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Populierenlaan 13A Walaardt Sacré Pim van der Velden De 10 mijl van Bosch en Duin...

Interview door Gea Schmidt met Barbara van Ling; tuinierster in Bosch en Duin

INTERVIEW

Wist u dat Bosch en Duin twee
particuliere tuinen rijk is, waar je
op afspraak een rondleiding krijgt
van een charmante tuinierster? Bij
één ervan zijn we een kijkje gaan
nemen, in de Populierenlaan op
nummer 13a.
De rondleiding door onze gastvrouw
Barbara van Ling (ex-verpleegkundige
en momenteel mantelzorger) start
aan de straatkant. We gaan meteen
de voortuin in die in een helling ligt.
Een sterk bemoste helling met het
alleraardigste sterretjesmos ook wel
draadmos genoemd. We lopen onder
de bekende vliegdennen maar ook
de sterk geurende pindakaasboom
(Clerodendrum trichotomum) door,
naar de achtertuin en hebben zo een
mooi uitzicht op het lager gelegen
huis en de vijver. Het geluid van een
klaterend beekje komt me tegemoet,
het lijkt wel een stroompje in de
Zwitserse bergen, zo’n fris geluid is
het. Dit ‘beekje’ is aangelegd vanaf
een hoger gedeelte van de tuin en
wordt door een pomp in de vijver

bloei staan. Via de andere kant van het
huis gaan we naar binnen, waar ons
gesprek begint.
Hoe omschrijf je deze tuin?
Ik noem het wel eens een getemde
wildernis, maar het is een natuurlijke
bostuin. Toen we hier tien jaar geleden kwamen wonen, was het namelijk
een wildernis. Ik ben eerst begonnen
met uitdunnen. In de voortuin stond
de overbekende laurier en de Pachysandra. Aan beide heb ik een hekel,
die gingen er dus uit. En door goed te
kijken wat er in de tuin paste en wat
niet, kwam ik tot een plan. Let wel, ik
ben geen tuinierster die vanachter
haar bureau een tuinplan tekent. Ik
doe alles vanuit mijn gevoel. Door
goed te kijken, planten te verplaatsen
naar plekken waar ze het meer naar de
zin hebben, of waar ze mooier tot hun
recht komen. Ik was altijd al lid van
de Vereniging Groei en Bloei, afdeling
Zeist, waar ik lezingen volgde en andere tuinen ging bekijken. Daar haal je
ook veel inspiratie uit. En natuurlijk is
internet een bron van informatie voor

hovenier komt hier niet en ook geen
bladblazer, dat vreselijke lawaai. Nee,
ik hark alle blad bij elkaar en kan dan
genieten van een roodborstje dat
nieuwsgierig zit toe te kijken. Ik ben
een echt natuurmens.
Wat vind je het mooiste jaargetijde
in je tuin?
Dat is toch wel het voorjaar, wanneer alles tot leven komt. Je staat
telkens weer voor verrassingen wat
er allemaal opkomt. De bolletjes, de
bosanemonen, alles is zo fris en jong.
Ik begin altijd met twee kubieke meter
champignonmest aan te brengen en
maak de tuin onkruidvrij. In de winter
laat ik veel staan, zoals de kaardebol,
daar komen in de winter de puttertjes
op af (noot: tijdens ons gesprek wordt
Barbara voortdurend afgeleid door
wat ze in de tuin ziet: een badderend
boomklevertje, of een eekhoorntje). Ik
heb trouwens het hele jaar door bloei
in de tuin, de geraniums bloeien tot
aan de vorst, maar ook in de winter
met de helleborus. Daarna komt de
toverhazelaar en daarna alweer de
sneeuwklokjes en de andere bollen.
Heb je ook veel vogels in de tuin?
Oh ja, de goudvink, boomklever,
specht, vink, heggemus, roodborstje,
puttertje en ook de reiger zie je hier
vaak. En verder hebben we nog
andere dieren hier, zoals de uil en de
eekhoorn.

rondgepompt. Een bronzen beeld van
een bosuil staart ons nadrukkelijk aan.
Hij heeft uitzicht over de hele tuin. We
lopen verder naar de hoger gelegen
achtertuin waar nu, in de oktobermaand, nog verschillende planten in
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mij. Ik doe alles zelf, met hulp van mijn
man Evert. Hij neemt het snoeien- het
zwaardere werk - voor zijn rekening.
Hij krijgt ook steeds meer plezier in
het tuinieren, maar heeft er door
zijn werk nog niet veel tijd voor. Een

Je bent lid van de Nederlandse
Tuinen Stichting en hebt dit jaar
voor het eerst je tuin open voor
publiek?
Ja, en dat vind ik erg leuk. Ik heb dit
jaar zeker 25 tuinclubs hier gehad. Ik
ga eerst met ze de tuin door, daarna
krijgen ze een kopje koffie met een
zelfgebakken lekkernij en daarna gaan
we meestal nog een rondje door
de tuin. De entree bedraagt €3,50
per persoon, waarvan €2,50 naar de
Nederlandse Tuinenstichting gaat. De
groepen zijn niet groter dan 15 personen. Het zijn meestal mensen die zeer

Genieten van de mooie
dingen in het leven...
Wandelen: in de Dolomieten, Bretagne, Zwitserland, maar ook IJsland.
Ben niet zo erg van reizen, ik krijg snel
heimwee. Momenteel lopen we het
Pieterpad, in delen.
Koken: misschien wel mijn grootste
hobby. Eet sinds een jaar glutenvrij,
lactosevrij en suikervrij en voel mijzelf
heel veel fitter. Ga zelfs weer hardlopen in het Panbos. Volg momenteel
een cursus orthomoleculaire voeding,
wil er achter komen wat er allemaal in
voedsel zit.
Bosch en Duin: wat ik het mooiste
vind van het wonen in Bosch en Duin
is de vrijheid die je hier hebt, dat is
uniek in Nederland.
Muziek: ik houd erg van klassiek,
maar ook van jazz, kan in vervoering
raken door operamuziek, maar net zo
goed door een Big Band.
TV/film: Niks voor mij, liever lees ik
een goede roman of een kookboek.

Bij mij komt er geen
hovenier de tuin in...
...en óók geen bladblazer!
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geïnteresseerd zijn in tuinen en veel
vragen stellen. Ik leer er zelf ook heel
veel van en heb er al veel contacten
door gekregen. Je komt niet vanzelf
in de open tuinen gids. De tuin wordt
beoordeeld en moet aan bepaalde
criteria voldoen. Wel kan iedereen
donateur worden. Kijk eens op de
website www.tuinenstichting.nl.

W W W. B I LT H O V E N F I S H . N L

Je bent ook lid van Tuinreservaten
van ‘Vroege Vogels’. Wat is dat
precies?
IVN (Instituut voor Natuureducatie
en Duurzaamheid) werkt samen met
VARA Vroege Vogels en verschillende
natuurbeschermingsorganisaties aan
de campagne Tuinreservaten. Met dit
initiatief wil men een einde maken
aan ‘het stenen tijdperk’; de betegeling van tuinen, straten en steden in
Nederland. Tuinreservaten zijn groene
paradijsjes. Geen kaal terras vol met
Bilthoven Fish, Kwinkelier 5, Bilthoven
steen of kunstgras, maar een levenTelefoon 030 - 229 15 08, E-mail info@bilthovenﬁsh.nl
dige oase waar mens en dier gelukEMC Cosmetisch
EMC Medisch
EMC Huidzorg
EMC Vitaal kiger van worden. Tuinreservaten zijn
tuinen en plantsoenen die er voor
WT2 BilthovenFish advertentie 190x127.indd 1
03-11-14 11:43
Cosmetische chirurgie
Plastische chirurgie
Gespecialiseerd in
Gewichtsconsulente
zorgen dat zich in de woonomgeving
(verzekerde zorg)
huidverbetering
stadsnatuur kan ontwikkelen. Dieren
gebruiken ons privé-groen als ‘stap
EMC Cosmetisch
EMC Medisch
EMC Huidzorg
EMC Vitaal
steen’ om van de ene groene zone in
Cosmetische chirurgie
Plastische chirurgie
Gespecialiseerd in
Gewichtsconsulente
(verzekerde
zorg)
huidverbetering
de andere te komen. Een half jaar na
EMC Cosmetisch
EMC
Medisch
EMC
Huidzorg
EMC Vitaal
Cosmetische chirurgie
Plastische chirurgie
Gespecialiseerd in
Gewichtsconsulente
de start van het programma, in maart
(verzekerde zorg)
huidverbetering
2011, waren al meer dan 4000 tuinen
aangemeld als tuinreservaat: samen
Het Esthetisch Medisch Centrum Bosch en Duin is een kliniek voor medische en
goed voor een oppervlakte van ruim
100 voetbalvelden. Mogelijk kunnen
cosmetische plastische
chirurgie op EMC
het Medisch
hoogste niveau.
De persoonlijke
benadering
EMC Cosmetisch
EMC Huidzorg
EMC Vitaal
Cosmetische
Plastische
chirurgie
Gespecialiseerd
in zijn binnen
Gewichtsconsulente
meer mensen uit Bosch en Duin en
van de patiënt staat
bij hetchirurgie
EMC hoog
in
het
vaandel;
patiënten
het
EMC
(verzekerde zorg)
huidverbetering
omstreken zich hiervoor aanmelden.
geen nummer en worden voor, tijdens en na de behandeling persoonlijk begeleid.
Kijk op www.tuinreservaten.nl.

Bilthoven Fish

Voor meer informatie over behandelingen en inloopspreekuren bij de plastisch chirurgen kunt u kijken op
www.emckliniek.nl of bellen naar 030 22 88 400.

Nog een laatste rondje door de tuin,
nog even snoepen van de zelfgebakken chocolade truffels en nog even
op het dakterras en dan verlaten we
Barbara’s natuurtuin. Ben je door dit
verhaal geïnspireerd en wil je de tuin
van Barbara van Ling bezoeken, dan
EMC Bosch en Duin - Biltseweg 14 - 3735 ME Bosch en Duin - (030)2288400 - info@emckliniek.nl - www.emckliniek.nl
kan dat in 2015 vanaf april.
Echter: alleen op afspraak.
EMC Bosch en Duin - Biltseweg 14 - 3735 ME Bosch en Duin - (030)2288400 - info@emckliniek.nl - www.emckliniek.nl
Even bellen naar 06-51234482 of
Dr. P.P.A. Schellekens
Dr. M.P. Carpentier Alting
Drs. F.V.M. Smits
EMC Bosch en Duin - Biltseweg 14 - 3735 ME Bosch en Duin - (030)2288400 - info@emckliniek.nl - www.emckliniek.nl
mailen naar: barbara@van-ling.nl.

EMC Bosch en Duin - Biltseweg 14 - 3735 ME Bosch en Duin - (030)2288400 - info@emckliniek.nl - www.emckliniek.nl
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Een nieuwe toekomst voor

Walaardt Sacré
Naar een duurzaam park, met
ruim baan voor natuur en
behoud van militair erfgoed
Aanleiding: bewonersinitiatief
Het Walaardt Sacré Kamp, gelegen
in de gemeente Zeist, tussen Bosch
en Duin en Huis ter Heide, is 13,6
hectare groot. Het is een voormalig
zogenaamde Waltlager uit de Tweede
Wereldoorlog. In het nabije verleden
zijn plannen gemaakt voor relatief
intensieve woningbouw. De economische crisis en situatie op de woningmarkt hebben deze planvorming
tot stilstand gebracht. Het terrein
wordt nog gedeeltelijk gebruikt door
enkele diensten van Defensie; het
overige deel staat leeg. Op termijn
zal de vraag naar de toekomst van dit
bijzondere gebied weer opdoemen.
Nu is er tijd voor duurzame conceptontwikkeling.
Bewoners van Bosch en Duin en Huis
ter Heide maken zich al langer zorgen
over de toekomst van dit terrein. Zij
hebben het initiatief genomen om
voor de toekomstige invulling en
gebruik van het terrein, alternatieven te ontwikkelen die de huidige
militaire enclave transformeren naar
een duurzame enclave. Een openbaar
toegankelijk gebied dat iets toevoegt
aan de kwaliteit van leven en wonen
in Bosch en Duin, Huis ter Heide en
Den Dolder: het Walaardt Sacré Park.
Visie: een stip op de horizon
De initiatiefnemers beogen een
Walaardt Sacré Park met duurzaamheid als centraal thema en waarbij
recht wordt gedaan aan aanwezige
kwaliteiten. Toekomstige ontwikkelinPAGINA
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gen moeten aansluiten bij de reeds
aanwezige ecologische, landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten
en waar mogelijk versterkt. Bij de
diverse initiatieven zal duurzaamheid
leidend zijn.
Het Walaardt Sacré Park blijft in de
toekomst herkenbaar als een landschappelijke entiteit met een bijzondere historie. Een gebied dat past in
de groene, extensief bebouwde, bosen parkachtige omgeving die Bosch
en Duin en Huis ter Heide nu al is. De
functies, die zich in de toekomstige
parkenclave nestelen, dragen bij aan
het bijzondere karakter van het gebied; ze vormen het fundament onder
de maatschappelijke haalbaarheid en
het beheer. Gedacht wordt aan natuur,
hergebruik van militair erfgoed en
tenslotte wonen en stadslandbouw.
Natuur en landschap
Het Walaardt Sacré Park bestaat nu
al grotendeels uit hoog opgaand
bos, waarin verschillende gebouwen
voorkomen. Daarnaast wordt het aan
alle zijden omgeven door opgaand
bos. Door met name het middengedeelte tussen de bebouwing, terug te
geven aan de natuur, ontstaat samen
met de omringende natuurgebieden,
Ravenhorst en Nieuw- en Oud-Zandbergen, een aangesloten natuurnetwerk. Daardoor kunnen diersoorten
die hier van nature voorkomen, zoals
de hazelworm, de eekhoorn en de
boommarter, zich vrij door het park
en de omgeving bewegen. Zo wordt
de levensvatbaarheid van aanwezige
populaties van dieren versterkt. Door
de aanleg van natuurpaden aansluitend op het netwerk in de omgeving
kan iedereen van de natuur genieten.
		

Baarnseweg 5

Hergebruik militair erfgoed en
milieuvriendelijk ondernemen
Het Walaardt Sacré Park moet voortbouwen op deze karakteristieken en
de daaraan verbonden inrichting van
het terrein. De monumentale gebouwen uit de oorlogsperiode kunnen
de dragers zijn van de toekomstige
karakteristiek en sfeer van het gebied.
Nader onderzoek moet uitwijzen of,
en zo ja hoe, de bestaande gebouwen
(her)gebruikt kunnen worden. In Zeist
is behoefte aan ruimte voor kleinschalige, duurzame bedrijven, met name
in de creatieve economie, en ateliers
voor kunstenaars. Daarnaast is het
denkbaar één of meerdere gebouwen
te gebruiken als collectieve parkeervoorziening, voorraadschuur voor
streekgebonden producten en eigen
moestuin(en).
Wonen en stadslandbouw
Een beperkte woonfunctie kan
een belangrijke bouwsteen van de
gebiedstransformatie vormen. Uiteraard gaat het om energieneutrale
woningen, mogelijk met een groen
dak, zodat ze worden opgenomen in
de omgeving. Een eventuele woonfunctie moet zich duurzaam inpassen
in het concept van openbaar toegankelijk park. Een eigentijds complex van
seniorenwoningen met een bijzondere architectuur kan bijvoorbeeld de
functie vervullen van landgoedbeheerder. Er zijn in toenemende mate
goede ervaringen met stadslandbouw. Stadslandbouw speelt in op
een gezonde levensstijl en bovendien
leren mensen samen hun eigen voedsel te verbouwen. Tegelijkertijd wordt
de sociale cohesie tussen en participatie van bewoners bevorderd.
PAGINA
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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

Alacaluf. Linssen 470. Bouwjaar 2002. Afm: 14m30
x 4m55. Mooi compleet uitgerust, twee hutten, ieder
met douche/toilet. Zes slaapplaatsen. Twee Volvo Penta,
ieder 145PK. Uitstekend onderhouden, eventueel te
koop met boothuis. Ligplaats: midden Nederland.

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
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www.O7active.nl

Ontdek het vitale
belang van zuurstof
voor uw mond

De ruimtelijke opzet
Natuurlijk ligt er in dit stadium geen
blauwdruk van de toekomstige inrichting. We geven wel een aanzet voor
een droombeeld. Stedenbouwkundig bureau Palmbout Urban Landscapes heeft een eerste grove schets
gemaakt van onze ambities. In deze
schets blijft het terrein herkenbaar als
één gebied. Het ruimtelijke beeld van
het Walaardt Sacré Park bouwt voort
op de aanwezige ruimtelijke structuur,
behoudt het besloten karakter en
krijgt een landgoed- en parkachtige
uitstraling. Het wordt een volgende
parel aan de ketting van Landgoed
Oud Zandbergen, Park Rodichem en
de landgoederen die van oudsher
aansluiten op de Amersfoortseweg.
Het terrein wordt door een lage
natuurlijke haag omheind, zodat
het zijn besloten identiteit behoudt,
maar tegelijkertijd ook open naar de
omgeving is. Verder wordt het park
op 3 hoekpunten aangesloten op haar
omgeving en voor bezoekers toegankelijk gemaakt. De nu aanwezige
wegenstructuur wordt omgevormd
tot een netwerk van wandelpaden.
De ondoordringbare verharding
wordt vervangen door doordringbare
verharding.
Realisatie: stap voor stap
Omdat grote investeringen niet
gedaan gaan worden zal de traditionele werkwijze niet werken. Er is een
alternatieve aanpak vereist. Mede als
gevolg van de malaise op vastgoeden woningmarkt en de klimaat- en
energiecrisis is de tijd van grootschalige woningbouw voorbij. Om maatwerk van hoge kwaliteit te realiseren
is een goede samenwerking tussen
gemeente, marktsector, bewoners en
natuur- en milieuorganisaties cruciaal.
Vooralsnog is Defensie eigenaar van
het terrein en heeft zij nog geen plannen het terrein te verlaten. Bekend is
dat er nu ondermeer een kinderopvang en een sporthal zijn, een deel
van de gebouwen leeg staat en dat
de tijdelijke kantoren van het nieuwe

Nationaal Militair Museum naar het
museum zullen verhuizen. Uitgangspunt is om de transformatie van kamp
tot park geleidelijk te laten verlopen.
Als eerste stap is het wellicht mogelijk
het kamp deels open te stellen voor
wandelaars en een aantal voorzieningen, zoals kinderopvang en
sportvoorzieningen, ook voor
niet-militairen ter beschikking
te stellen.
De omwonenden bijeen
Op 10 september jl. organiseerde
de initiatiefgroep Walaardt Sacré
Park een bijeenkomst met meer
dan 50 betrokken bewoners. De
transformatie van het kamp naar
een duurzaam park werd breed
gedragen. De bewoners willen dat
wanneer Defensie het terrein verlaat,
een situatie ontstaat die past in deze
omgeving en tegemoet komt aan de
wensen van omwonenden. De aanwezigen pleitten ervoor het gebied
niet te versnipperen en expliciet te
kiezen voor een integrale benadering als onderdeel van de ecologische verbinding met vooral bos en
natuurbeleving. Tegelijk wil men
de cultuurhistorie zoveel mogelijk
handhaven en waltlager waar mogelijk hergebruiken. Bebouwing en
woon- en zorgfuncties, volgens het
principe ‘rood voor groen’, zouden
het beste langs de Hobbemalaan en/
of in de zuidelijke punt van het terrein
kunnen plaatsvinden. In de noordoost
hoek is ruimte voor een biologische
winkel met tuinderij. Tenslotte ziet
men graag ruimte voor kleinschalige
milieuvriendelijke bedrijven, cultuur,
sport en recreatie, bijvoorbeeld aan
de westzijde rond de bestaande
sporthal. Zorg is er vooral over een
eventuele toename van verkeersdrukte en andere hinder.
Onder het motto ‘Samen kansen
pakken’ heeft het gemeentebestuur
van Zeist als uitgangspunt voor haar
beleid en handelen verklaard: “eerst
de burger, de bewoners meer betrek-

ken en ruimte bieden aan en stimuleren van maatschappelijke initiatieven”.
Als zij dit initiatief omarmt gloort een
prachtig park, goed passend in de
groene omgeving en tevens uithangbord voor duurzaam Zeist.

Eind oktober heeft de initiatiefgroep
over het vervolg met wethouder mevrouw J. Verbeek gesproken. Hierover
was bij het ter perse gaan van deze
uitgave nog niets bekend.
Namens de initiatiefgroep,
Marc Hofstra
Hoewel Walaardt Sacré op vele andere
manieren gespeld wordt, is dit de enige
juiste. Naar de officier die het kamp zijn
naam gaf: Henk Walaardt Sacré.
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door Ton Berlee

Triviaal verhaal

2,2
0,9

KM

2,5 KM
3,0
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2,8 KM

KM

Het is onbeduidend, het is
alledaags en verondersteld
algemeen bekend,
maar... wellicht leuk om te
weten.

2,2 KM

0,9 KM

1,9 KM
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2,1
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De 10 mijl van
Bosch en Duin

FINISH
START

2,1 KM

Ik heb de buurtschap de laatste tijd
meermalen doorkruist. Dat zit zo, ik had
me laten verleiden om mee te doen
aan de dam-tot-dam-loop. U kent het
wel; klant organiseert sportief evenement, deelname aan genoemde loop
in dit geval. Je wordt ingeschaald in
de groep waar dit soort evenementen
voor bedoeld zijn, je weigert beleefd
enkele keren, klant houdt aan en
dan stem je een keer in. In het verre
verleden had ik wel aan looptrainingen
gedaan en ik fiets op zondagen met
heren uit de buurt dus qua conditie zat
het wel goed.
Medio mei begon ik met een rustige
trainingsopbouw om in Zaandam een
fatsoenlijke tijd neer te zetten. Na een
week ging het in de opbouw echter
helemaal fout. Ik liep een ‘zweepslag’
op en voor wie niet weet wat dat is, kan
ik zeggen dat de benaming de lading
wel dekt. Het is pijnlijk en je moet
een week voorzichtig wandelen. Na
anderhalve week weer voorzichtig begonnen en de harde kuiten begonnen
alweer op te spelen. Ik besloot toen om
vanuit ons huis, blokje voor blokje, te
wandelen/joggen. In geval het weer
fout zou gaan kon ik snel thuis zijn. Het
afwisselend wandelen en lopen kon
ik langzaam uitbreiden, waarop ik me
begon af te vragen hoeveel meter ik

per blokje aan het afleggen was. Je
kunt een app op je telefoon nemen
of Strava of beide en dan zie je de
afgelegde meters en het traject. Op
nevenstaand kaartje, per blokje, het
resultaat in kilometers. Een rondje om
de buurtschap is ongeveer 10 km, de
lengte van alle lanen bij elkaar opgeteld 16 km ofwel 10 mijl.
Op een gegeven moment vroeg ik me
al lopende af, je hebt immers tijd om
na te denken: kun je 10 mijl door Bosch
en Duin lopen zonder twee keer door
dezelfde laan of weg te gaan? De route
op de kaart geeft aan dat, wanneer je
op de aangegeven wijze de buurtschap doorkruist, je bijna alle lanen ziet
en slechts de Vossenlaan op een klein
stuk dubbel loopt. De afstand is 16,3
km, iets meer dan 10 mijl.
Overigens lopen er best veel mensen
door de buurt een blokje om, maar dit
terzijde.

Welcome
William!
Het bestuur van de Vereniging Bosch en Duin e.o.
is verheugd William de Vrij te verwelkomen als
nieuw lid van de commissie Veiligheid. We zijn blij
met zijn inzet voor onze vereniging en wensen
William veel succes !

Vereniging Bosch en Duin e.o.
Voorzitter: Klaas Hans Noordenbos
voorzitter@verenigingboschenduin.nl
Secretaris: Patricia Bosma-de Munk
secretaris@verenigingboschenduin.nl
Penningmeester: Ed Pipers
penningmeester@verenigingbosch
enduin.nl
Verkeer: Pim van der Velden
Ruimtelijke Ordening /
Juridische Zaken: Hans Voorberg
Jeugdcommissie: Vacature
Sociëteit: Marie-Christine van Grootel
Communicatie: Jacques Fauquenot
Veiligheid: William de Vrij
Opgeven als nieuw lid ( €32,50 per jaar
op NL46INGB0000542489 t.n.v. Bosch en
Duin e.o. ) per e-mail: ledenadministratie@
verenigingboschenduin.nl
www.verenigingboschenduin.nl
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,
Bettina Wigman-Verhorst, 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, Ton Berlee, Bettina WigmanVerhorst, Henk Kreeftmeijer, Rob Meyer
en Marc Hofstra.
Redactieadres:
redactie@verenigingboschenduin.nl
De redactie heeft het recht, ingezonden
commentaar zo nodig in te korten.
Inleverdatum kopij nr. 37 : 16-01-2015
PAGINA

Herfstequinox
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

’’

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

’’

resultaat een eigenzinnige,

hedendaagse uitstraling van
uw buiten.

PAGINA
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De eerste sociëteitsavond was een
mooie, nog steeds warme avond met
vele aanwezigen die genoten van een
heerlijke Indische maaltijd en de lichte

woorden van de adjunct-hoofdredacteur van Quote. In onze gemeente
was er nog een ander nieuw begin,
namelijk die van de gemeenteraad.
Nu die ook weer actief zijn kunnen
wij de draad richting de politiek weer
oppakken.
De commissies Ruimtelijke Ordening en
Verkeer hebben kennis gemaakt met
de nieuwe wethouders en hebben van
de gelegenheid gebruik gemaakt om
de kenmerken van onze buurt weer
onder de aandacht te brengen. Hierbij
zijn de beloften die gedaan zijn tijdens
het politiek café niet vergeten!

verwacht hiermee een beter evenwicht
tussen de kosten en opbrengsten van
het Magazine gevonden te hebben
met behoud van de kwaliteit.
Het bestuur werkt aan een evenwichtig
programma voor u. Wij hopen dat u
komt meegenieten.
Namens het bestuur,
Klaas Hans Noordenbos, Voorzitter

Bosch en Duin Magazine heeft een
nieuwe drukker gevonden. Het bestuur

Nieuw Bestuurslid Verkeer

Arnoud van der Muelen Wolf

ten toe te voegen. Met als

U denkt wellicht: “wat staat daar
nu”? De herfstequinox is de dag
dat de zon loodrecht op de evenaar
staat en waarop dag en nacht op
de hele wereld in evenwicht zijn.
Het is voor ons hier, op het noordelijk halfrond, de eerste dag van
de herfst. Dit jaar was de herfstequinox 24 september, een week
na onze eerste sociëteitsavond
van het seizoen 2014 – 2015. Het
evenwicht ligt weer achter ons, de
dagen worden korter, het is weer
tijd voor de winter.

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

Tijdens de afgelopen ALV werd
Pim van der Velden verkozen tot
bestuurslid van de Vereniging
Bosch en Duin met als portefeuille
Verkeer. Pim neemt deze rol over
van Judith Hendriks die zich hiervoor vier jaar lang intensief heeft
ingezet.
Pim woont
sinds 2006 in
Bosch en Duin.
“Als inwoner
van Bosch
en Duin ben
ik dagelijks
getuige van de
auto’s en busjes
die met veel te
hoge snelheid

door Bosch en Duin rijden. Door de
sterke verjonging van Bosch en Duin
in de laatste jaren is de verkeersonveiligheid met name voor fietsende
kinderen enorm toegenomen. Veel
ouders in onze omgeving maken zich
hier ernstige zorgen over. Om nog
maar niet te spreken over de bewoners
en bezoekers van de zorginstellingen in
Bosch en Duin, zoals bijvoorbeeld De
Wijngaard. Regelmatig wordt een rolstoel met hoge snelheid zo ongeveer
van de weg gereden. Daarnaast is de
nog steeds toenemende verkeersdruk
voor veel inwoners een doorn in het
oog. De Vereniging Bosch en Duin e/o
doet al lang goed werk op dit terrein.
Hoewel het bepaald niet meevalt om
de beleidsbepalers en uitvoerders,

op het gebied van verkeer, tot actie
te bewegen is er een hoop gebeurd.
De aanstaande reconstructie van het
kruispunt bij McDonalds is een van de
meest recente voorbeelden, waarbij de
vereniging ook een actieve rol heeft
gespeeld.
Deze problematiek ligt mij na aan
het hart en toen ik gevraagd werd
mij hiervoor in te gaan zetten binnen
onze vereniging, heb ik deze rol graag
aangenomen. Ik hoop in de komende
periode, samen met het bestuur en de
leden van de verkeerscommissie, Frans
Badart en Noud ’t Hart, een verdere
bijdrage te kunnen leveren aan het
verbeteren van de verkeersveiligheid
en de afname van de verkeersdruk in
ons mooie Bosch en Duin”.
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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
T ot di. 13 jan, Dorry van

Haersolte en Inger Kolff,
beelden en werk op papier. Art
Traverse, Gemeentehuis De Bilt,
www.arttraverse.nl
V
 anaf zo. 18 jan, Julia Winter,
schilderijen. Art Traverse,
Gemeentehuis De Bilt,
www.arttraverse.nl

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

Zo. 28 dec, 17.30u, Rood
& Nighthawks. Tango,
blues, vuilnisbak-jazz van
hoog niveau. Beauforthuis,
Woudenbergseweg 70,
Austerlitz, www.beauforthuis.nl
 11 jan, 17.30u, Eric Vaarzon
Zo.
Morel: De Waterdrager.
Flamencogitarist vertelt
en speelt over zijn twee
thuislanden, Spanje en
Nederland. Beauforthuis,
Woudenbergseweg 70,
Austerlitz, www.beauforthuis.nl

Soundhorizon,
Inger Kolff

D
 i. 9 dec, 20.00u, Adriaan
van Dis, Ik Kom Terug.
Scholengemeenschap De
Werkplaats, Bilthoven,
www.bilthovenseboekhandel.nl
Pop en muziektheater
Z
 a. 13 dec, 20.15u, Hans

Dorresteijn. Beauforthuis,
Woudenbergseweg 70, Austerlitz,
www.beauforthuis.nl
Zo. 21 dec, 17.30u, Frederique
Spigt. Country, blues en
folkmuziek, met 4 en 5 sterren
PAGINA
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Z
 o. 18 jan, 17.30u, Robert
Jan Stips, solo. Zanger van
the Nits, Golden Earring
en Gruppo Sportivo, zingt
een selectie van liedjes uit
zijn oeuvre. Beauforthuis,
Woudenbergseweg 70,
Austerlitz, www.beauforthuis.nl
V
 r. 23 jan, 20.15u, Circle
Percussion. Drumtheater op
wereldniveau. Beauforthuis,
Woudenbergseweg 70,
Austerlitz, www.beauforthuis.nl
Jazz en blues
Z
 a. 6 dec, 20.30u, Saskia

Laroo. Jazzdiva op trompet.
Cultuurcentrum Artishock,

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

Z
 a. 13 dec, 21.00u, Maaike den
Dunnen, Arrival. Jazz met eigen
composities en arrangementen.
Cultuurcentrum Artishock,
Steenhoffstraat 46, Soest,
www.artishock-soest.nl
Z
 a. 27 dec, 22.00u, Blues Treat.
Swingende blues uit België.
Cultuurcentrum Artishock,
Steenhoffstraat 46, Soest,
www.artishock-soest.nl
Za. 31 jan, 22.00u, Fever Dog.
Nieuwe band van ervaren
blues musici. Cultuurcentrum
Artishock, Steenhoffstraat 46,
Soest, www.artishock-soest.nl
J azz op Woensdag, elke
woensdagavond om 20.30u
gratis topjazz in Stadscafé de
Observant, Stadhuisplein 7,
Amersfoort.
www.observant.nl
Klassieke muziek
Z
 o. 18 jan, 15.00u, Adriaan

Plantinga, Bach briljant:
bouwmeester en verteller.
Maria Christina Kerk,
Dolderseweg 123c,
Den Dolder, www.
cultuurpodiumdendolder.nl
Vr. 23 jan, 20.00u, Amatis
Piano Trio. Schubert, Suk en
Shostakovitsj. Maria Christina
Kerk, Dolderseweg 123c,
Den Dolder,
www.cultuurpodiumdendolder.nl
Vr. 13 feb, 20.00 u, Anita and
Friends. Trompettiste Anita

van Soest speelt met Kees
Paasen (viool), Adriaan Plantinga
(piano), Peter Masseurs (trompet)
en Bart van Rosmalen (cello)
onder andere werken van
Rachmaninoff. Maria Christina
Kerk, Dolderseweg 123c,
Den Dolder,
www.cultuurpodiumdendolder.nl

Vr. 20 feb, 20.15u, Theodora
Geraets strijktrio.
Schubert, Beethoven
en Schedl. Beauforthuis,
Woudenbergseweg 70,
Austerlitz,
www.beauforthuis.nl

V
 r. 20 mrt, 20.15u,
Daniel Wayenberg,
benefietconcert. Beauforthuis,
Woudenbergseweg 70, Austerlitz,
www.beauforthuis.nl

Daniel Wayenberg

Z
 o. 20 jan, 15.00u, Tosca
Opdam (viool) en Vital
Stahievitch (piano). Mozart,
Andriessen en Mendelsohn.

Het zesde seizoen is
alweer ingegaan en
alle activiteiten in de
Salon zijn weer gezellig
volgelopen.

Hilton Royal Parc, Van Weerden
Poelmanweg 4-6, Soest, www.
muziekkringeemland.nl

Z
 o. 17 mrt, 15.00u, trio Strobos
- Bercken - End. Zang, piano en
fluit. Hilton Royal Parc,
Van Weerden Poelmanweg 4-6,
Soest,
www.muziekkringeemland.nl

Ga naar www.verenigingboschenduin.nl

Tegen de tijd dat u dit
leest, houden we de
winterstop. Maaaar … half
januari openen we weer
het voorjaarsseizoen en
daarvoor kunt u zich nu
reeds aanmelden.
Voor informatie en tijden,
ga naar de site:
www.salonderkunsten.nl
Creatieve groet,

Kunsten

Gitta Kreeftmeijer
Annemarie Treurniet

Salon
der
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Crème van advocaat en rumbonen

Door Fernande Probst
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Parkland Zoetbrood
MAKELAARDIJ

ASSURANTIËN

Uw adviseur bij: verkoop, aankoop, taxaties, hypotheken en verzekeringen
Parkland Makelaardij
Dolderseweg 138c
3734 BL Den Dolder
030 - 228 35 30
welkom@parkland.nl
www.parkland.nl

Caprese met
een lepeltje

Zoetbrood Assurantiën
Dolderseweg 138d
3734 BL Den Dolder

Ingrediënten:
 6 mooie rijpe Tasty Tom tomaten,
 ¾ bol mozzarella van goede kwaliteit,
 circa 100 ml slagroom,
 basilicum op olie (potje).

•
•

T 030 - 229 05 58
E algemeen@zoetbrood.nl
I www.zoetbrood.nl

WT1 Parkland/Bosch en Duin advertentie 190x127.indd 1

•
•

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

4

Ingrediënten:
 8 rumbonen (te koop bij onze lokale
grootgrutter),
 100 ml slagroom,
 advocaat.

•
•
•

Ontvel de tomaten, verwijder van 3
tomaten de pitjes. Snijd alle tomaten
in stukjes en pureer ze, met de staafmixer, samen met wat zout en peper
en enkele druppels Balsamico azijn.
Verdeel de puree over de glaasjes.

De rumbonen met een vijzel of andere
vermaler kleinmaken, er mogen kleine
stukjes in blijven. De 100 ml slagroom
stijfkloppen en daarna vermengen
met de fijngemaakte rumbonen
en ruim 3 eetlepels advocaat.
Schenk dit in de glaasjes
en geniet!

Snijd de mozzarella in kleine blokjes,
meng ze met de slagroom en pureer
dit eveneens met de staafmixer, tot
ongeveer de dikte van yoghurt.
Schenk dit voorzichtig op de tomatenpuree. Bedek de gepureerde mozzarella met een theelepel basilicum.

29-09-14 16:36

Gratis leenauto
Haal- en brengservice
Klantenbeoordeling 8,8!
Bovag garage
Gratis Mobiliteits-service
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Al jaren heb ik een aantal
kleine glaasjes met een
inhoud van ongeveer 100 ml,
ongebruikt, in de kast staan.
Al denkend aan het kerstmenu was het een uitdaging
om daar iets voor te bedenken; iets wat natuurlijk ook
ruim van tevoren te maken
is. Ik hoor graag van u wat u
van onderstaande amuse en
de crème voor bij de koffie,
vindt.

De Salon der Verdieping heeft met
succes haar poorten weer geopend
De filosofen uit Bosch en Duin.

Met een opkomst van tien personen, met diverse achtergronden, is
een mooie start gemaakt. Nadat
een ieder zich had geïntroduceerd,
ontstond al snel een discussie over
‘wat gaan wij doen’. De ideeën
waren zeer divers: van poëzie, museumbezoek, holistische benadering, wat is geluk en het bespreken
van een bepaalde filosoof, tot het
uitdiepen van een actueel onderwerp. Eén van onze bezoekers
citeerde een artikel uit Trouw over
de problematiek rond de Islam,
Kalifaat en de Koran, met de vraag:
wat weten we daar eigenlijk van?

De keuze was snel gemaakt, het
ontstaan van godsdiensten wordt het
eerste onderwerp. Hans Beuk, onze
filosoof, stuurt alle deelnemers binnenkort de inzichten van drie filosofen
over het ontstaan van godsdiensten
op. Zo kunnen we ons voorbereiden
op de volgende bijeenkomst.
De Salon is één vrijdagavond in de
twee maanden, kijk voor info op de
site: www.salonderverdieping.nl.
U bent van harte uitgenodigd.
Henk Kreeftmeijer
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Bericht uit andere hoek, door Bettina Wigman-Verhorst.

Eindelijk is het zover…
Noteer in uw agenda: 13 en 14 december,
Park Vliegbasis Soesterberg gaat open voor het publiek!
Sinds de bekendmaking, in
1994, dat de Amerikanen
zouden vertrekken, is de
basis nog tot 2009 gebruikt
door de Nederlandse Luchtmacht voor haar Chinook
en Coogar helikopters.
Door de bezuinigingen bij
defensie kwam ook hier
een einde aan. Na 100 jaar
gemotoriseerde vliegbewegingen werd het stil op de
basis.
Sinds die tijd hebben diverse partijen
zich op dit ‘project’ gestort en zijn
bewoners gehoord via de ronde tafels. Er kwamen allerlei wilde plannen
op tafel. Het feit dat de basis midden
in een - Europees bepaalde - ecologische corridor ligt, heeft er gelukkig
voor gezorgd dat het een natuurpark
is geworden. Wel met alle daarbij horende beperkingen voor het publiek.
Er mogen bijvoorbeeld geen honden
in het park, u mag zich alleen binnen
en niet buiten de paden bewegen
en alleen voor en niet na zonsondergang.
Voordat het park zover was en men er
‘vrij’ kon rondlopen, moesten in ieder
geval de landingsbanen, kerosine- en
munitieopslagplaatsen, shelters en
hangars opgeruimd of veilig gemaakt
worden. Vier partijen hebben zich
hiermee de afgelopen jaren actief bezig gehouden: de provincie Utrecht,
de gemeentes Zeist en Soest en het
Utrechts Landschap. Deze laatste is
de toekomstige eigenaar en moet
het park ook gaan onderhouden.
PAGINA
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Maar, dit is nog niet alles! Het zal
u niet ontgaan zijn dat tijdens het
openingsweekend, het Nationaal
Militair Museum ook zijn deuren
opent. Een enorm groot gebouw, met
heel veel glas, waar u getuige kunt
zijn van alles wat met de Nederlandse
militaire geschiedenis te maken heeft.
Bovendien is er een museumkwartier
en een informatiepunt van het Hart
van de Heuvelrug. Aan deze kant van
het park is ook een groot parkeerterrein, vanwaar u te voet de prachtige
natuur kunt ontdekken.
En er is kunst! Vorig jaar september,
tijdens het festival op de basis, waren
er al negen kunstwerken te bewonderen. Deze bevinden zich in het
munitiepark, in het sheltergebied,
aan de oostkant en in de voormalige
verkeerstoren. Zes van deze kunstwerken hebben nu een permanente
plek gekregen.
Verder kunt u tijdens het openingsweekend nog allerlei activiteiten
verwachten, die op het moment van
dit schrijven niet allemaal bekend
waren. Ongetwijfeld zal hierover via
de media meer volgen maar tot die
tijd kunt u informatie vinden op de
site van Park Vliegbasis Soesterberg:
www.parkvbs.nl.
Tot slot kan ik het niet laten een
kritische noot te plaatsen. Hiervoor
verwijs ik naar het artikel van Hans
Voorberg in de vorige editie van het
Bosch & Duin Magazine. Ik quote:
“Het blijft zorgelijk, dat het militair
museum met zijn indrukwekkende
gebouw en verwachte toeloop aan
bezoekers... middenin de ecologische
hoofdstructuur komt te staan.” Het
is een compromis tussen de belanghebbenden om de kosten voor de
natuur te dekken, maar ik vrees dat op
termijn de natuur - met al zijn bijzondere beestjes en plantjes - het gaat
verliezen van de Homo Sapiens.
We blijven het kritisch volgen!
PAGINA
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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.

Niemand kan meer om
‘Kunst Rond Den Dolder’ heen
Met nóg meer bezoekers en
nóg meer deelnemende kunstenaars werd de tweede kunstroute in het weekend van 6
en 7 september een succes.

De aftrap vond plaats in de sfeervolle
wijnhandel van Baas & Zn, waar
wethouder mevrouw Jacqueline
Verbeek-Nijhof de aftrap verrichtte
in het bijzijn van de kunstenaars. Op
zaterdag, maar vooral op zondag was
het lekker druk, mede door het mooie
weer stapten vele plaatsgenoten op
de fiets om van kunst te genieten. Er
werd in het weekend ook veel kunst
verkocht, zo bleek uit de reacties van
de kunstenaars.

Wim Arns, professioneel kunstenaar uit
Bosch en Duin en deelnemer aan de
Kunstroute Den Dolder, Huis ter Heide
en Bosch en Duin verwoordde het als
volgt: “Het was hartverwarmend om
te horen wat men van het getoonde
werk vond: complimenten, kritische
kanttekeningen en een enkeling
durfde ook te zeggen, dat het werk
hem niets deed. Niemand kan meer
om ‘Kunst Rond Den Dolder’ heen.
Het was dan ook heel terecht dat de
wethouder in haar speech lovende
woorden sprak over dit initiatief
en financiële steun beloofde. Niet
onbelangrijk is het, om ook nog te
melden dat er een sociale interactie
op gang is gebracht tussen de
PAGINA

verschillende woongemeenschappen:
zowel tussen de kunstenaars
onderling als tussen de buurtgenoten
onderling”.

Kunst Rond Den Dolder 2015
Voor volgend jaar is al een datum
vastgesteld: 26 en 27 september 2015.

Poëzie
Dat kunst niet alleen beeldend hoeft
te zijn, bleek uit de plekken waar
poëzie werd voorgedragen of muziek
werd gemaakt. Naar aanleiding van
de behoorlijke belangstelling voor het
uur POËZIE, op het adres van Kyra van
Ramele, tijdens de Kunstroute, is het
plan ontstaan om regelmatig poëzie
en entr’actes te presenteren. Voorlopig
op iedere eerste zondagmiddag
van de maand van 15.30 uur tot
ongeveer 16.45 uur. Een ieder wordt
uitgenodigd een eigen of favoriet
gedicht voor te dragen, maar je kunt
ook gewoon komen luisteren.
Na afloop een gezellige borrel.
De try-out is op de eerste zondag van
november. Welkom!
Prins Alexanderweg 84-A,
Huis ter Heide, 030-6930500.
Gea Schmidt
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In gesprek met markante Bosch en Duiners door Rob Meyer
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

Interview met mevrouw Wallage Binheim

Het kan zo weer gebeuren
In het voorjaar heeft u kennis kunnen
maken met de eerste aflevering van ‘In
gesprek met markante Bosch en Duiners’, van de Vereniging Bosch en Duin
e/o. Een eerste interview met mevrouw
Ruth Wallage Binheim, door Rob Meyer,
kwam beschikbaar via de website van
de vereniging. Tegelijkertijd werd het
interview gecovered met een klein
bericht in het Bosch & Duin Magazine.
Tijdens het interview geeft Ruth Wallage Binheim aan waarom een concentratiekamp (zij overleefde er meerdere)
zo weer kan worden neergezet. En licht
een tipje van de sluier op hoe zij deze
overleefde.

We hebben een bericht aan alle leden
- waarvan de vereniging over een
emailadres beschikte - verzonden, met
een link naar het interview. In een paar
dagen tijd werd het interview ruim
driehonderd keer bekeken. We hebben

14

opmerkelijk veel positieve reacties op
dat interview gehad. Daarom hebben we ons voorgenomen met enige
regelmaat een nieuw interview met
zo’n markante Bosch en Duiner op de
website van de vereniging te plaatsen.

Rob Meyer: “Het is dagenlang werk voor de camera- en geluidsploeg,
compositie van de muziek en de montage, maar uiteindelijk beschik
je dan over een parel van een interview, waarbij het slechts met veel
moeite lukt in te korten naar een half uur. Als het eenmaal af is, zitten
we er samen met plezier en verbazing naar te kijken.”

Interview met professor Bob Smalhout
16-02-2006 13:28:56

Over de prijs van de kwetsbaarheid
van ons bestaan
De tweede aflevering is professor Bob Smalhout aan
het woord. Iedereen die hem kent weet dat zo’n interview met één van ‘s lands meest bekende en scherpzinnige columnisten, altijd weer een aantal eyeopeners
oplevert die ons bij de les houden.
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Ga naar www.verenigingboschenduin.nl

Hij is één van de weinige columnisten
met wie je het niet altijd eens hoeft te
zijn en er toch met veel genoegen naar
kan luisteren en kijken.
Bob Smalhout licht niet alleen een paar
tegels, waar het gaat om
de vaderlandse geschiedenis en actuele politiek,
maar gaat ook in op de
kwetsbaarheid van het
bestaan. Bob Smalhout:
“Omdat we zo kwetsbaar zijn, zijn we juist
ook in staat bijzondere
dingen te doen”. Ruim
een half uur kijk- en
luistergenoegen voor
wie daar, deze dagen, de
tijd nog voor durft
te vinden.

‘In gesprek met markante Bosch en
Duiners’ staat onder de regie van oudvoorzitter van de Vereniging Bosch
en Duin e/o, Rob Meyer en wordt in
samenwerking met Niels van de Kaa
(1e camera en montage), Doon van
de Ven (2e camera en fotografie) en
Hugo Meyer (compositie, muziek en
geluidsbewerking) ten behoeve van de
Vereniging Bosch en Duin, kosteloos
geproduceerd.
Copyright en eindredactie interviews:
Rob Meyer (rob.pjm.meyer@planet.
nl). Wij zien uit naar uw reacties en
suggesties.
Veel kijkplezier!
Rob Meyer
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Omdat er al talrijke nieuwjaarsborrels in januari plaatsvinden, zal deze maand geen
sociëteitsavond georganiseerd
worden.

...de

Utrechts
Landschap

Sociëteit
nog niet kennen, Anke is internationaal bekend vanwege haar stem en
pianospel. Voor deze avond zullen we
maar geen eindtijd aangeven...

15 april
Het programma voor deze avond is
nog niet bekend. Via e-mail krijgt u
hierover nog informatie.

20 mei
Deze avond is alweer de afsluiting
van het seizoen. Wat wij dan voor u in
petto hebben, blijft nog een verrassing. In ieder geval bent u van harte
welkom en zal er ook voor de maaltijd
gezorgd worden.
De avonden waarop een maaltijd
geserveerd wordt beginnen om 18.30
uur met het opengaan van de bar.
Vanaf 19.00 uur staat het buffet voor
u klaar.

18 februari
De helikopters zijn allang verdwenen
van Vliegbasis Soesterberg, maar de
mogelijkheid van een helikopterview
over uw leefomgeving is er nog
steeds. Op 18 februari 2015 vertelt
Hendrike Geessink, hoofd strategie &
beleid van Het Utrechts Landschap
over Hart van de Heuvelrug, de Biltse
bossen en de Vliegbasis Soesterberg.
De vliegbasis wordt in december 2014
opengesteld, dus u kunt vooraf al een
kijkje nemen! Ook zal er weer een
maaltijd voor u klaarstaan.

18 maart
Net als twee jaar geleden zal de
topklasse jazz artieste Anke Angel een
wervelende muzikale avond gaan
verzorgen. De beentjes kunnen weer
van de vloer! Voor degenen die haar
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