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Pim Visscher De Wijngaard Ontdek je culturele plekje “Zo slim als een vos” PK Bar en...

Interview door Gea Schmidt met Pim Visscher

INTERVIEW

Hij is fulltime huisvader, heeft twee
jonge kinderen om voor te zorgen
met een derde op komst, en een
bordercollie met een tweede op
komst. Veel tijd voor andere din
gen heeft de 32 jarige Pim Visscher
uit Huis ter Heide dus niet.
Toch lukt het hem om ook hon
den met gedragsproblemen te
trainen, om schapen te houden en
om bordercollies op te voeden tot
schaapdrijvers.
Pim Visscher heeft een aantal car
rière switches achter de rug. Ooit
maakte hij deel uit van het Neder
lands waterpoloteam. Al op zijn
zestiende trainde hij mee met de
selectie. Maar tijdens een Europa
Cup in Moskou, hij was toen 22
jaar, telde Pim de dagen af; hij
genoot er niet meer van. Hij is toen
een jaar gestopt, toch weer terug
gegaan naar het team maar de
passie was over. Het werd tijd voor
iets anders, een andere passie.
Toen werd je trainer van border
collies?
Dat kwam omdat ik, naast mijn werk
als waterpoloër, een schaapskudde
hoedde in de stad Amersfoort. Ik trok
van park naar park. Mijn schoonvader
had een bordercollie en daar moest

iets mee gebeuren, die moest aan
het werk als schapendrijver. Ik kwam
terecht bij iemand in Noordwijk van
wie ik les kreeg. De hond van mijn
schoonvader vond het leuk maar was
niet super succesvol. Daarom kwam
er een hondje bij. Dat werd tevens
mijn meest succesvolle hond, die bij
de Nederlandse kampioenschappen
tweede werd, twee keer de derde
plaats haalde en in Europa de negende plaats bereikte. En zo nam dit
werk een vlucht en trainde ik, meestal
jonge, honden. De meeste schaapherders vinden het niet leuk om honden
te trainen, dat deed ik voor hen.
Wat is eigenlijk het specifieke van
het ras bordercollie, waar komen
ze vandaan?
De naam ‘Collie’ betekent boerenhondje, die veel werden gehouden
in de Borders, de grenslijn tussen
Engeland en Schotland. Het ras werd
geselecteerd op werkvermogen. Dit
is het enige ras ter wereld dat niet op
uiterlijk maar op werkvermogen wordt
geselecteerd. De oorspronkelijke
collie is de Schotse variant, de hond
die we kennen van de ‘Lassie’ films.
Deze honden zijn ook wel gefokt om
schapen te trainen maar ze hebben
die drang niet. Je ziet in Oost Europa
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Ik word gelukkig van...
geluk zit in kleine dingen: mijn
dochter die naar me lacht,
mijn hele gezin, erop uit met
mijn honden, gewoon de
kleine dingen

En hoe maak je nu zo’n hond
geschikt tot schapendrijver?
Een bordercollie heeft het instinct om
achter de schapen aan te gaan, dat is
het wolvengedrag in het dier. Dat gedrag moet je intomen, de prooi moet
worden omcirkeld. De hond vertelt
veel met z’n lichaamstaal: is hij onzeker, of is hij blij. Met die gemoedstoestand moet je spelen, en hem op de
juiste manier begrijpen. Daar zit mijn
passie, want de hond vertelt je met
zijn lichaamstaal heel veel. Op zondag
geef ik les op het landgoed Vollenhoven. Daar heb ik mijn eigen Drentse
heideschapen staan, een erg sterk ras
dat niet op stal hoeft. In totaal heb ik
43 schapen, waarvan er ook een deel
bij de Kozakkenput staat.

Mijn grootste talent...
dat ik in staat ben om de
lichaamstaal van de hond te
lezen, dat maakt mij tot een
succesvol hondentrainer
Mijn hobby...
alles wat ik doe, doe ik graag,
maar laat ik er nog één
noemen: squash spelen

Je traint niet alleen bordercollies,
maar geeft ook nog advies aan
mensen met honden met gedrags
problemen.
Ja, één of twee keer per maand word
ik door de Dierenkliniek Den Dolder
om advies gevraagd. Kijk, wat ik doe
met bordercollies, kun je ook heel
goed in huis-, tuin- en keukenkwesties
toepassen. Als je in staat bent het
gedrag van de hond te lezen, kun je
mensen handvatten geven om zelf
met hun hond aan de slag te gaan.
Het is echt geen hogere wiskunde, het
is heel eenvoudig.
Hoe pak je dat dan aan, want het
toch heel erg moeilijk om een las
tige hond in het gareel te krijgen?
Nou, ik ga naar de mensen thuis, en
observeer daar wat ik zie, hoe zij met
hun hond omgaan. Een hond is een
heel eenvoudig dier, waar eigenlijk
maar twee wetten voor gelden: een
hond leeft in het nu, en een hond
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Genieten van de
mooie dingen in
het leven...

ook wel border collie-achtige rassen.
Maar die zijn toch meer gefokt voor
de jacht. De bordercollie is meestal
niet geschikt voor de jacht. Ze hebben
niet dezelfde drang om te jagen zoals
jachthonden hebben die daarvoor zijn
gefokt.

doet waar hij voordeel mee heeft.
Mensen hebben veel valse kennis,
kennen een hond menselijke eigenschappen toe. Een hond heeft niet
zozeer een fysieke als wel een mentale
uitdaging nodig. Zijn hoofd moet
gaan werken, dat wil zeggen zijn aandacht moet uitgaan naar de baas. Die
aandacht moet er zijn, anders is er bij
voorbaat al een autoriteitsprobleem.

Vergelijk het maar met kinderen
opvoeden: die moeten ook structuur
aangeboden krijgen en leren te luisteren. Alles begint met basisrespect. Als
wij geen leiding geven, geen duidelijke regels stellen, dan neemt de hond
het over. In de hele natuur werkt dat
zo, daar zijn het vaak de oudere dieren
die de leiding overnemen. Als ik de
deur uit wil gaan en de hond wil mee,

Bordercollie
Lad, die er het
zijne van denkt,
en trainer Pim.

dan zal hij eerst naar mij, als autoriteit,
moeten kijken. De hond leest mijn
lichaamstaal en weet dat hij een afwachtende houding moet aannemen.
Een hond die niet gewend is naar je te
kijken, neemt zelf de leiding over.
Kun je een voorbeeld geven?
Ik kreeg te maken met een jong
meisje met een erg grote hond. Deze
hond was erg opdringerig en gromde
tegen het bezoek. Ik observeerde dat
de hond gewend was zijn zin te krijgen. Als er aan de deur werd gebeld,
rende hij naar de deur, blaffend en
grommend. Ik leerde dit meisje een
oefening: de hond moest in zijn mand
blijven en niet naar de deur rennen
en mocht er pas uit als de bazin dat
aangaf. Zij bepaalde dus of de hond
mocht kennismaken met het bezoek
of niet.
Wat vind je van hondenopvoe
dingsprogramma’s zoals ‘The Dog
whisperer? (de hondenfluisteraar
Cesar Millan)
Daar sta ik tweeledig tegenover.
Ik vind het programma heel mooi
gemaakt, maar ik zie ook dat er heel
veel in geknipt en geplakt is. Die man
doet erg zijn best om de probleemhond te helpen, hij speelt in op het
gedrag van de hond, maar ik geloof
wel dat er buiten de camera om, heel
veel besproken wordt. Datzelfde geldt
voor Martin Gaus die goed gedrag
beloont, maar niet straft. Ik vind die
ideologie fantastisch maar je moet
ook aangeven wat je niet wil, en dus
ook straffen.
Tijdens ons gesprek ligt zijn bordercollie ‘Lad’ (spreek uit Led) aan zijn
voeten en houdt hem voortdurend
in de gaten. De kinderen zijn naar
school en de peuterspeelzaal. Tussen
de bedrijven door kan Pim zich wijden
aan honden met probleemgedrag en
aan zijn schapen. Hebt u een hond
met probleemgedrag en zou u graag
in contact willen komen met Pim voor
een advies, neem dan contact op met
de Dierenkliniek Den Dolder.
PAGINA
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schilderen - stucen - metselen - tegelwerk - terrassen - kleine constructies - funderingen - dakkapellen - onderhoud

Voor u ligt alweer het laatste num
mer van Bosch en Duin Magazine
van dit jaar. Een mooie gelegen
heid om een aantal ontwikkelingen
met u te delen.

VERBOUWINGS- ONDERHOUDSEN RENOVATIEWERKZAAMHEDEN

Een totaalpakket van diensten voor binnen en buiten.

RBOUWINGS- ONDERHOUDSN RENOVATIEWERKZAAMHEDEN

Een totaalpakket van diensten voor binnen en buiten.

AUTOBEDRIJF

INTERIEUR DESIGN OP MAAT
06 - 868 68 142
030 - 760 33 33

info@pool-star.nl

www.pool-star.nl

INTERIEUR DESIGN OP MAAT

Ook aan Zeist gaat het vluchtelingen
vraagstuk niet voorbij. Medebestuurslid
Patricia Bosma heeft van zeer nabij de
tijdelijke opvang in Sporthal Dijnselburg meegemaakt. Ze zegt hier zelf
over: “Wat begon op 18 september als
crisisnoodopvang voor 72 uur, werd
een verblijf van twee weken voor
bijna 140 vluchtelingen, voornamelijk
gezinnen met kinderen uit Syrië, Irak
en Eritrea. Zij vonden een tijdelijk, veilig
onderkomen in sporthal Dijnselburg.
Veertien dagen lang waren zij onze
gast en hebben de gemeente, het
Rode Kruis, vrijwilligers en tolken zich

Gratis leenauto
info@pool-star.nl
06 - 868 68 142
www.pool-star.nl
030 - 760en
33 33 brengservice
HaalKlantenbeoordeling 8,9!
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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Om onze woonomgeving zo mooi en
authentiek mogelijk te houden, volgt
de vereniging de ontwikkelingen op
gemeentelijk niveau op de voet. De gemeente werkt onder meer aan de volgende fase van het verkeerscirculatieplan en het veiligheidsplan 2016 - 2019.
Ten aanzien van het verkeer blijft de
vereniging streven naar maatregelen
om de maximum snelheid te handhaven, de verkeersveiligheid te vergroten
en het sluipverkeer te verminderen.
Om de veiligheid in onze buurt te
bevorderen neemt de vereniging deel

eenvoudige en gestructureerde manier
verdachte zaken vastleggen. Over deze
security app zult u via onze nieuwsbrief
nader geïnformeerd worden.

gemeente Zeist deze opvang binnen
24 uur van de grond tilde. Wat in andere
gemeenten niet lukte, kreeg Zeist wel
voor elkaar.”
Momenteel werkt de gemeente Zeist, in
samenspraak met de gemeente Soest,
aan langduriger opvangmogelijkheden
in Kamp van Zeist bij Soesterberg. Uw
bestuur volgt deze ontwikkelingen
nauwlettend voor u.
Met u hebben wij (onder
meer) kunnen genieten
van sociëteitsavonden,
het lustrum van de
Salon der Kunsten, een
bezoek aan het Nationaal
Militair Museum en een
wijnproeverij bij Baas.
Een mooie diversiteit
aan activiteiten die op
zichzelf al leuk zijn maar
bovendien een goede
gelegenheid vormen om
met buurtgenoten nader
kennis te maken.

Wijn proe
ven bij onze
plaatselijke
specialist.

aan de inspraak bijeenkomsten voor
het veiligheidsplan. Een eerste concrete
maatregel die de vereniging in samenwerking met Securitas kan nemen
betreft de introductie van een security
app. Met deze app kunt u op een

ingezet om deze vluchtelingen een
humane opvang te geven voordat ze
konden doorstromen naar andere opvanglocaties van het Centraal Opvang
Orgaan (COA). Ik vond het persoonlijk
indrukwekkend om te zien hoe de

Over volgend jaar praat ik
u graag de volgende keer bij. Voor nu
wens ik u veel leesplezier en prettige
feestdagen.
Klaas Hans Noordenbos, Voorzitter
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Salon of Fame

door Ineke van Offeren

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

Verkrijgbaar in de maten
Regular of Large.

Het is zondag 13 september en
een prachtige, zonnige herfstdag.
Mooier kan de omlijsting voor een
feest niet zijn: de Salon der Kun
sten bestaat 5 jaar en dat wordt
groots gevierd. Geheel in stijl wor
den de gasten onthaald met een
welkomstdrankje, aangeboden
door de firma Baas & Zn.
En dan: langs een ‘Wall of Fame’
dalen de gasten de trap af naar
de ‘Salon of Fame’ die met iedere
trede verder onthuld wordt...

De expositie
De Salon is voor deze gelegenheid
omgetoverd in een prachtige galerie.
Er staan veel grote en kleine beelden,
onder andere van klei en was, smaakvol tentoongesteld op een console. Al
deze originele kunstwerken hebben
cursisten gecreëerd tijdens de boetseerlessen van Wiesje Schaafsma. De
wanden zijn gesierd met schilderijen,
eveneens van cursisten. Ze zijn geschilderd tijdens de portret- en schilderlessen onder leiding van Lilian Oldenhof
(acryl) en Dieuwke van Dijck (portret).
Hoe het begon
Ruim vijf jaar geleden is de Salon der
Kunsten gestart met cursussen, schilderen en boetseren, en met workshops, waaronder kleurenanalyse en
fotoshoppen. De Salon is een initiatief
van Annemarie ter Haar Romeny en
Gitta Kreeftmeijer, voortgekomen uit
het jarenlang samen runnen van de
jeugdclub. “Nadat onze jeugd was
uitgevlogen, groeide steeds meer het
idee om in ons gezellige souterrain
workshops en dergelijke te organiseren voor de volwassen leden van de
Vereniging Bosch en Duin e.o.”
Een sfeervol lustrum
Het aantal gasten is boven verwachting. Onder hen zien we natuurlijk veel
cursisten maar ook hun echtgenoten,
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die al dat moois wel eens willen zien.
Trots zijn ze op hun werk en soms ook
verbaasd over eigen onvermoede
talenten. Buurtgenoten en verenigingsbestuur lopen geïnteresseerd
langs het tentoongestelde. Zij wijzen
elkaar op een beeld dat hun aandacht

Overweldigd door alle indrukken
zitten enkelen stilletjes te midden van
het tentoongestelde, terwijl anderen
druk discussiëren over de kunstwerken. Theo & Friends maken de middag
compleet met hun swingende muziek
en krijgen zelfs de beentjes van de
vloer.
Tot slot
Wij danken onze vrijwilligers van harte
voor hun hulp bij het inrichten van de
expositie: opruimen, schoonmaken en
het aankleden van de Salon. Ook hartelijk dank aan Kokkie, Theo en Henk
voor de overheerlijke hapjes!

Creatie van een kunstwerk
Al bij binnenkomst komt de geur
van koffie ons tegemoet,
in een geïnspireerde stemming
gaan we aan het werk:
een voorbeeld van een portret,
landschap, stilleven of beeld
en een uitdagend wit doek of
vormeloos stuk klei.
Naar eigen verbeelding toveren
we ze om in kleur en beeld.
Hier en daar wordt een zucht
geslaakt en advies gevraagd,
of hardop nagedacht, terwijl een
humoristische kijk relativeert.
En natuurlijk: even gluren bij de
buren, even afstand nemen van
eigen werk.
Ook een ‘rondje galerie’ werkt
aanmoedigend.

Zonder deze dames
geen Salon.

fotografie:
Kokkie Paauw en
Ineke van Offeren

trekt: een meisje met een waterkruik,
een hooggehakte schoen met een
roos, een wulpse dame of een levensecht rijtje boeken. Ook staan ze stil bij
de portretten en andere schilderijen,
sommige natuurgetrouw, andere
abstract, soms met een knipoog naar
Van Gogh of Picasso.

Na afloop bewonderen we totaal
verschillende interpretaties:
van figuratief tot abstract, van
realistisch tot poëtisch;
van donkere landschappen tot
zonovergoten luchten.
De geanimeerde gesprekken
hebben stimulerend gewerkt
en voldaan gaan we naar huis.
vrij naar de voordracht van Kyra
van Ramele

PAGINA
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CULTUU

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

Ontdek je (culturele) plekje

De mooiste voorstellingen om de hoek

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

Wo. 2 dec, 20.00u, Alexander
Munninghof. Bouwman Boeken,
Hessenweg 168, De Bilt,
www.bilthovenseboekhandel.nl

Dick Swaab

Zo. 10 jan, 11.00u, Dick
Swaab, Muziek en het brein.
Worden wij slimmer door
veel naar Mozart te luisteren?
Hersenwetenschapper Dick
Swaab vertelt u over de invloed
van muziek en beeldende kunst
in de verschillende fasen van
de levensloop van de mens.
Over dopamine en universele
vormen van creativiteit. Swaab
ziet uit naar deze lezing in

Zo. 17 jan t/m di. 8 mrt
2016, expositie van Erik en
Ben Oldenhof, schilderijen
en beelden. Art Traverse,
Gemeentehuis De Bilt,
Soestdijkseweg 176, De Bilt,
www.arttraverse.nl
Wo. 3 feb 2016, 20.00u,
Hester Knibbe, winnaar VSBPoëzieprijs 2015. Interview
door Jos van Hest (poëzieweek).
Bibliotheek Idea Zeist,
Markt 1, Zeist,
www.idea.nl
Do. 3 mrt 2016, 10.00u,
‘Jheronimus Bosch, visioenen
van een genie’, Cora Rooker.
Lezing naar aanleiding van de
tentoonstelling in het NoordBrabants Museum in Den Bosch
van 12 feb t/m 8 mei 2016.
Bibliotheek Bilthoven,
www.idea.nl
 o. 13 mrt t/m di. 10 mei
Z
2016, expositie van Michael
Ryan en Eddy Gheress.
Schilderijen en beelden. Art
Traverse, Gemeentehuis De Bilt,
Soestdijkse weg 176, De Bilt,
www.arttraverse.nl

samenspel met musici die zich
door de lezing laten inspireren.
Beauforthuis, Woudenbergse
Weg 70, Austerlitz,
www.beauforthuis.nl
PAGINA
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Di. 15 mrt, 20.00u, Esther
Gerritsen, schrijfster
Boekenweekgeschenk 2016.
Bibliotheek Idea Zeist, Markt 1,
Zeist, www.idea.nl

Pop en muziektheater

Wo. 9 dec, 20.15u, The Kik.
Voormalige huisband van DWDD
met originele en opzwepende
Nederlandstalige chansons.
Beauforthuis, Woudenbergse
Weg 70, Austerlitz,
www.beauforthuis.nl
Zo. 27 dec, 17.30u, Benjamin
Herman & Robin Nolan Trio.
Django Reinhardt gitarist Robin
Nolan speelt met de virtuoze
jazzsaxofonist Benjamin Herman.
Gypsy en jazz in een perfecte
combinatie. Beauforthuis,
Woudenbergse Weg 70,
Austerlitz,
www.beauforthuis.nl

bandoneon, meeslepende
tango’s en rauwe emoties
en natuurlijk Astor Piazolla.
Beauforthuis, Woudenbergse
Weg 70, Austerlitz,
www.beauforthuis.nl

Zo. 10 apr, 17.30u, Ede Staal in
het Limburgs. Pure Groningse
chansonnier zingt de taal van
het ‘verre’ zuiden. Beauforthuis,
Woudenbergse Weg 70,
Austerlitz, www.beauforthuis.nl
Vr. 15 apr, 20.00u, West Coast
Big Band. De West Coast Big
Band is een echt jazz ensemble

met een avontuurlijk en
swingend bigband repertoire
op niveau. De band werkt
regelmatig samen met
gerenommeerde solisten uit
de jazzwereld en is promotor
van bigband repertoire van
Nederlandse arrangeurs. Maria
Christina Kerk, Dolderseweg 123c,
Den Dolder,
www.cultuurpodiumdendolder.nl

The Hoax

Jazz en blues

Zo. 13 dec, 15.00u, Sebastiaan
van Bavel Trio. Jong jazztrio
dat meteen een Edison kreeg
voor hun debuut CD in 2014.
Sebastiaan won het Prinses
Christina Concours twee keer:
in de categorie jazz (2008) en
in de categorie klassiek (2011).
Die liefde voor beide stijlen is

Za. 27 feb, 22.00u, The Hoax.
Optreden van gepassioneerde
blues op het unieke podium
van het oude klooster in hartje
Soest. Cultuurcentrum Artishock,
Steenhoffstraat 46a, Soest,
www.artishock-soest.nl
Elke woensdagavond om
20.30u, Jazz op woensdag.
Een uur gratis topjazz in
Stadscafé de Observant,
Stadhuisplein 7, Amersfoort,
www.observant.nl

Vr. 15 jan 2016, 20.00u, Dorine
Wiersma D&A. Zingend,
gitaarspelend en persiflerend
vertelt Dorine Wiersma de
verhalen van haar aan- en
bloedverwanten. Over een nicht
met een dwangneurose en
een neef met een heldenstatus.
Maria Christina Kerk,
Dolderseweg 123c, Den Dolder,
www.cultuurpodiumdendolder.nl

Vr. 12 feb, 20.00u, Matangi
Kwartet. Haydn, Mozart en
Beethoven. Top strijkkwartet,
het Parool schreef over Matangi:
“Alle stukken (Haydn) spelen
ze even voortreffelijk, waarbij
de langzame delen er extra
ontroerend uitspringen.” Maria
Christina Kerk, Dolderseweg 123c,
Den Dolder,
www.cultuurpodiumdendolder.nl

Di. 26 jan, Carel Kraayenhof
en Juan Pablo Dobal. Bandeon
en piano brengen Argentinië
naar Nederland. Beauforthuis,
Woudenbergse Weg 70,
Austerlitz, www.beauforthuis.nl
Zo. 14 feb, 17.30u, Ernst
Jansz. Voormalig bandlid
van Doe Maar. Beauforthuis,
Woudenbergse Weg 70,
Austerlitz, www.beauforthuis.nl
Zo. 6 mrt 17.30u, Tangokwintet
Grupo del Sur. Bezielde

hoorbaar in zijn composities voor
het jazztrio. Maria Christina Kerk,
Dolderseweg 123c, Den Dolder,
www.cultuurpodiumdendolder.nl

Dorine Wiersma
D&A

Zo. 3 apr, 15.00u, Aria’s uit Le
Nozze di Figaro. Diana van der
Bent, Marije Peters, Esmeralda
Schütz, Iris van ‘t Veer, Liza
Vingerling en Rik Helmes (piano).
Vijf jonge klassiek geschoolde
zangeressen die Mozart’s
stukken in een nieuw perspectief
zetten. Maria Christina Kerk,
PAGINA
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Dolderseweg 123c, Den Dolder,
www.cultuurpodiumdendolder.nl

Ontdek het vitale
belang van zuurstof
voor uw mond

Zo. 13 dec, 15.00u, Ensemble
Cordevento. Twee winnaars
van de fameuze Nederlandse
Muziekprijs spelen
grensverleggende muziek met
de blokfluitspeler Erik Bosgraaf.
Hilton Royal Parc, Van Weerden
Poelmanweg 4-6,
www.muziekkringeemland.nl
www.O7active.nl

O7 active®

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

➀
➁
➂
➃
➄
➅
➆

MAKELAARDIJ

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

Gezocht: voorzitter
sociëteitscommissie

ASSURANTIËN

O7 active® is verkrijgbaar als
mondspoelmiddel en tandgel
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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

WT1 Parkland/Bosch en Duin advertentie 190x127.indd 1
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Zo. 3 jan, 15.00u, Chiaroscuro
Quartet. Mozart, Schubert,
Beethoven. Hilton Royal Parc, Van
Weerden Poelmanweg 4-6, Soest,
www.muziekkringeemland.nl

Zoetbrood Assurantiën
Dolderseweg 138d
3734 BL Den Dolder
T 030 - 229 05 58
E algemeen@zoetbrood.nl
I www.zoetbrood.nl

29-09-14 16:36

Tijdens de algemene ledenvergadering van de vereniging
begin volgend jaar, zal onze
voorzitter van
de sociëteitscommissie
helaas afscheid nemen.
Helaas, omdat
Marie-Christine met haar
commissie
de afgelopen
jaren talloze
avonden voor
onze leden
verzorgd
heeft. En
met succes
mogen we
wel zeggen, dus dat vraagt
om een passende opvolging.
De redactie vroeg haar het
voorzitterschap in het kort te
beschrijven.

Voorzitter sociëteitscommissie,
wat houdt dat in?
De voorzitter van de sociëteitscommissie is, naast wat de naam al zegt,
ook lid van het bestuur van de vereniging. Derhalve woont de voorzitter
de bestuursvergaderingen bij die met
enige regelmaat worden gehouden.
Maar veel zichtbaarder voor u zijn natuurlijk de sociëteitsavonden. Samen
met de andere commissieleden zorg
ik voor de organisatie en invulling
hiervan. De kernvragen: wat staat
er op het menu en wie willen we
uitnodigen. Binnen onze commissie is mijn belangrijkste taak het
coördineren van onze activiteiten. Alle
avonden vinden plaats op de derde
woensdag in de maanden september
tot en met mei, met uitzondering van
januari. De avonden beginnen om
18.30 uur met een borrel en vanaf
19.00 uur wordt een maaltijd geserveerd in de vorm van een buffet. Om
20.00 uur is er vaak een spreker.

Zo. 7 feb, 15.00u, Mengjie Han,
piano. Beethoven, Ravel, Albeniz
en De Falla. Derde prijs winnaar
van het Franz Lizt Concours.
Hilton Royal Parc, Van Weerden
Poelmanweg 4-6, Soest,
www.muziekkringeemland.nl

De commissie maakt de uitnodigingen voor deze avonden die worden
verstuurd via de digitale nieuwsbrief.
Op de avonden zelf zorgen we
ervoor dat het clubhuis in gereedheid wordt gebracht voor het eten
en de spreker die door de voorzitter
ontvangen wordt. Kortom, handjes
uit de mouwen! En last but not least,
de voorzitter zorgt voor aanlevering
van de tekst die u elke uitgave van dit
magazine op de achterzijde aantreft.
Kortom, een hele leuke functie met
voldoende uitdaging in het neerzetten van een goed, leuk (en smakelijk,
red.) programma.

Geïnteresseerd geraakt door
bovenstaande? Houdt u van gezelligheid, organiseren en coördineren? Op
de komende sociëteitsavonden kunt
u Marie- Christine om meer informatie
vragen of anders één van de andere
bestuursleden aanspreken. Mocht
u dat liever op een ander moment
doen, in het colofon vindt u de benodigde contactinformatie.
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“Zo slim
als een vos”

DE ZUIL

Welhaast elke krant,
blad of tijdschrift kan
niet heen om het
fenomeen van de
column. Wij dachten
het echter met De
Zuil te doen. Wat
onderscheidt een
zuil van een column?
Bij een zuil moet
veeleer gedacht
worden aan een aanplakzuil, net zoals de
peperbus. Eigenlijk
een transformatorhuisje, dat in de grote
steden veelvuldig
voorkomt; volgeplakt
met allerlei uitingen
op het gebied van commercie, cultuur en politiek. Voor ons is De Zuil
als het ware een ‘writerscorner’, waar
eenieder die zich daartoe geroepen
voelt, zijn of haar boodschap met
ons kan delen. Niet alleen teksten,
gedichten, quotes, meningen en
mededelingen, maar ook tekeningen, foto’s en andere afbeeldingen
kunnen worden opgeplakt. Stuur uw
bijdrage naar redactie@verenigingboschenduin.nl

U bent aan het
woord, leef u uit
op De Zuil!
Aanplakregels:
Tekst maximaal 150 woorden, de redactie
behoudt het recht inzendingen zonodig
in te korten. Afbeeldingen in zo hoog
mogelijke resolutie, een te lage resolutie
kan niet worden afgedrukt. Publicatie
op volgorde van binnenkomst. Inzendingen die met Bosch en Duin e.o. te
maken hebben krijgen voorrang. Bij
teveel inzendingen kan publicatie naar
een volgende uitgave worden doorgeschoven. Inzendingen dienen aan de
gangbare fatsoensnormen te voldoen en
geen feitelijke onjuistheden bevatten. De
redactie behoudt het recht inzendingen
te weigeren voor publicatie. Vermeld
duidelijk uw naam onder welke uw inzending gepubliceerd wordt. Inzendingen
vertegenwoordigen niet de mening of
PAGINA
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Vereniging Bosch en Duin e.o.
Voorzitter: Klaas Hans Noordenbos
voorzitter@verenigingboschenduin.nl

...maar niet heus...

Een paar weken nadat
we het jonge Vosje hebben
kunnen verjagen uit het
kippenhok op de Spoorlaan
heeft moeder Vos zich deze
keer gemeld bij Truus en
haar pas geboren kuiken.
De bovenkant van de ren
hadden we inmiddels met
gaas afgesloten zodat de
vossen er niet meer van
bovenaf in kunnen springen.
Zo te zien geeft Moeder Vos
blijkbaar niet snel op en
heeft deze keer geprobeerd
de houten ombouw van de buitenren kapot te bijten om
zich zo toegang te kunnen verschaffen tot het nachthok.
Dit is haar dus niet gelukt en we hebben haar, tot
op heden.., gelukkig niet meer terug gezien.

Oproep voor nieuwe
leden Studiekring 2010

ruimte voor nieuwe
De Studiekring 2010 heeft
leden (55+). De kring
uitwisselen van kennis
houdt zich bezig met het
huidige groep bestaat
van en door de leden. De
uwen met een
uit evenveel mannen als vro
g, van middelbaar tot
sterk gevarieerde opleidin
kunnen, indien gewenst,
universitair. Nieuwe leden
het houden van een
ondersteuning krijgen bij
presentatie.
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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

Ga naar
www.verenigingboschenduin.nl

Jeugdcommissie: Vacature
Sociëteit: Marie-Christine van Grootel
Communicatie: Ineke van Offeren
Veiligheid: William de Vrij

Open toss-avonden

De tennisvereniging Bosch en Duin
organiseert in de maanden oktober 2015
tot en met maart 2016 ‘open toss’- avonden
voor niet-leden. Dit biedt buitenstaanders
de gelegenheid om kennis te maken met het
mooie tennispark en de tennisvereniging.
Iedere eerste en derde woensdagavond
van de maand is iedereen vanaf zestien jaar
welkom op het tennispark aan de
Dennenweg 6, van 19.30 tot 22.00 uur.
De tossmaster van die avond deelt de
dubbelpartijen van beginner tot gevorderden
in. Sportiviteit en gezelligheid staan voorop.
Meenemen: tennisschoenen en een racket.
Wij zorgen voor ballen, koffie/thee en
een plakje cake staan klaar.
De kosten voor een open toss avond
bedragen € 2,50 p.p. Vooraf een mailtje
sturen naar tc@tvbd.nl is voldoende.
Data komende open toss avonden:
2 dec, 16 dec, 6 jan, 20 jan, 3 feb, 17 feb,
2mrt, 16 mrt. Tot ziens op de baan!
Tennisvereniging Bosch en Duin

New Orders Postmodernism

Ingezonden door
Maarten van der Kloet

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:
Ineke van Offeren, Ton Tjepkema
(coördinatie + eindredactie), Ton Berlee,
Bettina Wigman-Verhorst, Leddie Valstar,
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, Gea Schmidt, Klaas Hans
Noordenbos, Ineke van Offeren,
Annemieke Lenssinck, Emely Dekkers,
Hans Voorberg, Marie-Christine van
Grootel, Ton Tjepkema.
Redactieadres:
redactie@verenigingboschenduin.nl
De redactie heeft het recht, ingezonden
commentaar zo nodig in te korten.
Inleverdatum kopij nr. 41 : 15-01-2016
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Interview door Annemieke Lenssinck met Rob Stranders

Een kleine eeuw handelde Bilthoven
in het karakteristieke postkantoor
aan de Julianalaan zijn postzaken af.
Achter de fraaie gevel gaat nu een
grand café schuil: PK. Een hot spot
voor een borrel, lunch of diner.

INTERVIEW

De tijden zijn veranderd. Tante Pos is allang niet meer, zelfstandige postkantoren zijn ook al passé. In Bilthoven ging
de deur van het postkantoor in 2010
definitief op slot. Horeca-ondernemer
Rob Stranders (52), in Bilthoven en
omgeving bekend van De Dobbelaar
en het Wijn en Spijslokaal, liet zijn oog
vallen op het pand aan de Julianalaan.
Zou het niet geweldig zijn, dagdroomde hij, als hij op deze plek een nieuwe
horecagelegenheid begon? In 2012 was
de koop rond.
Wat zag je voor je?
“Allerlei ideeën zijn de revue gepasseerd, maar eigenlijk wist ik van meet af
aan al wat het moest worden: een plek
waar ik zélf graag wilde komen. Geen
discotheek of kroeg dus - die tijd ligt
zolangzamerhand achter me. Ik zag een
open, toegankelijke ruimte voor me,
met een goede balans tussen bar en
keuken. Geen ster op de gevel en ook
geen eetcafé, wél een prima hap.”
Hoe trof je het pand aan?
“Het zag er best goed uit, voor een
pand dat twee jaar leeg had gestaan.
Postkantoren had het natuurlijk helemaal leeggetrokken. Er stond niets
meer, nog geen stempel of postzegelbevochtiger.”
Een pand met mogelijkheden dus?
“Absoluut, al was de weg die we hebben afgelegd bijzonder hobbelig. In
de plafonds bleek asbest te zitten. Die
ontdekking was het begin van veel gedoe. Maar ik heb volgehouden. Ik wilde
dit zó graag. Weet je, waarom zou ik
aan de andere kant van het land willen
zitten als ik in mijn eigen dorp op zo’n
toffe plek PK kon beginnen?
Er zijn vier horeca-inrichters langs geweest. Ik ben uiteindelijk in zee gegaan

PAGINA

14

Koken waar ooit de kluis stond
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met Hopman Kersten Project. De klik
was belangrijk - met Rolf Hopman
stond ik zo’n dertig jaar geleden al
achter de bar. In oktober 2014 kon
de schop in de grond. We hebben
proactief verbouwd en stap voor stap
ontstond deze sfeer: denk New York,
industrieel, een loft zeg maar.”
Tevreden over het resultaat?
“Zeker weten. Elke dag als ik binnenkom, ben ik weer blij. We zijn erin geslaagd een tent met sfeer neer te zetten. Waar vroeger de kluis staat, is nu
de halfopen keuken. De bar vind ik erg
mooi, net als de hoge ramen en ook
de kas. En moet je die grote lampen
zien boven de bar. Dat zijn oude Teslaspeakers, die vind ik echt geweldig.
Ook op mijn team ben ik trouwens
trots. Harde werkers zijn het, en loyaal.
Neem mijn assistent-bedrijfsleider
Marije, die werkt al zestien jaar bij mij.
Al met al klopt PK. Dat horen we ook
van onze gasten, die uit de hele regio
komen: Bussum, Amersfoort, Utrecht.
Best jammer dat wij zo’n plek niet
hebben, zeggen ze vaak.”

GENIET VAN UW OUDE DAG
IN VILLA HOEFSTAETE!
Wij ontzorgen U en uw naasten.

Zorgvilla Hoefstaete
Bosch en Duin
De kleinschalig en duurzaam
gebouwde villa beschikt over 23 luxe
en stijlvolle huurappartementen met
24-uurs zorg. U kunt hier zelfstandig
blijven wonen met behoud van uw
levensstijl ongeacht de ontwikkeling
van uw zorgbehoefte. Ook kunt u bij ons
verblijven voor een optimaal herstel na
een operatie, ziekte of ongeval.
Zorggroep De Laren ontmoet u graag!

Villa Hoefstaete, Vossenlaan 26
3735 KN Bosch en Duin

www.zorggroepdelaren.nl
PAGINA
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Meer informatie of aanmelden?
Neem contact met ons op via:
T 06 - 31 03 96 93
E info@zorggroepdelaren.nl

Waarvoor kunnen mensen bij PK
terecht?
“Elke dag zijn we vanaf half elf open
voor koffie, lunch, borrel en diner.
We koken met verse ingrediënten en

daar zit allerlei bijzonders bij. Neem
de smoothies en cocktails, vijf soorten
verse gin, of de koffie die speciaal voor
ons wordt gemengd en gebrand. Voor
kinderen hebben we in de kelder een
VIP Room gemaakt met spelletjes,
films en een tekentafel.”
En de meest verkochte hap?
“Onze signature dish is de PK burger,
die we grillen op een Big Green Egg.
Een burger met een hoofdletter B, gemaakt van het vlees van Australische
graanrunderen: koeien die eindeloos
grazen en de laatste honderd dagen
van de afmestperiode graan te eten
krijgen. Dat levert mooi gemarmerd,
zacht en sappig vlees op. Loopt als
een trein.”

Rob Stranders aan zijn bar.

Postkantorengotiek gaat niet verloren
Wat zou Henry Teeuwisse van
‘zijn’ Bilthovense postkantoor 2.0
vinden?
Postkantoren kennen we in ons land
pas sinds halverwege de 19e eeuw.
Met het groeien van de posterijen
komt er na 1875 een nieuwbouwgolf
op gang. Dat betekent werk aan de
winkel voor de Rijksbouwmeesters.
Zoals voor de Groninger C.H. Peters,
de meest gezichtsbepalende en
tegelijk onbekend gebleven Peters
ontwerpt in krap veertig jaar maar
liefst 120 postkantoren. Het bekendste is dat in Amsterdam - het huidige

Magna Plaza. Peters is een van de
grondleggers van een architectonische stroming die de naam ‘postkantorengotiek’ kreeg. Veel van zijn
scheppingen hebben een nieuwe bestemming gekregen. De postkantoren
in Leeuwarden, Groningen en Assen
zijn omgevormd tot multifunctionele horeca- en evenementenlocatie,
gezondheidscentrum en studentenhuisvesting.
Misschien wel het mooiste hoofdpostkantoor staat aan de Utrechtse Neude.
Het pand, dat als laatste zelfstandige
postkantoor in 2011 zijn deuren sloot,

is het werk van Rijksbouwmeester
Joop Crouwel. Grappig weetje: deze
architect werkte jarenlang als adjunct
van Rijksbouwmeester Teeuwisse
(1880 – 1860). Nooit van gehoord? Kan
maar zo, maar zijn werk kennen we
wél: hij was het die tekende voor het
postkantoor aan de Julianalaan.
Crouwels fenomenale schepping
in Utrecht krijgt trouwens ook een
nieuwe bestemming. Het postkantoor wordt verbouwd tot openbare
bibliotheek. Dat tot grote tevredenheid van Crouwels achterneef Mels.
Mels Crouwel inderdaad, eveneens
vermaard architect én tot 2008 Rijksbouwmeester.
PAGINA
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door Emely Dekkers

Veel natuurgebieden in Nederland worden in stand gehouden door ze te begrazen met
schapen. In het verleden was
dat een economische activiteit van boeren, tegenwoordig
wordt dit beheer verzorgd door
ongeveer 100 rondreizende
schaapskuddes met een eigen
herder. Deze schaapsherders ‘verhuren’ zich met hun
kudde periodiek aan verschillende opdrachtgevers, zoals
gemeenten, waterschappen,
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, maar ook aan particulieren natuurbeheerders.
Werner (met zijn vrouw Ester)
is daar één van. Begin dit jaar
gestart als herder, beheert hij
met hond Willow en ruim 250
schapen een aantal heidevelden en andere natuurgebieden
in onze omgeving. En misschien weet u het niet, maar
de thuisbasis van de kudde ligt
in onze eigen gemeenschap
Bosch en Duin: in de eerste
shelter van de vliegbasis bij
de Hertenlaan. We vinden het
leuk om u iets te vertellen over
de herder, zijn kudde en zijn
hond.

schap. Ester, zijn vrouw tipte hem
voor de vacature van schaapsherder
en dat doet hij nu vanaf begin dit jaar
met veel enthousiasme. In het begin
viel het niet mee: de schapen, hijzelf
en de hond moesten erg aan elkaar
wennen. De schaapskudde bestond
uit verschillende kuddes, de hond
had veel verschillende baasjes achter
de rug en de stal waarin de schapen
stonden was vuil en ventileerde niet
goed. Daardoor hadden nogal wat
schapen last van hun poten. Het
vuil komt onder de hoeven te zitten,
gaat daar ontsteken en er ontstaat
zogenaamde hoefrot. Dit moet de
herder behandelen, anders kan het
schaap niet goed meekomen. Nu, een
paar maanden verder, ziet het er veel
beter uit: de schapen zien er gezond
uit en gehoorzamen, Willow de hond
is rustiger, zijn vacht glanst en Werner
staat er relaxed bij. Kortom, je ziet nu
een goed werkend team.

Schapen in Bosch en Duin

Wie is die herder? Hoe kom je eigenlijk
in zo’n beroep terecht? En hoe werkt
dat nou met die schapen? En waarom
zie je ze soms lopen door Bosch en
Duin en dan weer hele tijden niet?
Hieronder volgt zijn verhaal...
Voor Werner is dit een nieuw beroep.
Na ruim 20 jaar met plezier werkzaam
geweest te zijn bij de politie, kreeg hij
door een auto ongeluk lichamelijke
klachten waardoor hij dit werk niet
meer kon doen. Tijdens de revalidatieperiode ontdekte hij dat hij zich in
de natuur veel beter voelde en zijn
klachten minder werden. Hij heeft
zich toen omgeschoold middels de
opleiding Bos- en Natuurbeheer en
stage gelopen bij het Utrechts LandPAGINA
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Werner staat er relaxed bij, dat wel,
maar schijn bedriegt. Het leven van
een schaapsherder gaat bepaald niet
over rozen maar wel over schrale
landjes. Je moet het doen met wat je
hebt en je kunt er maar met moeite
van rondkomen. Zeventig uur in de
week is geen uitzondering en je legt
grote afstanden af.
Zomaar een dag uit het leven van
een schaapsherder
’s Morgens laat Werner de schapen
los uit hun nachtverblijf. Meestal

hebben ze honger en zijn ze blij dat
ze weer mogen grazen. Dan gaan ze
op pad, bijvoorbeeld naar de Maartensdijkse bossen van het Utrechts
Landschap om daar de vlinderstroken
te begrazen. De schapen eten het
gras rondom de heide en toppen
die, terwijl Werner hier en daar kleine
boompjes uit de grond trekt. Zo
ontstaan er nieuwe open stroken met
heide, waarin vlinders en rupsen hun
voedsel vinden. Tijdens de wandeling

houdt de herder goed in de gaten dat
de schapen bij elkaar blijven en geen
schadelijke planten eten, zoals Taxus
en Jacobskruid.
De gronden van het gebied waarin
Werner met zijn schapen loopt, zijn
erg schraal. Daardoor is er weinig te
eten voor de schapen. Liefst loopt hij
door de bossen en door weilanden
maar soms moet hij ook over de weg.
Als hij naar Bornia in Driebergen gaat
loopt hij met zijn kudde dwars door

Hond, herder en
kudde: een
onmiskenbare
drie-eenheid.

Soesterberg of door Bosch en Duin op
weg naar Golfclub de Pan. Soms langs
de terrasjes in Lage Vuursche. Dat is
natuurlijk een hele belevenis voor de
mensen die daar zitten. Werner: “Ik
ben nog nooit zo vaak gefotografeerd
in mijn leven!”
Wat opvalt als je achter de schapen
aanloopt, zijn de gele en groene plekjes op hun kont. Deze plekken worden
aangebracht door de paar rammen

die er tussen lopen. Tijdens het dekken smeren ze de kleur (waskrijt) op
het schaap dat gedekt wordt. Zo weet
de herder dat hij na 147 dagen kleine
lammetjes kan verwachten. Ook hebben er een aantal blauwe streepjes op
hun kop. Dat is een code die de herder aanbrengt bij een schaap dat hij
behandeld heeft tegen bijvoorbeeld
hoefrot. Zo kan hij haar in de gaten
houden en als ze niet goed opknapt
naar een ziekenboegje brengen.
PAGINA
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Meestal is dat een sappig weitje, waar
het schaap, soms met medicijnen,
weer kan herstellen.
Tegen de tijd dat het donker wordt en
de schapen hun buikjes vol hebben
geeft Werner de hond het commando
“haal ze bij elkaar” en gaan ze met z’n
allen richting het nachtverblijf. Inmiddels zijn er een paar ‘leidschapen’ die
als eerste de herder volgen en de rest
meenemen. Want als er één schaap
over de dam is, volgen er meer...
Een nachtverblijf kan van alles zijn:
een shelter in Soesterberg of een
bestaande afrastering zoals bij de Willem Arntszhoeve. Maar meestal moet
Werner zelf flexibele netten zetten
met stroomdraad, op een veldje van
ongeveer 25 bij 50 meter, en waterbakken en water verzorgen. Gelukkig
heeft hij hulp van zijn vrouw Ester. Zij
helpt Werner en voor haar ging daarmee min of meer een jeugddroom
in vervulling. Ook hond Willow is er
inmiddels aan gewend dat hij eigenlijk
2 baasjes heeft. ’s Avonds gaat hij na
een dag hard werken mee naar huis
om uit te rusten. Er is net een nieuwe
Border Collie pup bijgekomen die
door Ester getraind wordt om straks
mee te helpen. Als hulp voor Willow,
want die heeft het met 250 schapen
eigenlijk te druk.
Toekomstplannen
Op dit moment hoeden Werner en
Ester de schapen nog in opdracht
van Landschapsbeheer De Wassum in
Venlo. Dat is een bedrijf dat schaapskuddes inzet bij het beheer van
natuurgebieden in Nederland. Venlo is
te ver weg en begin volgend jaar gaan
Werner en Ester met de kudde voor
zichzelf beginnen. Zodra ze met hun
bedrijf ‘Floor Landschapsbeheer’ een
vaste plek hebben, liefst de shelter in
Soesterberg, willen ze van alles gaan
organiseren. Workshops om te leren
vilten met schapenwol, wandel- en
picknicktochten met de schapen en
de mogelijkheid tot adoptie van een
schaap. Maar ook een feestje maken
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Ook zijn Werner en Ester op zoek naar
meer opdrachtgevers, liefst op beloopbare afstand. Het gebied omvat op dit
moment het Gooische Natuurreservaat
met de Hilversumse golfclub, Vliegbasis Soesterberg, UGC de Pan, Bornia en
het Maartensdijkse bos. Denk aan een
landgoedeigenaar, een gemeente of
iemand met een grote tuin. Een volledige kudde begraast 1 hectare (schrale

van het scheren van de schapen,
demonstraties en voorlichting geven
over de prachtige eigenschappen van
wol en wat je er allemaal mee kunt
en het organiseren van kinderfeestjes
(‘schapen naar bed brengen’). Voor
kinderen is het leuk om schapen in
het echt mee te maken: hoe voelt
een schaap en hoe ga ik daarmee
om. Kortom, Werner en Ester hebben volop
plannen
en ideeën
en streven
er naar om
echt dè
schaapskudde in deze
omgeving te
worden.
Gezocht
Om de band
met mensen
uit de
omgeving
te versterken, maar
ook om het
werk te verlichten, willen Werner en
Ester graag in contact komen met
mensen die het leuk vinden om te
helpen. Om mee te lopen, te helpen
met de verzorging en het zetten van
flexnetten. Je hoeft niet zozeer sterk
te zijn, maar wel een goede conditie
hebben, handig zijn en gevoel hebben voor dieren. Liefst op regelmatige
basis. Een vaste dag in de week is
geweldig maar het kan ook een keer
in de maand zijn. Heeft u belangstelling? Bel dan met Werner en Ester via
06 22 07 78 11 of stuur een mail naar
floorvanengelen@xmsnet.nl.
Met name in de periode van het
aflammeren, eind januari tot medio
maart, komen zij handen tekort. De
schapen die moeten bevallen gaan
dan op stal en krijgen ieder een eigen
hokje. Daarop moet 24 uur toezicht
zijn om eventueel te helpen of te laten
ingrijpen als het mis gaat.

Waar mogen wij
overwinteren ?

grond) per dag en kost dan met herder
300 Euro. Als de grond rijker is kan
het ook in een halve dag, of zonder
herder voor een lager bedrag. Er zijn
meerdere mogelijkheden en maatwerk
is mogelijk. Een mooi voorbeeld is de
opdracht van de bewoners van de
wijk Kerkebosch. Zij wonen om een
heideveldje en laten dit nu regelmatig
begrazen door de schapen. Dus: weet
u plekken waar de schapen kunnen
grazen? Bel of mail!
Daarnaast zoeken ze nog een boer met
een weiland, waar de schapen kunnen
overwinteren van half december tot
medio maart. Een schuur is niet nodig
want de vachten van de schapen zijn
vol en vet en isoleren dusdanig dat ze
warm en droog blijven.
Schapen in Bosch en Duin! Een
uniek verschijnsel en iets om trots
op te zijn. Een toevoeging aan onze
heerlijke woon en leefomgeving.
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De Wijngaard, koploper in de (thuis)zorg

Interview door door Hans Voorberg

Aanleiding tot dit interview
waren de ervaringen die de redacteur van dit artikel opdeed
naar aanleiding van de vraag
die hij en zijn echtgenote medio dit jaar bij De Wijngaard
stelden naar thuiszorg voor
hun aanwonende, 91-jarige
(schoon)moeder. Een gesprek
met Anita Mensink, zorgconsulent en Jaap Molema, regiomanager van deze vestiging
van Accolade Zorggroep.

kan men ook terecht op de website
van de gemeente.
Gereformeerd signatuur
De Wijngaard staat al lang niet meer
exclusief open voor zijn eigen achterban, maar richt zich tegenwoordig
nadrukkelijk op de maatschappij om
zich heen. Uiteraard blijven de medewerkers van De Wijngaard de zorg
verlenen vanuit hun eigen identiteit,
die zich tijdens de verzorging in het
veld vertaald door veel respect voor
de cliënt. De eigen signatuur komt
binnen de muren van De Wijngaard
soms nadrukkelijker tot uiting. Hier
wordt bij de intake voor opname in
De Wijngaard wel op gewezen.

Waar gaat het in de zorg kort ge
zegd nu om?
Het gaat hier om twee zaken, te weten
de inzet van de politiek om ouderen
langer thuis te laten wonen en de
decentralisatie van de zorg door deze
onder te brengen bij de gemeenten.
Dit gaat gepaard met enorme bezuinigingen, oplopend tot wel 40%. We
kunnen uit het nieuws opmaken, en
sommigen van ons zullen dit persoonlijk hebben ervaren, dat dit tot
grote onrust leidt en nogal wat vragen
oplevert.
Hoe zien jullie de rol van De Wijn
gaard sinds de wijzigingen in de
zorg begin 2015?
Anita Mensink: “Er is sprake van niets
minder dan een kanteling. Als gevolg
van de maatregelen van de overheid
om de klassieke verzorgingshuizen
terug te dringen en alleen die mensen
toegang te geven tot het verpleeghuis
die volledig hulpbehoevend zijn, ontstaat voor ons een veel grotere maar
ook andere hulpvraag. De hele keten
van zorg, van licht naar zwaar, dient
zich nu voor ons aan”.
“En”, zo vult Jaap Molema aan, “zien wij
voor onszelf niet alleen meer een taak
binnen onze muren, maar willen wij
onze dienstverlening in het bijzonder
richten op de ‘schil’ van bewoners
rond onze instelling. Wij willen onze
maatschappelijke functie voor onze
omgeving nadrukkelijker op de kaart
zetten en invullen”.
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Jaap Molema en
Anita Mensink

Aan welke dienstverlening moeten
wij dan denken?
Zowel Jaap als Anita verwijzen naar
de brochure die Accolade Zorggroep
in o.a. Bosch en Duin heeft verspreid
over de Thuiszorg van De Wijngaard.
Deze zorg varieert van persoonlijke hulp bij het opstaan, wassen,
aankleden, eten en naar bed gaan,
tot verpleegkundige handelingen,
huishoudelijke hulp, dagopvang en
maaltijden, in het restaurant van De
Wijngaard of bezorgd aan huis. Maar
ook deskundige hulp van bijvoorbeeld
de ergotherapeut, fysiotherapeut en
specialist ouderengeneeskunde. Een
en ander is ook te vinden op de website van de Accolade Zorggroep.

Hoewel je dat op het eerste gezicht
zou denken gaat het hierbij niet
uitsluitend om advies en hulp voor
ouderen. Jongeren kunnen door
bijvoorbeeld een ongeval tijdelijk
hulpbehoevend zijn, ook voor hen
is deze dienstverlening bedoeld.
Overigens hoeft er nog geen sprake te
zijn van een acute zorgvraag. Volgens
Anita Mensink is preventie minstens zo
belangrijk. Bijvoorbeeld door middel
van adviezen van de ergotherapeut
van De Wijngaard voor een veilige
woonomgeving. Zo was een bewoonster van Bosch en Duin, die graag
langer in haar zelf ontworpen huis wil
blijven wonen, erg geholpen met tips
over valpreventie.

Stel ik heb een concrete vraag over
hulp, moet ik dan eerst naar de ge
meente?
Aldus Anita is dit niet het geval. Als
zorgconsulent is zij precies op de
hoogte welke zorg bij wie moet worden
aangevraagd en adviseert zij hierin. De
redacteur van dit artikel en zijn echtgenote hebben de intake van hun (schoon)
moeder als buitengewoon efficiënt
ervaren. Anita is telefonisch bereikbaar
op nummer 030-6973400 (per email
amensink@accoladezorggroep.nl) en
graag bereid om de weg te wijzen in de
nieuwe regelingen en zo nodig assistentie te verlenen. Uit ervaring weet zij dat
ook een extra duwtje van haar bij de gemeente soms wonderen doet. Natuurlijk

Bij De Wijngaard draait het, aldus
Jaap Molema, om drie speerpunten,
te weten liefdevolle zorg, bruisende
leefgemeenschap en innovatieve
zorgonderneming. “Hierbij streven wij
naar een optimale wisselwerking van
wat zich afspeelt binnen De Wijngaard
en daarbuiten. Toegesneden op de
cliënt, want zijn of haar vraag staat
centraal. Door onze projectmatige
aanpak hebben wij hierin stappen
gemaakt die door de staatsecretaris
van VWS recentelijk als zodanig zijn
aangemerkt. Wij zijn erkend als een
koploper in de zorg”.
Persoonlijke aandacht
Anita Mensink: “Het valt mij op dat
sommige inwoners van Bosch en Duin
eenzaam zijn. Ook hier zien wij een
functie voor onze instelling. Mensen
kunnen bij ons de maaltijd gebruiken,
komen bridgen of op een andere
manier aanspraak hebben. Ook kunnen wij met hen een permanent lijntje
onderhouden door onze personenalarmering”.
Info middag
De thuiszorg van De Wijngaard kan

interessant perspectief bieden voor
een aantal leden van onze vereniging
en andere bewoners van Bosch en
Duin. Wellicht opent dit mogelijkheden om zelf langer in de omgeving
te blijven wonen of, in het kader van
mantelzorg, ouders of andere familieleden te huisvesten in de directe
omgeving. Met ondersteuning vanuit
De Wijngaard.
Hiervoor zal een middagbijeenkomst
worden georganiseerd in januari
of februari van 2016 waarin nadere
informatie zal worden gegeven en
vragen kunnen worden gesteld over
de mogelijkheden van thuiszorg door
De Wijngaard. Ook kan dan kennis
worden gemaakt met een aantal
medewerkers in de zorg.

Sluiting De Kuip en Boschlust
Medio juli heeft het bestuur
van Accolade Zorggroep aan
omwonenden van De Wijngaard
een uitnodiging verstuurd voor
een informatiebijeenkomst. Een
handvol bewoners is op deze
uitnodiging ingegaan. Tijdens
deze bijeenkomst, waarin ook
twee bestuursleden van de vereniging aanwezig waren, zijn de
aanwezigen geïnformeerd over
het besluit om De Kuip en het
dagopvangcentrum Boschlust,
in gebruik bij 33 jongeren met
een niet-aangeboren hersenletsel, voor eind van dit jaar te
sluiten als gevolg van verhuizing
naar Amersfoort. De gebouwen en het terrein staan thans
te koop. Het bestuur van de
vereniging volgt, tezamen met
de betrokken bewoners, deze
ontwikkelingen op de voet.
Meer informatie is te vinden op
de website van de vereniging.
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...de

Sociëteit

januari 2016
Geen sociëteitsavond in verband met
de vele nieuwjaarsrecepties.

17/2

17 februari 2016
Vliegbasis Soesterberg

Op de sociëteitsavond in februari 2015 zou Hendrike Geessink,
hoofd strategie & beleid van
het Utrechts Landschap, een
verhaal houden over het Hart van
de Heuvelrug, de Biltse Bossen en
de Vliegbasis
Soesterberg.
Helaas kon ze
wegens ziekte
niet komen maar
gelukkig hebben
we haar bereid
gevonden deze
avond alsnog te
spreken. Ook al
zijn de helikopters al lang
verdwenen uit Soesterberg, zij zal
een helikopterview geven over onze
leefomgeving.

16 maart 2016
Stichting Beter Zeist

16/3

Op deze avond komt
Hanna van den Dool vertellen
over de Stichting Beter Zeist. Hanna is
voorzitter van deze stichting en legt
uit wat Beter Zeist
zoal doet en nog
wil gaan doen.
Ter voorbereiding
kunt u een kijkje
nemen op
www.beterzeist.nl

20/4

Stichting Beter Zeist

20 april 2016

Het programma van deze avond is
nog niet bekend. Nadere informatie
volgt via de digitale Nieuwsbrief.

Utrechts
Landschap
PAGINA

Op alle avonden gaat de bar om
18.30 uur voor u open. Vanaf 19.00
uur staat er een buffet klaar en vanaf
ongeveer 20.00 uur kunt u luisteren
naar de gastspreker.
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