

ten toe te voegen. Met als

Het gebeurt niet vaak dat de
eindredacteur het woord tot
u richt, maar in deze editie is
dat dan toch het geval.

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

een beeldscherm bekijkt. Desalniettemin zult u verscheidene kenmerken
van de website in de nieuwe vormgeving ontdekken. Maar het gaat ook
om verbinding tussen de artikelen
onderling. Waar in het verleden de
verschillende artikelen, in opmaak
duidelijk verschilden, is dat nu minder
het geval. Ook dat zorgt voor een frissere en tevens strakkere aanblik van
het blad. Althans, de redactie hoopt
dat u dit beaamt. Vormgeving blijft
tenslotte subjectief en is zo zichtbaar
dat iedereen er wel iets van vindt.
Hoe dan ook, wij hopen dat u het
blad met evenveel of, liever eigenlijk,
met nog meer plezier nu en in de
toekomst zult lezen.
Tot slot, mocht u het leuk vinden om
vier maal per jaar een artikel over
onze omgeving te schrijven, laat het
ons weten! De redactie zou graag een
nieuw lid verwelkomen.
Namens de redactie,
Ton Tjepkema
eindredacteur

De eerste drie nummers van
het Bosch en Duin’s Belang,
vlnr: Kerst 2005 en voorjaar en
zomer 2006.
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Bericht uit andere hoek, door Bettina Wigman-Verhorst.
Wie kent het niet, ‘de Hoefslag’.
Zowel de bistro als het
restaurant genieten, niet alleen
in onze omgeving, maar zelfs
landelijk grote bekendheid.
Maar is dat altijd zo geweest?
Wat is de oorsprong van
deze uitspanning? Tijd om
in de geschiedenis van dit
restaurant te duiken.

De Hoefslag in Bosch en Duin
in 1981, die in 1987 helaas weer
verloren ging. Door de ligging nabij
Paleis Soestdijk, had de Hoefslag
ook regelmatig aandacht van de
koninklijke familie. Zo ging de
toenmalige koningin Juliana er graag
met haar kleinkinderen lunchen.

We gaan terug naar het begin van
de vorige eeuw. Het gebied waar
wij nu met z’n allen wonen, was nog
een prachtig ongerept natuurgebied.
U kunt zich voorstellen, dat de
omgeving haar naam ‘Bosch en Duin’
niet voor niets kreeg. En toen men
deze plek eenmaal had ontdekt, wilde
men er ook wonen. Daarom werd
de exploitatiemaatschappij Bosch en
Duin N.V. opgericht. Deze verkocht de
grond en bouwde zelf ook. Zo werd
de eerste bouwvergunning verleend
aan de Dennenweg 31-33, hierna
zouden er nog vele volgen.
Het volbouwen van het gebied
gebeurde niet van de ene op de
andere dag. Maar begin 1900 werd
al geadverteerd met de verkoop
van ruime kavels, aan verharde en
dus goed berijdbare wegen èn een
spoorlijn. Deze spoorlijn was voor
de ontwikkeling van Bosch en Duin
van groot belang. In 1907 werd de
plaatselijke halte in gebruik genomen.
Een goede rede om zich hier te
vestigen!
De tegenwoordige Hoefslag
werd in 1906 gebouwd als
boswachterswoning met stallen,
later verbouwd tot de boerderijuitspanning ‘Bosch en Duin’. Een
uitspanning is de voorganger van het
restaurant en komt van het begrip ‘de
paarden uitspannen’. Deze taveerne,
waarnaar in 1910 de Taveernelaan
is genoemd, werd namens de
maatschappij jarenlang beheerd door
de familie van Ginkel. Een welkome
PAGINA

8

Utrechts Nieuwsblad
25 april 1959.

De huidige Hoefslag,
hoe anders dan in
1959.

rustplaats, toen men hier nog via
zandwegen, te paard, met de koets en
af en toe, per auto voorbijkwam.

en het bedrijf wist een reputatie op
te bouwen, die verder ging dan de
gemeentegrenzen van Zeist.

Gedurende de oorlog heeft Bosch en
Duin, door zijn ligging bij het vliegveld
Soesterberg, het heel zwaar gehad.
Over die periode is over de taveerne,
weinig tot niets terug te vinden.
Na het overlijden van zijn vrouw, in
1942, had de heer van Ginkel geen
zin meer om de uitspanning voort te
zetten. Hij deed het bedrijf over aan
hotelhouder Soetmulder. Maar dat
was niet voor lang, want na de oorlog
kocht de familie Le Roy het pand. De
naam werd veranderd in de Hoefslag

In 1959 brandde de Hoefslag
gedeeltelijk af. Bij de wederopbouw
werden het gebouw en de keuken
verder uitgebreid. Gelukkig maar,
want in de jaren daarna profiteerde
het restaurant van de opkomst van
de Franse Haute Cuisine. Een dochter
van Le Roy was getrouwd met Gerard
Fagel en deze nam het bedrijf in
1976 over. Hij verfijnde de keuken
en maakte er een toprestaurant van.
Dit resulteerde in een Michelin-ster
in 1979, gevolgd door een tweede,

In 1989 kwam een einde aan deze
periode. Bij een uit de hand gelopen
inbraak werd Gerard vermoord.
Velen onder u kunnen zich dat vast
nog wel herinneren. Het was een
groot drama, hier in de buurt en
heeft de gemoederen lange tijd
beziggehouden, omdat onduidelijk
bleef, of de moord met voorbedachte
rade was gepleegd. In datzelfde
jaar werd de wens van Gerard

werkelijkheid, toen de Hoefslag werd
uitgebreid met een hotel, ‘Auberge de
Hoefslag’. Inmiddels had zijn oudere
broer Martin de leiding overgenomen.
In 1993 kwam een einde aan het
Fagel-tijdperk en belandde het bedrijf
in handen van de familie Post. Zij
zorgden ervoor dat de kwaliteit van
hotel en restaurant behouden bleef.
Inmiddels is de exploitatie van het
restaurant, apart van het hotel. Zoals
bekend, wordt deze laatste verbouwd,
tot een zorgvilla. De ster voor de
Hoefslag- in de rode gidsen van
bandenfabrikant Michelin- betekent,
dat wij in Bosch en Duin kunnen
blijven genieten van ‘the essence of
fine dining’!
Met dank aan de heer P. Rhoen,
archivaris van de gemeente Zeist, en aan
restaurant de Hoefslag.
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Wijsheid

Vr
vrij aag
b
een lijvend
off
aan erte
!

Velen van u heb ik de hand kunnen
schudden tijdens onze nieuwjaarsborrel. Leuk dat u er was en
hopelijk heeft u net zoveel genoten als het bestuur. Nu is het echt
tijd, vooruit te blikken naar wat
2014 allemaal voor ons in petto
heeft. Ik hoop dat 2014 voor u persoonlijk en zakelijk een goed jaar
mag worden, waarbij optimisme
zal overheersen.

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

Van uw vereniging mag u een gevarieerd programma verwachten, met
nieuwe onderdelen, zoals een politiek
café (kijk hiervoor op onze website),

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

vanwege de gemeenteraadsverkiezingen en een hardloop evenement
zoals wij vorig jaar, tijdens het lustrum
geïntroduceerd hebben.
Naast directe activiteiten voor onze
leden, zijn wij ook actief met commissies op het gebied van Ruimtelijke Ordening en Verkeer. Uw lidmaatschap
helpt ons de beleidsontwikkelingen
ten aanzien van onze woonomgeving,
op de voet te volgen en te beïnvloeden. Samen met onze ambassadeurs
gaan wij daarom, begin dit jaar,
niet-leden benaderen om alsnog lid
te worden; samen staan wij immers
sterker.

Verder wens ik iedereen een ‘wijs’ jaar
toe. Wat wijs is laat ik aan u over.
Ik versta hieronder zelfkennis en aangeboren en aangeleerde wijsheden over
het bestaan hier op aarde. Veel wijsheid
zit al vanaf onze geboorte in ons, alleen
zijn we wel eens de kunst vergeten
hiernaar te luisteren. Als wij dat af en
toe eens doen, weet ik zeker dat we
hier in Bosch en Duin een geweldig jaar
tegemoet gaan.
Klaas Hans Noordenbos, Voorzitter

Het ontbrekende stukje in uw bedrijf!

DSS_Advertentie_190x127_03.indd 1

Tweede Trimloop!

25-04-13 10:43

zondag 1 juni in het Panbos

De start van
de Trimloop,
juni 2013
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Net als tijdens het afgelopen Lustrum, zal op de eerste zondag van
juni alweer de 2e Vereniging Bosch
en Duin Trimloop in het Panbos
worden gehouden. Georganiseerd
door de Vereniging Bosch en Duin,
in nauwe samenwerking met de atletiekvereniging U-Track: het begin
van een echte sportieve traditie
binnen onze vereniging!

Via de site van de Vereniging Bosch en
Duin, www.verenigingboschenduin.
nl, kunnen leden en niet-leden van
de Vereniging Bosch en Duin e.o. zich
aanmelden voor deze loop. Kijk onder
het kopje: Trimloop 2014.
Bij aanmelding voor deze trimloop
ontvangt u het volgende:
1. Iedere deelnemer ontvangt water
en andere verfrissingen,
tijdens en na de loop.
2. De kinderen ontvangen
een speciale medaille
ter herinnering.
3. Onder de kinderen jonger
dan 14 jaar zullen, na afloop, een aantal sportieve
prijzen worden verloot.
4. Iedere deelnemer kan, via
het aanmeldingsformulier
op de site van de

Vereniging, aangeven of men een
uniek ‘Bosch en Duin trimloop 2014’
shirt wenst te ontvangen (maat vooraf
opgeven).
De bijdrage in de kosten voor deelname bedragen voor leden €2,50;
niet leden betalen €4,00. Het speciaal
gemaakte Bosch en Duin trimloopshirt kost €7,50. Betaling dient vooraf
te geschieden. Na ontvangst van de
betaling is uw inschrijving geldig en
ontvangt u per email gedetailleerde
informatie.
Programma
12.00uur: start van de 3 km (of meer)
voor iedereen vanaf 9 jaar.
12.05uur: start van de 1 km voor
kinderen tot en met 8 jaar.
13.00uur: verloting sportieve prijzen.

•
•
•

Locatie: ingang Amersfoortseweg, bij
ingang van UGV De Pan.
Aanmelden kan tot 25 mei 2014!
Ed Pipers
PAGINA
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Door
Rob
Meyer, deel 32.
Door Rob
Meyer

DUINTIPS

Achter het huis moet hij ongeveer in
die periode (bijna vijftig jaar geleden)
een paar walnoten geplant hebben, ik
had daar toen wellicht nog geen oog
voor. Weer wel voor al die vogels die
rond de rivier te zien waren. Eerste indrukken die ik nooit meer vergeet. De
zwanen die met hun bijna elastisch
aandoende akoestische vleugelslag
in konvooi laag overvlogen. Je zag
ze pas op het laatste moment maar
hoorde ze van ver al aankomen.
Dzjieng, dzjieng, dzjieng… en dan
ineens die betoverende lange nekken
die als scheermessen in een kaarsrechte lijn over me heen vlogen, terwijl de
gigantische vleugels een waanzinnig
krachtige slag maakten.
Bij de noordwestelijke Hongaarse
meren, deze zomer genoten van die
zwanen: rode snavels, zwarte snavels.
Kraanvogels!
De ‘Grote Trap’ gezocht maar niet
meer gevonden. Dat zijn van die
kleine teleurstellingen in het leven.
Je denkt te weten hoe en waar je
moet zoeken, legt een lange reis af en
iedereen daar zegt waar ze te vinden
zijn. Ze waren er niet.
Terug naar Nederland!
Na vele jaren afwachten krijgt onze
tuinman Joost uiteindelijk gelijk. De
walnoot doet het toch prima in Bosch
en Duin! Twee jaar terug kwam ik
trots met de paar eerste walnoten
binnen en legde ze te drogen bij het
haardhout. Teleurstelling… ze bleken
prachtig geharnast maar vrijwel allemaal leeg!
Nou weet ik als geoefend tuinier natuurlijk wel mijn verlies te nemen. De
argeloze passant ziet immers enkel alles wat in de tuin wél gelukt is. Komen
ze van ver weg, rond Koninginnedag,
dan maak je al gauw veel indruk met
velden lelietjes van dalen, weten zij
veel! Graag geef ik er gul wat van mee.
Die lelietjes woekeren bij ons in Bosch
en Duin, beschermd of niet!
Oom Wim is helaas overleden. We
hebben na onze terugkeer uit Schot-
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de Walnoot
Als kleine jongen -opgroeiend in Nijmegen- mocht ik wel eens
logeren bij de broer van mijn opa die schitterende boomgaarden
bezat, op de vruchtbare grond langs de Waal bij Dreumel. Het
was toen nog niet zo druk, samen met mijn oudere broer fietste
ik de 25 kilometer over de dijk.
Oom Wim, een zwaargebouwde vriendelijke, soms wat onverwacht verlegen man, wekte mij hoe dan ook met zijn tractor al
vóór zes uur. Ik zag vanuit mijn logeerbed hoe hij de spuit achter zijn rollende gevaarte, door de ‘bongerd’ trok. ’s Ochtends
vroeg op de fiets naar Tiel om te zien hoe zijn mooiste appels
met karrenvrachten tegelijk geveild werden. ’s Avonds appelmoes, appelbollen en appeltaart; appelsoep bestond gelukkig
toen nog niet. En maar proberen al die verschillende appelsmaken te onderscheiden. Nergens gebeurde zoveel en was het zo
gezellig als bij oom Wim en tante Mimi.

land nog mooie tochtjes met hem
gemaakt, dwars door het land van
Maas en Waal, waar zowel mijn vaders
als mijn moeders familie vandaan
komen. Hij was de eerste die in een
paar zinnen kon uitleggen hoe een
eendenkooi werkt. Voor het eerst in
mijn leven dat deze verwoede vogelaar iemand de kans gaf uit te leggen
hoe de martelkamer zijn werk met de
eenden deed.
In het laatste stadium van zijn leven
is hij veel met tante Mimi gaan reizen.
Zo verbonden als hij was met zijn
grond voor vele decennia, zo heerlijk
vond hij het uiteindelijk om te reizen.
Was hij aanvankelijk niet van zijn
bongerds weg te branden, uiteindelijk kon het hem niet ver en gek
genoeg zijn. Samen hebben ze de
halve wereld afgereisd. Een paar jaar
terug, een flesje witte wijn genietend
op hun veranda -nog niet wetend dat
het de laatste zou zijn die ik met hem
zou delen- vielen me na al die jaren
de walnootbomen pas op. Kanjers van
bomen! In mijn herinnering kon ik ze
niet meer terugvinden.
Trots vertelde ik dat wij er ook één geplant hadden in Bosch en Duin. Toen
zo’n vijftien jaar terug.

3500 Witte -twee weken lang heerlijk
geurende- roosjes, allemaal tegelijkertijd in bloei. Kijk, dáár maak ik bij
bezoekers uit de omgeving weer wel
een behoorlijk goede indruk mee!
De stam van de roos -met op borsthoogte een doorsnede van vijf tot zes
centimeter- reikt in een jaren geleden
onttroonde vogelkers bijna vier meter
omhoog. Daar splitst hij zich in ruim
200 meter zijscheuten die in het
voorjaar iets teruggesnoeid moeten
worden om de bloei te verbeteren.
Eindeloos aanbinden van takken, op
grote hoogte balancerend op ladders,
terwijl Berby beneden de grootste
moeite heeft ‘mijn balans’ bij te houden, mezelf bezerend aan de doorns
van de roos. Het ene na het andere
huzarenstukje uithalend blijf ik, als
ik mijn evenwicht verlies, de neiging
houden, mijzelf toch steeds weer op
het laatste moment met mijn handen
aan de roos vast te houden. Dwars
door de handschoen hoor!
Maar goed, als ie eenmaal bloeit dan
heb je ook wat!

tegenvallende opbrengst, kwam ze
met haar kwieke ruim 90 jaren, per
trein naar Den Dolder. Met behoorlijk
wat bagage voor iemand die stelt
“slechts gezellig te komen mee-eten”.
U voelt het al, tante Mimi had besloten de aflatende walnoot in onze tuin
te compenseren met een flink aandeel
uit die van haar, uit de rijke Betuwe.
Een hele mand met de best smakende
walnoten, een hele winter lang.
Gelukkig, maar toch ook lichtelijk
verlegen met de opbrengst van mijn
eigen boom, heb ik de verrassende
gift aanvaard. Hoeveel liever had ik
met gulle hand onze walnoten over
de bezoekers verdeeld!

Foto:
© Michiel C.J. Schaap
www.michielschaap.nl
www.facebook.com/
Natuurfotografie
MichielSchaap

Blijf van m’n
walnoten af!

Voor deze zomervakantie stuurde ik
onze trouwe tuinman Joost een sms:
“kan ik wat takken van de walnoot
snoeien?” Immers, zo’n saaie grote
boom met deze schaarse opbrengst
zou best wat meer licht in de tuin
toe kunnen laten, zodat alle andere
planten hun werk wel naar behoren
zouden kunnen doen. Wellicht een
verkapte poging tot wraak?
“Nog even wachten”, ketste Joost terug. Dat nu bleek een goed advies…
Eenmaal terug met Berby uit de
Italiaanse Dolomieten was, zoals ieder
jaar na een paar weken afwezigheid,
de ontmoeting met de tuin één groot

avontuur. U kent dat vast wel, helemaal verzadigd door wat de natuur
zélf in Zuid Europa regelt zónder dat
er wordt ingegrepen, ben je toch benieuwd naar wat al die noeste arbeid
op de schrale grond van Bosch en
Duin uiteindelijk heeft opgeleverd.
We gaan wel weg, maar onze stek
is nooit onbewoond en de planten
worden dus goed verzorgd. De eerste
ruk die we -eenmaal teruggekeerdmaakten, was naar de levende have;
de hond helemaal gelukkig vanwege
onze terugkeer om ons heen springend, op naar de kippen. De kuikens
waren goed gegroeid en de haan
zijn staart was, nadat hij de vos had

Bijschriftje
eekhoorn

Dit voorjaar meed ik de walnoot een
beetje, enigszins teleurgesteld door
de vage opbrengsten. Nadat ik tante
Mimi vorig jaar informeerde over de
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HET NIEUWE
STOKEN
Flexibele stokers met
72 rubberen haartjes
verwijderen effectief
tandplak en masseren
het tandvlees.

Verkrijgbaar in de maten
Regular of Large.

tegengehouden (ja, ja), weer helemaal
aangegroeid. De eieren waren sneller binnengekomen dan ze konden
worden geconsumeerd. Teruglopend
van het kippenhok sta ik met mijn
handen vol met eieren perplex en vol
verbazing naar de walnoot te kijken.
Afgeladen vol met noten als appelen
zo groot!
Ik heb er gelijk één geplukt. Een flinke
tik op de bovenkant en de vrucht
scheurt, ik pel hem af tot de noot zelf
en neem die mee naar de garage, om
stilletjes -zonder iemand te delen in
mijn zo zwaar op de proef gestelde
onzekerheid- de noot in de bankschroef te kraken. Een groot gevoel
van geluk overviel me toen ik de
inhoud kon bestuderen. Keurig ingenesteld lag de vrucht -een enorme
noot- uitdagend naar me te kijken.
Nog niet helemaal eetbaar wellicht,
maar qua grootte en gewicht haaks
op de economische actuele situatie
van dit moment.
Ik liep terug naar de notenboom en
begon voorzichtig te tellen. Minstens
300!
Spoorslags kondigde ik mijn moeder
aan, tante Mimi dit najaar wederom
uit te nodigen voor een uitgebreid en
rijk diner. Wellicht Waldorfsalade!
Eind september vielen de eerste
walnoten naar beneden. Het ziet er
naar uit dat de walnootboom eerst
zijn zwakste vruchten laat vallen, deze
waren allemaal nog leeg. Gedurende
de weken daarna ging het steeds beter, ik raapte de eerste volle walnoten
op. Ongekend groot, prachtig vochtig
nog.

noot met een doffe klap op de grond
vallen.
Vervolgens komt er een eekhoorn
naar beneden en begint aan de voet
van de stam de walnoot te pellen
om vervolgens hard weg te rennen
richting buren, met een noot die hij
nauwelijks kan dragen zo zwaar! Ik
loop verbolgen naar de boom en vind
in de schaduw van de stam een hele
smidse van groene schillen, nota bene
keurig op elkaar gestapeld.
Oorlog!
Het blijkt niet slechts om één eekhoorn te gaan maar om meerdere en
ze maken onderling nog ruzie ook. Er
loopt een heus spoor door het hoge
natte gras. File!
Snel lerend zoals u me kent, ontwikkel
ik een slimme methode hoe hiermee
om te gaan. Zodra de eekhoorn de
noot laat vallen ren ik de tuin in naar
de boom.
Grote verontwaardiging! De eekhoorn
gaat enorm te keer. Hij steelt kennelijk niet van mij maar ik van hem! Ik
grijp de noot en de eekhoorn verlaat
luid protesterend het toneel. Ik heb
nooit geweten dat eekhoorns zoveel
kabaal kunnen maken. Ik heb deze
oefening circa dertig keer herhaald;
zodra de noot valt ren ik er op af en
de eekhoorns misdragen zich boven
mij. Soms heb ik het gevoel dat ze zich
bovenop me willen storten, zo gaan
ze te keer.
Wij, scribenten worden tegenwoordig
gedwongen onze artikelen voor het
Kerstnummer, al eind oktober in te
leveren. Ik kan u melden dat de boom
inmiddels nagenoeg leeg is.
Ik ben beperkt in mijn tijd, zij duidelijk
niet. De paar noten die ik nog heb
laat ik drogen voor de lange avonden
maar die Waldorfsalade is echt alleen
nog maar een optie als tante Mimi me
ook dit jaar weer wil komen verrassen!

Daarna begon de ellende. Ik begon
de meest in het oog lopende noten te
missen in de boom, maar vond ze op
de grond ook niet meer terug. Op een
van die mooie zaterdagochtenden,
samen met Berby en een kop koffie
“Dus beste lieden, waerschuwt
op de veranda, hoor ik wat geritsel
uw tuinmannen!”
in de boom en zie ik vervolgens een
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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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Zuurkool

KOKKERELLEN

EMC Cosmetisch

Nu eens anders, gemakkelijk
en snel...
In vroegere tijden wist men al
dat zuurkool veel vitamine C
bevat. De Engelse ontdekkingsreiziger James Cook
nam het mee om scheurbuik
te voorkomen. Ook bevat
het veel vitamine B en ijzer.
Kortom, gezonde kost in
deze wintermaanden. Geen
zin om lang in de keuken te
staan? Probeer dan eens deze
ovenschotel; een kwartiertje

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
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Voorgaand artikel is de laatste Duintip
van Rob. Na 8 jaar heeft hij besloten u
voldoende tips te hebben gegeven,
om uzelf te redden temidden van
de plaatselijke flora en fauna. In zijn
geheel eigen stijl heeft hij, niet alleen
alles wat u kunt verzinnen, maar ook
alles wat u niet kunt verzinnen behandeld. Herinnert u zich deze nog? De
door de cicade bedreigde rododendron en de nieuwe naam van Bosch
en Duin: Bosch en Duin aan Zee (geen
zorgen, pas over 97 jaar). Een antwoord op vragen als: wie of wat gaat

•
•
•
•

bijtspek in plakjes,
1 eetlepel sterke mosterd,
1 eetlepel gedroogde bieslook,
1 theelepel gedroogde tijm, en
b
 oter.

•
•
•

Verwarm de oven op 200 graden.
Fruit de uienringen goudbruin in een
beetje boter en snijd de rookworst in
plakjes. Leg de zuurkool in een ovenschaal en daarop de uienringen en de
plakjes rookworst. Maak de puree volgens de gebruiksaanwijzing van het
pakje en roer de mosterd, de bieslook
en de tijm erdoor. Schuif de schotel
in de oven, leg er na 15 minuten, de
plakjes Pancetta of ontbijtspek op en
laat het geheel nog 10 tot 15 min. in
de oven staan.

•

Eet smakelijk!

werk voordat de schaal in de
oven gaat. En als de schaal in
de oven staat hebt u tijd voor
iets anders!
Wat heeft u nodig?
750 gram gekookte milde wijnzuurkool,
1 doosje aardappelpuree naturel,
600 ml melk,
1 grote Gelderse rookworst (voorverpakt),
2 uien, in halve ringen,

•

Dankjewel!
Het gebeurt niet vaak dat de
eindredacteur het woord tot
u richt, maar in deze uitgave lukt me dat maar liefst
tweemaal. Uiteraard om alle
goede redenen.

• 1 00 gram Pancetta of gerookt ont-

er met uw kippetje vandoor? Wat is de
ware betekenis van het spreekwoord:
wie zaait zal oogsten, en... is de mol
een aanwinst, of juist een bedreiging
voor uw tuin? Niet alleen antwoorden,
maar ook duidelijke mededelingen.
De paardenkastanje en de tamme
kastanje die, behalve een deel van
hun naam, niets met elkaar gemeen
hebben en het lokale misverstand, dat
Bosch en Duin sinds mensenheugenis
uit dennenbos bestaat. Was u op zoek
naar suggesties voor uw wandeling
op zondag. Wat dacht u van de panklare hapjes rondom de Eem, Park Rodichem of wellicht een bezoekje aan
de marterbruggen, dassentunnels en
ecoducten. Een visueel hoogtepunt
was de vleermuis, stemmig verhaald,
op een gitzwarte achtergrond.
Hoewel u Rob waarschijnlijk in eerste

instantie van zijn Duintips kent, heeft
hij tal van andere artikelen geschreven,
recentelijk nog voor het 18e lustrum
van de Vereniging. En waarover kon
dat anders gaan dan over de eenjarige
viering van diezelfde Vereniging in
1924? Bovendien heeft hij in de beginperiode, samen met onze huidige
vormgever, het blad opgemaakt. Het
blad heeft aan Rob veel te danken.
Hiervoor wil, niet alleen de redactie
maar ook het bestuur van de Vereniging, haar waardering uitspreken. Allen
bedanken Rob hierbij hartelijk, voor
zijn bijdragen over de jaren heen.
Tot slot, mocht u het leuk vinden
om viermaal per jaar, over de
natuur in onze omgeving te
schrijven, laat het ons weten!
De redactie zou graag een nieuw
lid, dat in de voetsporen van Rob
kan treden, verwelkomen.
Namens de redactie,
Ton Tjepkema
eindredacteur
PAGINA
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Samenstelling: Leddie Valstar. Tips en info: leddie@valstar.nu

Ontdek je (culturele) plekje

De mooiste voorstellingen om de hoek

CULTUUR

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
Kunst en literatuur
Z
 o. 2 mrt t/m di. 22 apr, Jorn

van Leeuwen (schilderijen) en
Lia van Vugt (sculpturen). Jorn
van Leeuwen is de winnaar van
de prestigieuze Koninklijke prijs
voor Vrije Schilderkunst 2013. De
prijs werd uitgereikt door Koning
Willem Alexander. Art Traverse,
Gemeentehuis De Bilt,
www.arttraverse.nl

Jorn van Leeuwen (Art Traverse)
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Pop en muziektheater
Z
 a. 22 mrt, 20.15u, Egbert Derix

en Iain Matthews: Concert en
film. Poplegende Matthews
speelde eerder bij Fairport
Convention. Na het concert
met pianist Derix, volgt een
film over de samenwerking
tussen deze 2 muzikanten.
Beauforthuis,
Woudenbergseweg 70, Austerlitz,
www.beauforthuis.nl

V
 r. 23 mei, 20.00 uur, West
Coast Big Band. Optreden
met oa buurtgenoot Johan
Ehrlich op sax. Cultuurpodium
Den Dolder, Maria Christina
Kerk, Dolderseweg 123,
Den Dolder. (zie www.
cultuurpodiumdendolder.nl
voor definitieve datum)

Klassieke muziek

Vr. 7 mrt, 20.00u, Hendrik Vonk
(tenor) en Wolter Willemsen
(piano): Die Winterreise van
Schubert. Het Witte Kerkje,
Amersfoortseweg 47,
Huis ter Heide.

Z
 o. 13 apr, 20.15u, Jeroen
van Veen (piano): Einaudi.
Beauforthuis, Woudenbergseweg
70, Austerlitz, www.beauforthuis.nl

Z
 o. 16 mrt, 15.00u, Brackman
Trio. Dvorak en Tsjaikovski.
Hilton Royal Parc,

Z
 o. 20 apr, 20.15u, Ivo Janssen
(piano): Suites van Bach.

John F Klaver band

D
 o. 13 mrt 20.00u, lezing
Yvonne Keuls: In het Lichtruim.
Bilthovense Boekhandel,
Julianalaan 1, Bilthoven,
www.bilthovenseboekhandel.nl
V
 r. 14 mrt 20.00u, Mathijs
Deen en Anne Doedens: De
Wadden. Poëtische beschrijving
van de overlevingsstrijd,
geschiedenis en schoonheid van
dit noordelijkste Nederlandse
kustgebied. Bilthovense
Boekhandel, Julianalaan 1,
Bilthoven,
www.bilthovenseboekhandel.nl

Zo. 9 mrt, 15.00u, Cees
Nooteboom vertelt over eigen
werk. Hilton Royal Parc,
Van Weerden Poelmanweg 4-6,
Soestduinen,
http://idea2012.activetickets.com
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D
 i. 11 mrt 20.00u, lezing Ivan
Wolffers en Marion Bloem:
Het Java van Bloem. Onze
dorpsgenoten presenteren hun
prachtige boek met verhalen,
foto’s en recepten. Smullen!
Bilthovense Boekhandel,
Julianalaan 1, Bilthoven,
www.bilthovenseboekhandel.nl

Cultuurpodium Den
Dolder, Maria Christina Kerk,
Dolderseweg 123, Den Dolder.
www.cultuurpodiumdendolder.nl

Z
 o. 13 apr, 15.00u, Wüthrich
(sopraan), Just (bariton) en
Kramer (piano). Italiaans
Liederenboek. Hilton Royal
Parc, Van Weerden Poelmanweg
4-6, Soestduinen, www.
muziekkringeemland.nl

Veel topmusici, vaak gratis te
beluisteren.
www.amersfoortjazz.nl

Z
 a. 15 mrt, 20.15u, Hans
Aarsman: De Aarsman Projectie.
Hans Aarsman laat ons op
een nieuwe en verrassende
wijze naar foto’s kijken. Theater
Idea, Willaertstraat 49, www.
ideacutuur.nl
V
 r 21 maart, 20.00 uur,
Dorine Wiersma, Zei ik dat?
Cabaretière en 2e plaats winnaar
Leids Cabaret Festival

V
 r. 25 apr, 20.15u, Stef
Bos: Lente. Beauforthuis,
Woudenbergseweg 70, Austerlitz,
www.beauforthuis.nl
Jazz en blues
Z
 o. 2 mrt, 17.30u, Reijseger

(cello), Fraanje (piano) en
Sylla (zang, kongoma).
Supertrio met West-Afrikaanse
invloeden. Beauforthuis,
Woudenbergseweg 70, Austerlitz,
www.beauforthuis.nl
Z
 o. 9 mrt, 17.30u, Saskia
Laroo en band. Trompettiste
Laroo speelt met haar band
een swingende combinatie
van jazz, dance, pop en
wereldmuziek. Beauforthuis,
Woudenbergseweg 70, Austerlitz,
www.beauforthuis.nl
Z
 a. 15 mrt, 21.00u, Diederik
Ruisch Quintet; winnaar van
de Dutch Jazz Competition.
Cultuurcentrum Artishock,
Steenhoffstraat 46a, Soest,
www.artishock-soest.nl

Ga naar www.verenigingboschenduin.nl
Stef Bos

Zo. 31 mei, 22.00u, Michael
Dotson met Chicago Blues.
Artishock, Steenhoffstraat 46,
Soest, www.artishock-soest.nl
D
 o. 15 t/m zo. 18 mei,
Amersfoort Jazz Festival. Vier
dagen swingende jazz, op
pleinen en in theaters, in de
binnenstad van Amersfoort.

Van Weerden Poelmanweg 4-6,
Soestduinen,
www.muziekkringeemland.nl

Beauforthuis, Woudenbergseweg
70, Austerlitz,
www.beauforthuis.nl

Vr. 11 apr, 20.00u, Passie
Concert: o.a. Misa Criolla en Die
sieben Worte Jesu am Kreuz,
Heinrich Schütz. Het Witte
Kerkje, Amersfoortseweg 47, Huis
ter Heide.

V
 r. 23 mei, 20.00u, Hendrik Vonk
(tenor) en Karel Goossens (piano):
Schubert Schwanengesang.
Het Witte Kerkje,
Amersfoortseweg 47,
Huis ter Heide
PAGINA
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Interview door Leddie Valstar met Reinier Pijnenburg (voorzitter Business Club Bosch en Duin)

Wij horen bij Bosch en Duin!
Hoe typeer jij Bosch en Duin en
haar inwoners?
Ik vind het hier heel idyllisch. De
mensen in Bosch en Duin zijn in het
algemeen easy going. Wij zijn onszelf
en je kunt hier gewoon in je oude
kloffie buiten lopen. Prachtig dat dit
kan. Het maakt ook niet uit of je in
een oude of nieuwe auto rijdt. Het
lijkt wel wat op Laren en Bergen. Het
is hier misschien niet zo kunstzinnig,
maar de ongedwongenheid is hier
ook groot. Ik zie daarin een groot
verschil met andere ‘mooie buurten’,
waar status vaak veel belangrijker
is. Die sfeer is uniek. Positief is de
verjonging die ik om mij heen zie. Ik
weet niet zeker of dat zo is, want ik
word zelf natuurlijk ook weer ouder.
De mensen in Bosch en Duin zijn
soms erg op zichzelf. Dat vind ik
prima. Je kunt er namelijk ook voor
kiezen om elkaar te ontmoeten en
op te zoeken. De Vereniging Bosch
en Duin biedt hiervoor prachtige
kansen. De Vereniging vind ik belangrijk voor onze buurt. Eigenlijk
zou iedereen daar lid van moeten
worden. Ook onze business club is
zo’n ontmoetingsplek. Wij vullen
elkaar goed aan en tegelijk zijn de
verschillen groot. De vereniging
wil bijvoorbeeld graag groeien en
zo groot mogelijk worden. Wij als
business club blijven het liefst klein.
Bij ons kan ook niet iedereen lid
worden.
Waarom wil de Business Club
klein blijven?
Om het zowel zakelijk als persoonlijk
te houden. Normaal ligt het aantal leden iets boven de 40. Na de jaarwisseling daalt het aantal meestal iets.
Dan moeten de contributies betaald
worden en je merkt nu, dat ook onze
leden last hebben van de recessie.
PAGINA
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Ook zijn er leden die, juist in deze tijd,
extra aandacht aan hun onderneming
willen besteden. Tegelijk zijn er anderen die weer terugkeren bij de club
of zich aanmelden. Ik vind 40 leden
een mooi aantal. Dat is misschien niet
veel, als je dat vergelijkt met een club
als de Rotary, maar voor ons werkt dit
prima. Wij willen niet té groot worden
want dan wordt het onpersoonlijker.

Bij een kleinere club heb je meer intimiteit. Als je groter wordt, krijgt een
bijeenkomst meer het karakter van
een receptie en dat willen wij niet. De
kracht van onze club is, dat wij elkaar
allemaal kennen. Mede hierdoor zijn
de leden trouw en dat zie je terug in
de grote opkomst bij onze activiteiten.
Bijna 80% van de leden is dan aanwezig, daar ben ik best trots op.

De kracht van een club schuilt
ook in de mix en variatie van de
leden. Hoe is dat bij de business
club?
De samenstelling is in de loop van de
tijd veranderd. Wij bestaan nu elf jaar en
zijn begonnen vanuit een vriendenclub
van ondernemers uit Bosch en Duin. Die
wilden vooral informeel en inspirerend
zijn met elkaar. Dat laatste willen wij

De sfeer in onze
omgeving is uniek.

ook maar wij bieden inmiddels
meer. In de loop van de jaren is
de club geprofessionaliseerd. De
leden bestaan uit een mix van
allerlei soorten ondernemers en
directeuren die wonen in Bosch en
Duin of directe omgeving. Een ruime
meerderheid heeft een eigen bedrijf.
Dat kunnen zowel grotere als kleinere
bedrijven zijn. Zowel mannen als
vrouwen kunnen lid zijn, hoewel de
vrouwen in de minderheid zijn. Dit
laatste willen we graag verbeteren.
Wij letten bij de aanname van
nieuwe leden, goed op de juiste mix.

Het is van belang, dat een lid een
inspirerende aanvulling is en natuurlijk
of iemand past bij de club.
Hoe voorkom je dat je elitair wordt
als club? Je woont per slot van
rekening al in een chique wijk en je
selecteert ook nog je leden?
Dat is een goed punt. En misschien
wordt er zo tegen ons aangekeken.
Maar onze leden voelen dat in ieder
geval niet zo. Het zijn immers ondernemers. Het zijn pragmatische doeners. Geen poppenkast. Bovendien
wonen ze hier in de buurt, dat zegt
al genoeg. Als je het elitaire opzoekt
kom je hier niet wonen. Nee, elitair zijn
we niet, hooguit selectief.
Hoe streng is jullie selectie?
Er zijn duidelijke procedures voor
het aannamebeleid. Dat klinkt zwaar
maar valt in de praktijk best mee. Wij
kennen geen klassieke ballotage. De
eisen voor lidmaatschap noemden we
al eerder. Het selectieproces verloopt
vrij informeel. Wij zijn een club die
zo weinig mogelijk regels kent. Daar
houden ondernemers immers niet
van. Wij verwachten echter wel dat je
je bij ons thuisvoelt. Correcte kleding
is iets wat we vanzelfsprekend vinden,
evenals onberispelijk gedrag. Wij
komen bij elkaar in De Hoefslag en
nodigen gasten van buiten uit. Die wil
je toch netjes ontvangen.
Wat is het verschil tussen jullie en
serviceclubs als de Rotary?
Wij dienen geen maatschappelijk doel
zoals de serviceclubs dat doen. Onze
drijfveer is, elkaar als ondernemer te
inspireren en tegelijk gezellig bij elkaar
te zijn. Praten over de business. Indien
nodig te helpen met raad en daad.
Vaak heb ik op weg naar de club al
zaken in mijn hoofd die ik wil delen of
vragen.
PAGINA
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Soms doen we zaken met elkaar. Dat
is echter niet de opzet. Wij zijn geen
netwerkclub. Iedereen heeft zijn eigen
netwerken en heeft de ander niet
nodig. Ik vind het een minpuntje als
iemand zich bij ons aanmeldt met als
doel om business te genereren. Dat
past niet. Natuurlijk ontstaan tijdens
onze bijeenkomsten nieuwe deals en
zaken. Ik ben er bijvoorbeeld trots op,
dat door onze club twee bedrijven
zijn ontstaan. Eentje is het Energiekantoor en de ander is Euro Codicil. Die
doen het allebei hartstikke goed.
Wat doen jullie voor jullie leden?
Wij komen 9 á 10 keer per jaar bij
elkaar, in ons ‘clubhuis’ De Hoefslag.
Dat is voor ons de meest logische
plek in de buurt en bevalt prima. Wij
komen bij elkaar om over onze zaken
te praten. Het gaat om en om; de
ene keer borrelen we en de andere
keer nodigen wij een (gast)spreker
uit. Daarna volgt een diner. Minimaal
eenmaal per jaar komt een bijzonder

Niets aan het toeval overlaten. Weten
wat er speelt. Continu veranderen,
continu verbeteren. De leden geven
daarbij het bestuur alle ruimte om te
sturen. De club loopt nu als een trein.
Wij hebben de zaken goed geregeld.
Leddie in geanimeerd gesprek met
Reinier.

iemand, van buiten. Nu is dat Jort
Kelder, eerder zijn Hans Biesheuvel,
Tineke Verburg en Charles Groenhuizen geweest. Vaak treden onze leden
zelf op, om te praten over hun eigen
business. Het voordeel is, dat je elkaar
zo beter leert kennen en je krijgt ook
de echte insider verhalen.
Hoe lang wil je nog voorzitter blijven?
Ik ben al 5 jaar voorzitter en doe dat
met veel plezier. Zolang de business club tevreden is, wil ik dit nog
wel even volhouden. De rol van de
voorzitter is ook belangrijk. Een club
kan gewoon verdwijnen als je het niet
goed doet. Daar ben ik beducht voor.
De voorzitter en het bestuur moeten
daarom goed managen en inspireren.

Wat wil je nog als voorzitter bereiken?
Ik wil graag de clubbijeenkomsten
nog meer een clubhuisgevoel geven
en zoek naar een meer informele
sfeer, waar mooie business-ideeën
kunnen ontstaan. Misschien groeien
dan ook nog meer nieuwe bedrijven.
Dat hoop ik. Het zou mooi zijn als
de sfeer nog persoonlijker wordt en
de vriendschappen hechter. Ik ben
trouwens al tevreden want het loopt
goed en de opkomst is prima. Nieuwe
leden zijn altijd welkom en het is mooi
als daar ook wat vrouwen bij zijn.
Wie belangstelling heeft voor de
Business Club Bosch en Duin, kan via
de website contact opnemen:
www.bcbd.nl

O7 active®

mondverzorging
7-voudige werking helpt op
basis van actieve zuurstof:

➀
➁
➂
➃
➄
➅
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Bosch en Duin kent vele architecturen en toont een staalkaart van ruim
honderd jaar architectuurgeschiedenis. Bekende Nederlandse architecten,
waaronder: Gerrit Th. Rietveld en
Robert van ’t Hoff, maar ook J.H.W.
Leliman, K.P.C. de Basel, Piet H. Goede
(de rechterhand van Marius F. Duintjer), Joan Risseeuw, Jaap Lenkeek en
het architectenbureau Meyer en van
Schooten hebben in ons buurtschap
gebouwd. Tevens zijn er invloeden
van bekende buitenlandse architecten, waaronder: Frank Lloyd Wright
[1867-1959], Mies van der Rohe [18861969] en Le Corbusier [1887-1965], te
vinden.
Daarnaast staan in Bosch en Duin
villa’s in verschillende stijlen; van het
modernisme, het organische bouwen,
tot het ‘moderne’ traditionalisme.

Architect:
Robert van ‘t Hoff,
Villa Henny 1915-1919,
Amersfoortseweg 11a
Bosch en Duin

Kortom, een diversiteit aan architectuur waar menig buurtschap in Nederland jaloers op zou kunnen worden.
Daarom wil ik onder de geïnteresseerden in de architectuur, een Tour per
fiets van circa twee uur organiseren,
op een zaterdagmiddag in de maand
mei of juni van dit jaar. Onderweg wil
ik, als dit kan, bij één van de bewoners/deelnemers een pauze met een
koffie en thee arrangement inlassen
en bij weer iemand anders, de Tour afsluiten met een hapje en een drankje.
Voor deelname gelden, naast mooi
weer, twee regels:
Geen fiets geen Tour.
Maximaal 15 deelnemers, in volg
orde van aanmelding, onder het
motto ‘wie het eerst komt die het
eerst maalt’. Bij overschrijding van dit
aantal kan bij voldoende belangstelling, later dit jaar, een tweede Tour
worden georganiseerd.

Over de kosten en de datum volgt
nog nader bericht; houd de site van
de Vereniging in de gaten. Ruimschoots op tijd wordt de datum, het
uur van vertrek en de locatie waar wij
ons verzamelen, kenbaar gemaakt via
de nieuwsbrief van onze Vereniging.
Ter plaatse van het vertrek wordt
het programma met route en de te
bezoeken villa’s uitgedeeld.
Organisatie en begeleiding:
Maarten van der Kloet.
Voor (achtergrond) informatie over de te
bezoeken villa’s, wil ik graag verwijzen
naar mijn column ‘On(t)roerend Goed’,
die ik in de jaren 2007 tot 2012 in ons
magazine -toen nog Bosch en Duin’s
Belang- heb geschreven.

www.O7active.nl

Ontdek het vitale
belang van zuurstof
voor uw mond

‘On Tour’ in Bosch en Duin

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
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We willen graag met u nog
even terugblikken op het afgelopen seizoen en de activiteiten die we als sociëteitscommissie organiseerden.

Sociëteit
26 maart: Alles over ‘engerlingen’
Een informatieve avond over de
problemen met engerlingen in het
gras, vooruitlopend op de lente/zomer. Henk Vlug zal daarover komen
vertellen.

In september hebben wij het seizoen
geopend met een leuk nieuw initiatief
uit Zeist. We hadden de initiatiefnemers
gevraagd, te komen vertellen over een
nieuw aangelegde wijngaard in Zeist.
Ook hadden we daarbij een verrassende
proeverij. Deze avond was goed bezocht en de proeverij vond gretig aftrek.
In oktober ook weer een hele bijzondere avond. Duurzaam dichtbij was het
thema. Ilona Hofstra en Pieter van der
Ploeg namen u mee op een vrolijke
route langs huis en haard, langs innovaties die voor ieder van ons voordelen
bieden. Duurzaam Dichtbij zijn allerlei
initiatieven, in onze directe omgeving.
Een aantal inwoners van Bosch en Duin
maakten u deze avond deelgenoot, van
de manier waarop zij invulling geven
aan duurzaamheid: zoals het aanleggen
van zonnepanelen en wat het oplevert.
Voor dit onderwerp was veel belangstelling.
De sociëteitsavond in november had
een hele vernieuwde formule. Op deze
avond was er geen maaltijd, maar werd
iedereen van harte uitgenodigd voor
een borrelavond met lekkere hapjes en
live muziek. Het was een groot succes.
Dan de laatste avond van 2013, in december. Traditiegetrouw weer de hazenpeperavond. De sociëteit werd omgetoverd in een ruimte met gezellige lange
tafels, met witte kleden en flonkerende
kaarsen en gedimd licht; de aanloop
tot de kerst. Zoals alle avonden, werd
ook deze avond gecatered door de kok
van De Wijngaard. Op deze avond geen
spreker, maar een gezellig samenzijn, zo
vlak voor de feestdagen.
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Henk Vlug heeft tot
2001, gedurende
32 jaar gewerkt bij het
‘Instituut voor Plantenziektekundig
Onderzoek’ (IPO) (later: Plant Research
International) in Wageningen. Van
deze periode heeft hij ruim 25 jaar
onderzoek gedaan aan: engerlingen
op sportvelden, golfterreinen, particuliere tuinen en openbaar groen. In
maart 2001 startte hij ‘Insect Consultancy’, een onafhankelijk bureau, dat
zich voornamelijk bezighoudt met
voorlichting bij engerlingenproblemen en de begeleiding van biologische bestrijding van grasveldplagen.
Ook onderzoek naar nieuwe grasveldplagen behoort tot zijn interessegebied. De afgelopen jaren heeft hij
veel expertise opgebouwd over de
rol van emelten in grasland en hun
biologische bestrijding. Daarnaast is
er ruime ervaring op het gebied van
insecten in de boomteelt en begeleidt hij projecten op het gebied van
ecologisch beheer van die boomteelt.
Insect Consultancy helpt niet alleen
bij de biologische bestrijding van insecten in gazons, openbaar groen en
sportvelden, maar geeft ook adviezen
op deelgebieden van ‘Comitted
to Green’ op golfterreinen. Insec-

tenplagen kunnen door middel van
ecologische maatregelen beheersbaar
gehouden worden. Insect Consultancy
kan met zijn jarenlange ervaring, hierbij advies geven.
Naast grote projecten wordt ook bij
particuliere tuinen advies gegeven,
waarbij engerlingen en emelten op
biologische wijze kunnen worden
bestreden met de gespecialiseerde
spuitapparatuur voor aaltjestoepassing.

16 april: Familieavond
Traditioneel, zal er in deze maand
weer de familieavond worden georganiseerd. Voor de ouders: een gezellig
samenzijn en voor de jeugd: leuke
activiteiten.

Ontvangt u geen
nieuwsbrieven
van de vereniging,
of heeft u een
nieuw e-mailadres,
meld het aan:
secretaris@verenigingboschenduin.nl

21 mei: Zalmavond
Op een zwoele voorzomeravond in
mei, nodigen wij u uit voor een uiterst
smaakvol, culinair, zomers festijn, de
traditionele zalmavond. Als klap op de
vuurpijl komen oud
voorzitters van
heinde en verre om
voor u de oesters te
openen. Zo’n avond
wilt u toch niet missen? Wij rekenen
op u, om u tevens een prachtige
zomer toe te wensen.
Op al deze avonden gaat de bar voor
u open om 18.30 uur en zal de maaltijd rond 19.00 uur geserveerd worden.

Ga naar www.verenigingboschenduin.nl

Een nieuw Jasje Zuurkool De Walnoot On Tour in Bosch en Duin Alles over Engerlingen en meer...

