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Architectuur Salon der Kunsten De mooiste Voorstellingen om de hoek BBQ het Hermes huis...

Door Alphons Trossèl

ARCHITECTUUR

De stijl van Bosch en Duin
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In een aantal columns wil ik een
beeld geven van de verscheidenheid aan onder architectuur
gebouwde villa’s in Bosch en
Duin en onderzoeken of er een
bouwstijl van Bosch en Duin
te ontdekken is. In de laatste
column in deze reeks, zal ik
concluderen in hoeverre hiervan
sprake is.
In de Reelaan is recentelijk een grote
nieuwe klassieke villa gebouwd in
Franse manoir stijl. Een bouwstijl
die zijn oorsprong vindt in Frankrijk,
in de Loire streek. De Loire vallei
staat wereldwijd bekend om zijn
prachtige historische chateaux en
riante manoirs. Deze prachtige
buitens werden daar door de Franse
koningen en adel gebouwd, vanaf
het begin van de Renaissance in de
zestiende eeuw, als zogenaamde
land-retraîtes.
De koningen en koninginnen bewoonden de chateaux en de lagere
adel bewoonde de manoirs. Bijna
alle nog bestaande chateaux en
manoirs zijn nu rijksmonumenten.
Hoogtepunt van de Franse Renaissance architectuur is natuurlijk het
chateau van Fontainebleau. In de
middeleeuwen ontstaan, maar in de
zeventiende eeuw uitgebreid en in
zijn huidige vorm ontworpen door
Philibert Delorme, die sinds 1645
hofarchitect van Hendrik II was.
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De nieuwe moderne villa aan de
Baarnseweg is natuurlijk geïnspireerd
door de bekende villa ‘Falling Water’,
oftewel de Kaufmann Residence; die
in 1935 door de beroemde architect
Frank Lloyd Wright ontworpen is.
Frank Lloyd Wright, geboren in 1867
en overleden in 1959, was een exponent en pionier van de stroming die
wij nu moderne architectuur noemen.
Moderne architectuur uit de vorige
eeuw was meer een ‘way-of-living’
dan een architectuurstroming. In die
periode wilden bewoners architectuur
beleven op een andere manier, dan
tot op dat moment gebruikelijk was.
Dat werd door de moderne architecten vormgegeven op dusdanige wijze,
dat ruimtes in een huis niet waren
gedefinieerd door afgesloten kamers,
maar in elkaar overliepen en zoveel
mogelijk met de omringende natuur
verbonden waren.
Eigenlijk was het daardoor ook niet
geschikt voor een groot publiek en
is ook niet lang als architectuurstijl
gebleven. De villa op de Baarnseweg
is in die zin ongetwijfeld als een lifestyle icoon bedoeld. Het is, hoe mooi
ook, net zoals de villa aan de Reelaan
een interpretatie van bouwwerken uit
vervlogen tijden.
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In het winterseizoen was het een
gezellige drukte in de clubruimte.

Bemiddeling bij:

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

Zoetbrood Assurantiën
Dolderseweg 138d
3734 BL Den Dolder

Een groot aantal leden heeft tijdens
de cursussen en workshops, weer
kennis gemaakt met nieuwe technieken op het gebied van boetseren en
schilderen, maar
vooral ook
ervaren
hoe inspirerend het

Zowel binnen als
in de tuin van de
‘juffen’ werd uitgebreid nagepraat.

is om met buurtgenoten, interesses
en hobby’s te delen. Er zijn de mooiste kunstwerken uit voortgekomen
en de sfeer was weer ouderwets
gezellig.
In mei worden nog twee slotavonden (in de lommerrijke tuinen van
onze ‘juffen’) georganiseerd, met een
lekker wijntje en hapje napraten en
de zomer inluiden. Dit is een traditie
waar iedereen naartoe leeft, nu alweer voor de vijfde keer. In het najaar

starten we, in ieder geval, met boetseren en schilderen, waarvoor je je ook nu
al in kunt schrijven, via het inschrijfformulier op de site. De nieuwe data staan
rond augustus op onze site.
Er zijn plannen om een speciale dag of
avond te organiseren voor alle leden
die zich de afgelopen 5 jaar, bij de Salon
betrokken voel(d)en en we zoeken nog
een paar mede-organisatoren.
Wij wensen iedereen een fijne zomer!
Nieuws en informatie vermelden wij op
de website: www.salonderkunsten.nl
Gitta Kreeftmeijer:
gitta@salonderkunsten.nl
Annemarie Treurniet:
a.f.romeny@gmail.com

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

Gratis leenauto
Haal- en brengservice
Klantenbeoordeling 8,8!
Bovag garage
Gratis Mobiliteits-service

Euro Car Service, Fornheselaan 210a, 3734 GE Den Dolder
030 - 274 01 04, info@eurocarservice.nl, www.eurocarservice.nl
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Ga naar www.verenigingboschenduin.nl

PAGINA

fotografie Frits stuurman 2010
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Samenstelling: Leddie Valstar. Tips en info: leddie@valstar.nu

Ontdek je (culturele) plekje

Vereniging Bosch en Duin e.o.
Voorzitter: Klaas Hans Noordenbos

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
Festivals en evenementen
Z
 a. 5 jul, poppodium De Bilt.

Hitsige reeën

Veel aandacht voor de jeugd
met talentenjacht en optredens
jeugdbands. Centrum Bilthoven.

Za. 5 jul, 14.00u - 0.00u,
Willems Wondere Weiland
Zomercarnaval. Voor de
14e keer! gaat dit eendaagse
rockfestival van start, dit jaar met
3 podia. Overweg Amersfoort,

Het mooiste en ontroerendste
straat en locatietheater op
de pleinen van Amersfoort.
Binnenstad Amersfoort,
www.spoffin.nl

Vr. 25 jul 20.00u, hitsige reeën.
Onder leiding van een ervaren
gids van Staatsbosbeheer
kijken naar de bronstige reeën.
Beauforthuis, Woudenbergse
Weg 70, Austerlitz,
www.beauforthuis.nl

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

Klassiek
Z
 o. 8 jun, 20.15u, Ivo Jansen
Pop en muziektheater

Za. 14 jun, 20.15u, Tribute
to Abba.

(piano), Kunst der Fuge van
J.S. Bach.
Beauforthuis, Woudenbergse
Weg 70, Austerlitz,
www.beauforthuis.nl

Z
 o. 13 jul, 04.45u, Atzko
Kohashi (piano), Frans van der
Hoeven (bas) en Sebastiaan
Kaptein (percussie).
Zonsopgangconcert en
ontbijt, een verstild meditatief
concert bij het ochtendgloren.
Beauforthuis, Woudenbergse
Weg 70, Austerlitz,
www.beauforthuis.nl

Ga naar www.verenigingboschenduin.nl
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Verkeer: Pim van der Velden

Wo. 9 jul, 20.15u, Jeroen en
Sandra van Veen, Tubular
Bells 1 & 2. Terug in de tijd
met muziek van Mike Oldfield.
Beauforthuis, Woudenbergse
Weg 70, Austerlitz,
www.beauforthuis.nl

Z
 o. 13 jul, 14.30u, Wilma
Thalen (viool) en Kino
Haltsma, Tango. Tango’s van
o.a. Astor Piazolla.
Openluchttheater Cabrio,
Soesterbergsestraat 140, Soest,
www.openluchttheatersoest.nl
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Penningmeester: Ed Pipers
penningmeester@verenigingbosch
enduin.nl

Tsjechische coverband speelt
hits van deze bekende
Songfestivalwinnaar.
Openluchttheater Cabrio,
Soesterbergsestraat 140, Soest,
www.openluchttheatersoest.nl

Jeugdcommissie: Vacature

www.willemswondereweiland.nl

Do. 28 t/m zo. 31 aug, Spoffin
Straattheater Festival.

Secretaris: Patricia Bosma-de Munk
secretaris@verenigingboschenduin.nl

Z
 o. 31 aug, 14.15u, Fancy
Fiddlers.
Strijkersensemble van 25 vioolen cellotalenten onder leiding
van de wereldberoemde

vioolpedagoge Coosje
Wijzenbeek (oud docente Janine
Jansen). Openluchttheater Cabrio,
Soesterbergsestraat 140, Soest,
www.openluchttheatersoest.nl
Jazz en wereldmuziek
W
 o. 4 jun, 20.15u. Paul van

Kemenade Band en Zuid
Afrikaanse musici, Soul
‘Afrique’. Lome Afrikaanse
muziek versmelt met swingende
en zwoele Europese jazz.
Beauforthuis, Woudenbergse
Weg 70, Austerlitz, www.
beauforthuis.nl
Z
 a. 21 jun, 19.30u, Casy’s Tenor
Madness met onder andere
Alexander Beets en Hans Dulfer.
Swingende jazz met grote
namen. Openluchttheater Cabrio,
Soesterbergsestraat 140, Soest,
www.openluchttheatersoest.nl
Z
 a. 19 jul, 20.15u,
Desperados, wereldmuziek.
Openluchttheater Cabrio,
Soesterbergsestraat 140, Soest,
www.openluchttheatersoest.nl

Jeroen en Sandra
van Veen

COLOFON
Bosch en Duin Magazine, is een uitgave
van de Vereniging Bosch en
Duin e.o.
Redactie:
Jacques Fauquenot, Ton Tjepkema
(coördinatie + eindredactie), Ton Berlee,
Barbara van Erckelens, Bettina WigmanVerhorst, Leddie Valstar, Alphons Trossèl,
Gitta Kreeftmeijer en Gea Schmidt.
Vormgeving en realisatie:
Ter Kuile Design, Bosch en Duin
Telefoon 030 - 69 249 18
Fotografie:
Doon van de Ven
(foto@fotografiedoonvandeven.nl)
Aan dit nummer werkten mee:
Leddie Valstar, Fernande Probst, Gitta
Kreeftmeijer, Gea Schmidt, Klaas Hans
Noordenbos, Rob Meyer, Ton Berlee en
Bettina Wigman-Verhorst
Redactieadres:
redactie@verenigingboschenduin.nl
De redactie heeft het recht, ingezonden
commentaar zo nodig in te korten.
Inleverdatum kopij nr. 35 : 18-07-2014
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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

KOKKERELLEN

EMC Cosmetisch

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
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Heeft u de
houtskoolvoorraad
alweer op peil
en de bbq schoon?

Zo’n festijn is haast ondenkbaar
zonder saté en een smaakvolle
pindasaus. Vorig jaar juni gaf ik u het
recept voor een heerlijke satésaus, ik
hoop dat u ervan genoten hebt. Dit
jaar wil ik u deelgenoot maken van
mijn wijze van satés maken.
Wat heeft u nodig?
circa 1,25 kg varkenshaas

•

en voor de marinade:
3 gesnipperde sjalotten,
1 gesnipperd teentje knoflook,
stukje verse gember van circa 2,5 cm, geschild
en fijngehakt,
1 stengel citroengras,
1 theelepel gemalen koriander,
1 flinke theelepel lichtbruine basterdsuiker,
1 theelepel gemalen komijn,
1 theelepel gemalen geelwortel,
1 eetlepel tamarindesap,
2 eetlepels zoute sojasaus,
3 eetlepels olie en natuurlijk
satéstokjes.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verwijder de taaie buitenste bladeren van het
citroengras en snijd het witte middenstuk zeer
fijn. Maal dit met de sjalotten, de knoflook en
de gember, met de staafmixer fijn en voeg
daarna de overige ingrediënten voor de marinade toe. Snijd het vlees in stukken van ongeveer
3 cm en schep het vlees door de marinade. Laat
dit bij voorkeur een nacht marineren.
Leg de stokjes 10 tot 15 minuten in koud water
en rijg 5 stukjes vlees aan ieder stokje. Grill de
satés tot ze goudbruin zijn.
Selamat makan!

16-02-2006 13:28:56

PAGINA

Door Ton Berlee

Het Hermes huis

Er zijn vele zorginstellingen gevestigd in Bosch en Duin. De omgeving wordt door menigeen gezien
als de perfecte plaats om in de
nabijheid van de Randstad, maar
in alle rust, zorg te verlenen. Een
PAGINA

van die instellingen is het Hermes
huis. De oprichtster van het huis
hecht, in lijn met haar opvattingen, waarde aan een harmonieuze
omgang met de omgeving en haar
bewoners. Daarom heeft ze de re-

dactie van Bosch & Duin Magazine
gevraagd om het huis en haar doelstellingen onder de aandacht te
brengen. Altijd nieuwsgierig naar
de mensen in de buurtschap zijn
we op haar uitnodiging ingegaan.

Verscholen in de bocht, achter de
oprit aan de Baarnseweg, staat een
nieuw gebouw dat het midden houdt
tussen een moderne villa en een sanatorium. Dit artikel behandelt beslist
niet de architectuur van het gebouw,

maar de statuur ervan bepaalt direct
de gemoedstoestand en daarmee
de sfeer van het gesprek: hier wordt
serieus gehandeld.
Bij het aanbellen verschijnen onmid-

dellijk nieuwsgierige hoofden in de
hal achter de deur, het zijn de hoofden
van de bewoners. Het blijft bij nieuwsgierig kijken. Mevrouw Odette van
Benthem verschijnt, begroet mij hartelijk en stelt me voor aan de bewoners.
PAGINA

De ene bewoner vindt het prachtig,
de andere is ongemakkelijk en een
derde interesseert het niet zoveel.
Mevrouw van Benthem gaat me voor
door het huis, onderweg begroeten
we verzorgers en bewoners. Het hele
huis is gebouwd rond een centrale
kern die aan de bovenzijde is afgedekt
met een glazen koepel. Het geeft een
prettig ruimtelijk gevoel.

Happy. Aprea Mare 48. Afm: 14m65 x 4m70. Bouwjaar
2007, eerste eigenaar, als nieuw. Zeer compleet uitgerust
motorjacht met drie hutten en veel comfort. Makkelijk
te varen met kleine bemanning: boeg- en hekschroef.
Twee Volvo Penta diesel D9, weinig uren. Uitstekende
vaareigenschappen. Ligplaats Golfe Juan te koop.

Bart de Ven
Populierenlaan 10
Bosch en Duin
The Netherlands

T: +31 30 6977733
E: info@bartdeven.com
I: www.bartdeven.com

Pelican. Osprey 37. Gebouwd in 2012 door Wajer &
Wajer in Nederland. Fantastisch varende dayboat met
2x Volvo IPS600. Perfect te manouvreren met Joystick
bediening. Twaalf zitplaatsen. Cabine met dubbel bed
en separate WC. Wordt geleverd met 12 maanden
werfgarantie.

Flyer. Nelson 42 MK II. Afm: 12m85 x 4m00. Bouwjaar
1999. Uniek schip, romp Halmatic, daarna volledig
gebouwd bij Royal Huisman Shipyard met gebruik van
de beste materialen, voor eigen gebruik en sindsdien
in privé bezit van de familie. Twee maal 275 PK MTU.
Twee hutten met ieder een eigen badkamer/toilet. Zeer
compleet uitgerust en uitstekend onderhouden.

www.bartdeven.com

O7 active®

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

➀
➁
➂
➃
➄
➅
➆

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

PAGINA
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www.O7active.nl

Ontdek het vitale
belang van zuurstof
voor uw mond

een oude bekende van Christophorus.
De organisatie staat nu zo stevig als
het huis.

Foto boven: Het
interieur draagt
bij aan de prettige
sfeer.
Foto onder: Karakteristieke rondingen
kenmerken het huis.

De antroposofie zoals die in huize
Hermes wordt verstaan, laat zich het
beste vertalen als de wens om steeds
van elkaar te leren. Ieder mens telt
mee, heeft kwaliteiten waardoor het
een uniek mens is en daarin vullen
mensen elkaar aan. Hieraan is ook

de naam van het huis ontleend; aan
de god Hermes, die onder andere
symbool staat voor de boodschapper
tussen de goden en de mensen. Beide
dames wijzen erop, dat de prettige
sfeer in het huis ook wordt benut
door mensen die verdieping zoeken,
in stilte-bijeenkomsten en samenzijn.
Het daglicht dat zich via de kern door
het huis verspreid doet zogezegd de
kernwaarden oplichten.

Mevrouw van Benthem is trots op het
huis en waar het voor staat. Het huis is
haar initiatief en ze vertelt met verve,
hoe het tot stand is gekomen. Ze
heeft een zoon die jarenlang prima is
verzorgd bij Christophorus. Nu was de
opvang bij Christophorus ingericht tot
een maximale leeftijd; toen haar zoon
die had bereikt, begon een zoektocht
naar soortgelijke opvang maar dan
voor jongvolwassenen. Meer specifiek, een opvang op antroposofische
gronden en die is er in Nederland
maar in zeer beperkte mate. Bovendien bleek dat niet iedere instelling
dezelfde invulling geeft aan antroposofie zoals Christophorus dat wel
deed. Dat deed haar besluiten, met
steun van haar moeder, om zelf een
instelling op te richten. Een besluit dat
je sneller neemt dan uitvoert, zo bleek
al snel. Na het inwinnen van advies,
is een stichting opgericht en begonnen met het zoeken naar huisvesting
in Bosch en Duin. De keus viel op
een oud pand aan de Baarnseweg.
Dat pand bleek niet geschikt voor
opvang, waarna plannen werden
gemaakt voor sloop van de oude
en bouw van een nieuwe villa. Er is
samenwerking gezocht met professionele partijen die zorg verlenen;
onder andere met Amerpoort zijn veel
gesprekken gevoerd. Toen bleek dat
de uitgangspunten niet verwezenlijkt
konden worden, de aanleiding voor
de oprichting, is dat overleg afgebroken. Zonder steun is het opzetten
nauwelijks mogelijk; er zijn teveel
regels en regelingen waaraan voldaan
moet worden. Tijdens het gesprek
schuift Hedy van Barneveld aan. Zij is
PAGINA

15

Oproep aan alle kunstenaars
van Den Dolder, Bosch en Duin
en Huis ter Heide...
...voor deelname aan Kunstroute
op 6 en 7 september a.s.

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

Vorig jaar was de eerste editie
van Kunstroute Kunst Rond
Den Dolder, en voor zo’n
eerste keer, was het een succes.
Het aantal kunstenaars was
nog bescheiden, maar daarentegen was het aantal bezoekers boven verwachting.
Ook dit jaar willen wij heel graag weer
een Kunstroute organiseren in het
eerste weekend van september, op 6
en 7 september.

Alle kunstvormen kunnen vertegenwoordigd zijn: schilderen, ruimtelijk,
textiel, grafisch, fotografie, film, muziek, theater, dans, et cetera. Wanneer
je interesse hebt om deel te nemen
aan deze Kunstroute, meld je dan snel
aan. Meer informatie en aanmelden
per mail aan Gea Schmidt:
info@geaschmidt.nl of via de website
www.kunstronddendolder.nl.
Dan gaan wij er weer een kunst- en
kleurrijk weekend van maken.

Kunst rond Den Dolder
Kunstroute Den Dolder, Huis ter Heide, Bosch en Duin

’’

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.
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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

Wij zijn een club van bevriende ondernemers uit Bosch en Duin e.o.
die regelmatig informeel bijeenkomen in de Hoefslag om inspiratie
op te doen en met elkaar kennis en ervaring uit te wisselen.
		
Meer weten? Website: www.bcbd.nl E-Mail: bestuur@bcbc.nl Telefoon: 06 - 53784144
PAGINA
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Bericht uit andere hoek,
door Bettina Wigman-Verhorst.
Aan de Biltseweg nummer 14
in Bosch en Duin staat een
prachtige villa. Deze villa
uit 1910 was aanvankelijk
particulier bezit. Het deed
later dienst als kinderkolonie
en vakantiehuis en stond
bekend als villa Zonheuvel.
In 1951 kwam de villa in
handen van de Zevende-Dags
Adventisten, die hierin hun
hoofdkwartier huisvestten.
In 1995 verhuisden deze
Adventisten naar het landgoed
Oud Zandbergen, te Huis ter
Heide.

behulp van enkele investeerders
maakten de modder- en bubbelbaden
plaats voor complete operatiekamers.
Hierdoor konden ook operaties mèt
narcose worden uitgevoerd. Daarnaast
kreeg het EMC de faciliteit om de
patiënten - indien nodig - te laten
overnachten.
Sindsdien kan men - naast het
verfraaien van onder andere littekens,
verwijderen van moedervlekken
en ooglidcorrecties - ook terecht
voor borstverkleiningen- en

Eveneens in 1995 groeide bij een
groep chirurgen - werkzaam in onder
andere het Antonius Ziekenhuis - de
ontevredenheid over de gang van
zaken in de gezondheidszorg en dan
met name de lange wachttijden.
Zij hadden zich gespecialiseerd
in de ‘fijne’ chirurgie en moesten
constateren, dat juist de groep
cosmetische patiënten (lees: plastische
chirurgie en hersteloperaties) steeds
onderaan de wachtlijst werd gezet.
Deze plastisch chirurgen, waaronder
dr. M.P. Carpentier Alting en drs.
Specken die nog steeds werkzaam
zijn in het EMC, kwamen op het idee
om een privékliniek te beginnen. Om
concurrentieproblemen te vermijden,
vroegen ze alle chirurgen uit de
omgeving om mee te doen.

vergrotingen, facelifts, neuscorrecties,
buikwandcorrecties, et cetera.
Dit gebeurt in samenspraak met
alle zorgverzekeraars en onder
het toeziend keurmerk van de
Zelfstandige Klinieken Nederland
(ZKN). Ook andere klinieken maken
gebruik van de operatiekamers in het
EMC. Er worden hier bijvoorbeeld ook
orthopedische en gynaecologische
ingrepen verricht.

Uiteindelijk bleven er vijf chirurgen
over en werd in 1995 het Esthetisch
Medisch Centrum (EMC) in Bosch en
Duin opgericht. Aanvankelijk werden
alleen cosmetische behandelingen
zonder narcose uitgevoerd en was het
een soort beautyfarm; compleet met
modder- en bubbelbaden. Twee jaar
later, in 1997, bleek dat de cosmetische
operaties zo’n succes waren, dat
men dit verder wilde uitbreiden. Met

De villa is voor menigeen een
bekende kliniek in onze omgeving
geworden. Aan het begin van dit
jaar is het reeds bestaande team
uitgebreid met een vrouwelijke
plastisch chirurg. Veel van onze
plaatsgenoten hebben inmiddels hun
weg naar het EMC gevonden … En
niet alleen om te worden geopereerd,
want je kunt er ook ‘gewoon’ naar de
schoonheidsspecialiste of pedicure!
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Het EMC in
Bosch en Duin
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Kracht

Vr
vrij aag
b
een lijvend
off
aan erte
!

In mijn vorige voorwoord blikte
ik nog vooruit op het jaar 2014.
Ondertussen zitten we er middenin
en hebben wij alweer meerdere
evenementen voor u mogen organiseren.

Uw glazenwasser!
Netjes • Vertrouwd

Een daarvan betrof het verkiezingsdebat. Er is intensief van gedachten
gewisseld over lokale thema’s zoals de
spoorwegovergang Den Dolder en de
hoogte van de onroerend zaak belasting. Politici en leden waren blij verrast
met de verdieping van de onderwerpen in een relatief kort tijdsbestek.

Tevens inzetbaar voor andere schoonmaak werkzaamheden!

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

Het ontbrekende stukje in uw bedrijf!

DSS_Advertentie_190x127_03.indd 1
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Voor het bestuur kreeg dit debat nog
een vervolg. Radio Utrecht nodigde
ons uit om live deel te nemen aan
een verkiezingsdebat. Staande bij de
spoorwegovergang konden wij in twee
minuten tijd nogmaals ons standpunt
verkondigen waarom openstelling van

de spoorwegovergang wenselijk is.
Na het politieke tumult was het
tijd voor eigen tumult tijdens onze
algemene ledenvergadering. Ook hier
weer een aantal terugkerende thema’s.
Hoe zorgen we ervoor dat de kosten
van Bosch en Duin Magazine binnen
de perken blijven en hoe kunnen wij u
maandelijks van een kwalitatief goede
maaltijd blijven voorzien, tegen gelijkblijvende kosten? Daarnaast kwam
ruimtelijke ordening ruimschoots aan
bod doordat persoonlijke belangen
kunnen botsen met algemene belangen. Ik wil u uitnodigen onze website
goed in de gaten te houden, om de
ontwikkelingen op dit gebied te kunnen blijven volgen.
Al deze ontwikkelingen vragen wijsheid en kracht van het bestuur. Kracht
putten wij uit de talrijke positieve reac-

ties op de nieuwe initiatieven en uit de
onderlinge steun binnen het bestuur.
En ook geeft de steun van de politieke
partijen, die hebben toegezegd om
onze buurt authentiek te houden, ons
kracht.
Als u bij deze ontwikkelingen nadrukkelijker betrokken wilt worden, dan kan
dit door actief te worden binnen een
van onze commissies. U kunt mij hier
altijd over mailen.
Ik hoop dat dit nummer u weer nieuwe
inspiratie en kracht zal bieden.
Klaas Hans Noordenbos, Voorzitter

Ruth Wallage Binheim

In gesprek met markante Bosch en Duiners door Rob Meyer

Ruth Wallage Binheim:

Onverschilligheid is vaak
nog veel erger dan haat.
In april had ik een gesprek met
Ruth Wallage Binheim, overleven
de van vijf concentratiekampen
in WOII. Een boeiend gesprek met
verrassende gezichtspunten. Ruth
is volledig met de tijd meegegaan
en neemt geen blad voor de mond,
als het erom gaat hoe wij met onze
vrijheid van vandaag omgaan.
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Ruth is de eerste ‘Bosch en Duiner’ die
we spreken. Ieder kwartaal komt een
markante inwoner van onze buurtschap aan het woord. Het gesprek met
Ruth Wallage is via het web beschikbaar: www.verenigingboschenduin.nl
of scan de QR code.
Reacties: rob.pjm.meyer@planet.nl
PAGINA

21

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

Verkrijgbaar in de maten
Regular of Large.

Politiek Café en participatie
Alle politieke partijen deden
maar wat graag mee aan het
Politiek Café, georganiseerd
door de Vereniging Bosch en
Duin en Omstreken in het
gebouw van de tennisvereniging, op 26 februari jl.
Het werd een levendig debat
waarin de kandidaten niet alleen een aantal vragen voorgelegd kregen maar elkaar ook
soms de maat namen. Opvallend was hoe vaak daarbij
het woord ‘participatie’ viel.
Begrijpelijk, want je moet de
burger natuurlijk wel het gevoel geven dat zijn stem ertoe
doet, zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen!
Wat houdt participatie precies in? En
bestaat over de uitwerking ervan wel
eensgezindheid?
Het maakt nogal wat uit in welke
context het begrip wordt gebruikt.
Zo hadden we het in het begin van
de jaren 90 over ‘participatiesamenleving’ dat later ‘participatiemaatschappij’ werd. De Wet Maatschappelijke
Ondersteuning zag het licht. En kwam
de ombudsman een aantal jaren
geleden met zijn 10 spelregels voor
burgerparticipatie, gevolgd door de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten met hun spoorboekje voor raad
en colleges en hun 10 principes van
de nieuwe verhouding tussen overheid en burgers, in de BurgerServiceCode. Allemaal met als doel om de
burger te betrekken bij het vormen
van beleid door - in het bijzonder - de
lokale overheid en de uitvoering van
dat beleid.
Hoe dan ook, je kunt op verschillende
manieren tegen participatie aankijken.
De meest negatieve benadering is
ongetwijfeld participatie als legitimatie voor impopulaire maatregelen.
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Of als zoethoudertje, zonder daarbij
aan te geven wat van de deelnemers
wordt verwacht of wat er met hun
bijdrage wordt gedaan. Dan is het op
zijn minst een lege huls (of een leeg
ei, het is Pasen als ik dit stukje schrijf).
Zonder duidelijke spelregels geen
eindresultaat waar de deelnemers zich
in zullen herkennen.
Maar al te vaak haken deelnemers
gedesillusioneerd af, omdat zij de
indruk hebben dat er niet naar hen
wordt geluisterd, of blijkt dat er met
hun bijdrage toch niets wordt gedaan.
Om een participatietraject niet in een
anticlimax te laten eindigen is het
noodzakelijk om vanaf het begin aan
te geven hoe men het eindresultaat
wil bereiken en vooral wat er daarna
mee gedaan wordt.
Hiervoor is onder andere de zogeheten participatieladder opgesteld.
De ‘treden’ hiervan lopen op van
raadplegen, adviseren en coproductie
tot meebeslissen, met als bovenste
trede het zelf organiseren, soms zelfs
met een ‘eigen’ budget.
Wat verstaat de overheid sinds de
laatste troonrede onder ‘participatiemaatschappij’. Gaat het hier soms
om verhullend woordgebruik? Wij
Nederlanders doen toch al veel voor
en met elkaar? Wat is daar zo nieuw
aan? Kijk naar de hervormingen in de
zorg waarbij op meer ‘participatie’
wordt gerekend, van familie en kennissen. Gaat het hier niet eigenlijk om
bezuinigingen die op ons als burgers
worden afgewenteld?
Hoe dan ook, de gemeente Zeist
heeft burgerparticipatie in de afgelopen jaren een aantal malen ingezet.
Met trots wordt gewezen op de Bezuinigingsdialoog waaraan een groot
aantal burgers deelnamen. Een groot
aantal aanbevelingen was daarvan het
gevolg. Een niet onbelangrijke factor

van het succes is geweest dat de regie
en de spelregels vooraf helder waren
vastgelegd. Helaas is dat niet steeds
het geval bij andere trajecten, zoals
het meest recent bij de vaststelling
van de Woonvisie 2014-2016.

De leiding van
de avond bleek
in uitstekende,
doch strenge,
handen.

Daarom is het een gemiste kans van
de vorige coalitie van VVD, D66, PvdA
en Groen Links, om hun toezegging
om het beleid inzake burgerparticipatie concreet uit te werken, niet na te
komen. Ook het initiatief van de Stichting Beter Zeist voor het opzetten van
een kader strandde. Het werd door de
dames en heren politici gewoon het
graf in geprezen.
En nu? Zoals gezegd was het opvallend hoe vaak tijdens het Politiek Café
het woord ‘participatie’ in de mond
werd genomen door bijna alle deelnemers. Voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen klinkt dat natuurlijk
veelbelovend.
Eens kijken hoe de partijen – in het
bijzonder de coalitie voor de komende 4 jaar - ons daadwerkelijk zullen
betrekken in de besluitvorming en
uitvoering. Of dat nou wordt gebracht
onder de noemer van ‘participatie’ en
in het kader van bezuinigingen of niet.
Hans Voorberg
Dit artikel is geschreven op persoonlijke
titel.
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...de

Sociëteit

Op 17 september start het nieuwe
seizoen van de sociëteit. U kunt elkaar
dan na de zomer weer ontmoeten en
vakantieverhalen uitwisselen onder het genot
van een glas wijn. Op deze eerste bijeenkomst hebben wij
een zeer interessante spreker. Paul van Riessen,
adjunct hoofdredacteur van de QUOTE, zal onze
gastspreker zijn. Zet dit alvast in uw agenda, hier
moet u bij zijn!
We zijn nog druk bezig met de verdere invulling van het
nieuwe sociëteitsjaar. Nadere informatie volgt maar noteert
u alvast de andere data in uw agenda, 15 oktober, 19 november en 17 december.
In het volgende magazine zullen wij u verder informeren
over deze avonden.
Een hele goede zomer gewenst!
Bibi, Caspar en Marie-Christine

De sociëteitscommissie is op zoek
naar mensen die zich graag willen
inzetten voor de organisatie van de
sociëteitsavonden (8 of 9 avonden
in de periode september tot en met
mei, iedere derde woensdag van
de maand). Als sociëteitscommissie proberen wij vol enthousiasme
deze derde avond van de maand een
bijzondere te laten zijn. Echter, wij
willen heel graag enige versterking
van ons ‘team’.
Wilt u een steentje bijdragen aan
deze gezellige avonden, meldt u aan!
Voor informatie kunt u contact opnemen met Marie-Christine van Grootel,
06 - 543 406 90 of 030 - 228 57 33.
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