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Le Chemin du retour Harmonie Natuurwaarde Vliegveld Soesterberg Drie Koningen gesloopt...

Interview met Jan ‘t Lam door Gea Schmidt

INTERVIEW

Tweeëntachtig jaar is Jan ’t Lam,
kerngezond en actief. We ontmoeten elkaar bij hem thuis in Bosch
en Duin. Aanleiding is de uitgave
van zijn eerste roman. Een boek
met een Franse titel: ‘Le chemin
du retour’. En de schrijver is Jean
L’Agneau, een Franse vertaling van
zijn eigen naam. We praten over dit
boek, maar ook over zijn leven.
Jan, heb je je hele lange leven geschreven? Waar is het begonnen?
Dat kwam eigenlijk zo: ik was met mijn
toenmalige vrouw op vakantie. Zij zat
hele dagen te lezen. Maar ik hield niet
van boeken lezen, nog steeds niet. Ik
ga steeds in gevecht met de schrijver.
Dus dan ging ik er maar op uit en
wandelde in die Franse stadjes en
fantaseerde over de mensen die ik tegenkwam. Zo ontstonden er verhalen
die ik ging opschrijven. Maar ik had
helemaal geen ervaring met schrijven.
Ik ben eerst maar eens een cursus
‘Creatief Schrijven’ gaan volgen. Die
cursus was enerzijds bemoedigend,
maar anderzijds ook heel kritisch. Toch
vonden de docenten dat ik ermee
door moest gaan. Maar ja, ik maakte
carrière in het bedrijfsleven, en kwam
er daardoor niet aan toe. Pas toen ik
met pensioen ging, en me ging afvragen wat ik met mijn tijd zou kunnen
doen, heb ik het schrijven opgepakt.
Eerst begon ik met het schrijven van
korte verhalen. Deze boekjes heb ik
alle drie in eigen beheer uitgegeven.
Daarna begon ik aan een roman,
op instignatie van een oude dame
uit Huis ter Heide. Ik zag er wel een
uitdaging in.
Hoe kwam je tot het schrijven over
dit onderwerp: een vrouw met vijf
kinderen, die haar gezin achterlaat
en een nieuw leven begint met een
andere man?
Ervaringen uit mijn eigen leven
speelden daarbij een belangrijke rol. Ik
schreef het verhaal door de ogen van
die vrouw. Doordat zij zich opofferde
voor haar gezin kon haar man carrière
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Dingen waar
ik van hou...
Tennis: tweemaal per week ben
ik op de tennisbaan in Bosch en
Duin te vinden. Met een vast
team tennissen we, drinken koffie en nemen de wereld door.
Lekker eten: de gezelligheid
met vrienden aan tafel vanaf
een uur of zeven, en dan tot een
uur of tien blijven zitten en maar
praten, heerlijk.
Wandelen: we gaan zo’n vijf
keer per jaar naar ons huis in de
Bourgogne, daar kan ik eindeloos wandelen en genieten van
de rust.
Tuinieren: op mijn leeftijd gaat
dat niet meer zo intensief, maar
ik vind het nog steeds erg leuk
om te doen.
Witte Kerkje: ik ben diaken in
het Witte Kerkje, daar organiseren we, naast kerkdiensten, ook
lezingen. Ik maak me sterk voor
het werven van fondsen.

‘Ik hou niet van boeken lezen,
ik schrijf ze liever zelf’
PAGINA
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Hoe kom je aan ideeën voor verhalen?
De ideeën liggen op straat, dat is echt
zo bij mij. Ik kan iemand bij AH in Den
Dolder zien zitten, en mijn fantasie
slaat op hol. Of een telefoongesprek
met iemand van de bank kan aanleiding zijn voor een verhaal. Het is niet
zo dat ik dagelijks zit te schrijven, maar
ideeën heb ik genoeg.

maken, zij niet. Is dat fair, laat ik haar
denken. Altijd was ik er voor jullie allen, nu ga ik aan mezelf denken.
Dus die hoofdpersonen uit het
boek heb je ook echt ontmoet?
We hebben een huis in de Bourgogne. De drie zussen van mijn vrouw
kwamen op een dag terug van een
wandeling daar, en waren helemaal
onder de indruk van een ontmoeting
met een hele prachtige man. Die
wilde ik ook wel eens ontmoeten.
Hij bleek dicht bij mij in de buurt te
wonen. Ik zocht hem enkele malen
op. Er woonde ook een jonge vrouw
bij hem. Door die bijzondere man
en zijn relatie, sloeg mijn fantasie op
hol. Werkelijkheid en fantasie zijn in
dit boek met elkaar verweven, want
ik weet in feite niets van de man en
de vrouw. Voor mij was er een thema
geboren: waarom verlaat een vrouw
haar gezin om een nieuw leven te
beginnen met deze man, wat heeft
hij haar te bieden, is er een toekomst
voor hen samen?

AUTOBEDRIJF

Gratis leenauto
Haal- en brengservice
Klantenbeoordeling 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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Hoe lang heb je erover gedaan
vooraleer je tevreden was over het
eindresultaat?
Twee jaar heb ik nodig gehad. Toen
ben ik naar een schrijfcoach gestapt
om het manuscript te laten lezen en
te beoordelen. En zoals dat vaak gaat
bij schrijfcoaches, eerst prijzen ze je de
hemel in om het manuscript daarna
geheel af te breken. Ik had het boek in
de ik-vorm geschreven, en de coach
vond dat het manuscript in de derde
persoon geschreven moest worden.
Dus begon ik opnieuw. Deze versie
beviel me helemaal niet. Net of het te
ver van me afstond. Uiteindelijk heb
ik een derde versie geschreven, wel in
de ik-vorm maar in de verleden tijd.
Ook heb ik er nieuwe personages aan
toegevoegd. Deze versie werd door
mijn coach geaccepteerd.
Hoe verliep het uitgeven van je
boek?
Bij de uitgeverij Eigen Boek kun je een

boek laten drukken. Kijk, ik heb geen
pretenties om een groot schrijver te
worden. Ik heb het voor mezelf, voor
mijn kinderen en voor mijn vrienden
geschreven. Het leuke was dat, toen
ik dit boek wilde versturen naar een
vriend, en bij de Bruna in Bilthoven
een envelop vroeg, de eigenaar van
deze winkel geïnteresseerd raakte
en een aantal boeken in bestelling
nam. De boeken waren snel verkocht, vooral door een artikeltje in
het Biltse krantje. Ook is er door het
AD aandacht aan besteed. Heel leuk
allemaal en onverwacht. Mijn vrouw is
lid van een leesclub in Bosch en Duin.
In dit clubje hebben we het boek ten
doop gehouden, geheel in stijl bij ons
Franse huis.

Liever schrijver
dan lezer.

In de krant noemden ze je de
zoutjesfabrikant. Hoezo?
Inderdaad ben ik op mijn vijftigste
eigenaar geworden van een fabriek
die chips produceerde. Tot die tijd
was ik marketing directeur van een
Engels bedrijf. Maar dat bedrijf ging
fuseren en ik koos ervoor me te laten
uitkopen en voor mezelf te beginnen.
Mijn bedrijf deed het erg goed, ook
mijn zoon werkte er. Uiteindelijk ben ik
er, wegens mijn leeftijd, mee gestopt
en mijn zoon is ermee doorgegaan en
is nu producent van een fabriek voor
groentechips en biologische chips.
Daar ben ik erg trots op.
Ben je na het lezen van dit interview
geïnteresseerd geraakt in het boek?
Het boek van Jean L’agneau is te
verkrijgen bij bol.com en bij
www.uitgeverijeigenboek.nl.
Het ISBN nummer is 978-94-6129-167-7.

Waarom heb je een Franse schrijversnaam en heeft je boek een
Franse titel?
De naam Jan ’t Lam komt al voor in de
boekenwereld, dat is mijn neef, hij is
kinderboekenschrijver. Daarom koos
ik voor de Franse vertaling van Jan ’t
Lam: Jean L’agneau. Op de voor-en
achterkant van het boek staat een
foto van het weggetje naar-en van
de camping waar zich het verhaal
afspeelde. Vandaar de titel van het
boek: Le chemin du retour.
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CULTUU

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

Ontdek je (culturele) plekje, nu met alle zomerfestivals in onze buurt!

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
Muziek

Za. 4 juni, 20.00u, Oude
Muziekkoor Bosch en Duin!
Bach, Schütz, Purcell, Händel en
Buxterhude.
Een muzikaal feest voor de hele
buurt! Het eerste optreden van
ons eigen koor. In dit koor zitten
namelijk allemaal buurtgenoten
en leden van onze eigen
vereniging Bosch en Duin. De
zangers beschikken over ruime
zangervaring. Toermalijnzaal
van het Christophoruscomplex,
Duinweg 35, 3735 LC, Bosch en Duin

Zonsopgang & Japan. De
zon zien komen en ook nog
ontbijten? Dat kan alleen in
het Beauforthuis. Beauforthuis,
Woudenbergseweg 70,
www.beauforthuis.nl

Zo. 24 juli, 20.15u, Oene van
Geel, Mark Haanstra (bas) en
Rembrandt Frerichs (piano).
De winnaar van de prestigieuze
Boy Edgar Prijs 2013 speelt

uiteenlopende muziek van
ontroerende luisterliedjes
tot Balkan-jazz. Beauforthuis,
Woudenbergse Weg 70,
Austerlitz, www.beauforthuis.nl

Bouwman (piano). Schubert,
Winterreise. Kerk van de
Evangelische Broedergemeente,
Zusterplein 12, Zeist,
www.zeistermuziekdagen.nl

Za. 20 aug, 20.15u, Emerson
String Quartet. Strijkwartetten
van Beethoven, Berg en
Tsjaikovski. Nog nooit speelde dit
wereldberoemde strijkkwartet
zo dichtbij Bosch en Duin. Een
aanrader voor de liefhebbers
van strijkwartetten. Kerk van de
Evangelische Broedergemeente,
Zusterplein 12, Zeist,
www.zeistermuziekdagen.nl

Za. 27 aug. 20.15u, Artemis
Quartet. Strijkwartetten van
Bach, Janacek en Sjostakovitsj.
Kerk van de Evangelische
Broedergemeente, Zusterplein
12, Zeist,
www.zeistermuziekdagen.nl

Do. 25 aug, 20.15u, Wende
Snijders (zang) en Gerard

Za. 11 juni, 20.15u, Ladies Night,
Yentle en de Boer in concert.
Muzikaal cabaret-duo zingt
haar allermooiste en grappigste
liedjes. Zij wonnen in 2013 de
jury- en publieksprijs op het
Amsterdams Kleinkunst Festival.
Openlucht theater Cabrio,
Soesterbergsestraat 140, Soest,
www.openluchttheatersoest.nl

Za. 18 juni, 22.00u, BRUUT!,
jazzconcert. BRUUT! maakt
extreem dansbare, met
Hammond orgel, gepeperde
powerjazz. Slaat overal aan,
van North Sea Jazz en DWDD
tot de nachtclubs van Londen,
Tokyo en Burkina Faso. De jonge
Nederlandse band heeft een
ongepolijste sound die de sfeer
oproept van Tarantino films,
oude westerns en tweedehands
vinyl. Blikvanger is aanstormend
altsax-talent Maarten Hogenhuis,
die al vaker in het Bimhuis
speelde in de bands van Reinier
Baas. Cultuurcentrum Artishock,
Steenhoffstraat 46a, Soest,
www.artishock-soest.nl

Za 25 juni, 20.15u, Stef
Bos, een Sprong in de Tijd.
Stef Bos zingt poëtische
Nederlandstalige liedjes met
een filosofische instelling.
Openlucht theater Cabrio,
Soesterbergsestraat 140, Soest,
www.openluchttheatersoest.nl
Za. 25 juni & zo. 26 juni, 15.00u
- 23.00u, 40 Up Festival. In de
prachtige Botanische Tuinen
in Utrecht zie je live on stage
Tavares, Robin S, The Gibson
Brothers, George Baker en Danny
Vera. Op zondag betreden Earth,

Zo. 3 juli, 04.30u (!), Atzko
Kohashi (piano) en Frans
van der Hoeven (bas).
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Festivals/ Open lucht

Voorstellingen in sfeervolle
openluchttheaters van Soest en
Zeist en grootse festivals op de
mooiste locaties in de regio.

Wind & Fire Experience met
Al McKay, Jocelyn Brown, Het
Goede Doel en Lois Lane het
podium dat in een mooie
festivaltent staat. Eén groot
feest der herkenning, van
begin tot eind gevuld met
de grootste hits. Botanische
Tuinen, Budapestlaan 17,
Utrecht,
www.40upfestival.com

Vr. 29 juli, 20.15u, Ricciotti
Ensemble. Klassieke muziek
voor iedereen, overal.
Slottuintheater, Tuin Slot
Zeist, Zinzendorflaan 1, www.
slottheater.nl
Za. 2 juli, 14.00u - 0.00u,
Willems Wondere Weiland
Zomercarnaval. Rio en rock
muziek op een weiland in
Amersfoort. Voor de 15e keer
gaat dit gratis (!) rockfestival van
start. Drie podia met ook dit jaar
weer een speciaal podium voor
singer-songwriters. Overweg
Amersfoort,
www.willemswondereweiland.nl
Za. 2 juli, 12.00u - 23.00u,
Festival deBeschaving.
Verwonderen en vooruitkijken,
dat is waar het bij deBeschaving
om draait. deBeschaving is een
ontdekkingsfestival voor mensen
met een open blik en interesse
voor live muziek, kunst, cultuur
en kennis. Met optredens van
onder andere Jett Rebel, Dotan
en de beste optredens van het
Café Theater Festival en de 3FM
Serious Talent Stage. In de Cirque
de la Science verrassen Utrechtse
onderzoekers u met hun laatste
bevindingen. Botanische Tuinen,
Budapestlaan 17, Utrecht,
www.debeschaving.nl
Za. 2 juli, 12.45u - 23.00u, Roots
in the Park. Muziekfestival
met blues, soul Americana en

Rootsfestival in
het groen.

roots muziek. Optredens van
onder andere Keb’Mo en My
Darling Clementine. Julianapark,
Amsterdamse straatweg 435,
Utrecht,
www.Rootsinthepark.com

Zo. 14 aug, 15.30u, Mango
Richie, Jazz. Slottuintheater, Tuin
Slot Zeist, Zinzendorflaan 1, Zeist,
www.slottheater.nl
Za. 21 aug, 16.00u, Ebonit
Saxofoon Quartet.
Familieconcert met muziek van
onder meer Bach, Grieg en Ravel.
Slottuintheater, Tuin Slot Zeist,
Zinzendorflaan 1, Zeist,
www.zeistermuziekdagen.nl en
www.slottheater.nl
Do. 25 aug – zo. 28 aug, Spoffin
Straattheater Festival. Meer
dan 200(!) groepen uit binnenen buitenland treden op in de
binnenstad. Van acrobatiek, en
straattheater tot … wat u maar
kunt verzinnen! Amersfoort,
www.spoffin.nl
PAGINA
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U wilt zo zelfstandig
mogelijk wonen
en leven.

Accolade Thuis helpt u daarbij en levert thuiszorg op
maat. Zoals verzorging, verpleging, huishoudelijke
hulp of maaltijdservice. Accolade zorgt vanuit een
christelijke identiteit: betrokken en bewogen.
Benieuwd wat Accolade Thuis voor u kan betekenen?
Neem contact op voor informatie of persoonlijk advies.
Accolade Thuis - Verpleeghuis De Wijngaard: Dennenweg 2, 3735 MR Bosch en Duin
(030) 697 34 00, zorgconsulent@accoladezorg.nl, www.accoladezorg.nl

Harmonie
De algemene ledenvergadering heeft
op 6 april jl. uw bestuur decharge
verleend en onder groot applaus
aangemoedigd ook het komende jaar
weer aan het roer van de vereniging te
staan. Deze uitdaging wordt met veel
plezier opgepakt door een vernieuwd
team. Lenneke Rademaker is nieuw
op de post Sociëteit en Patricia Bosma
vervangt Pim van der Velden voor de
post Verkeer. Pim treedt terug in verband met zijn drukke werkzaamheden.
Ik wil Pim heel hartelijk danken voor
zijn inzet. Heeft u belangstelling om in
een leuk team de rol van secretaris te
vervullen dan hoor ik graag van u. En
Lenneke wil ik van harte welkom heten
in het bestuur.
Uw vereniging Bosch en Duin e.o. is een
vereniging voor en door de leden. Naast
de reguliere activiteiten die u in de loop
der jaren van ons gewend bent, zijn wij
bezig nieuwe (eenmalige) activiteiten te
organiseren. Na afloop van de ALV konden
de actieve leden van onze vereniging met

elkaar van gedachten wisselen tijdens een
gemeenschappelijke borrel. Het is mooi om
te zien hoe deze groep telkens weer groter
wordt. Eerder konden onze leden kennismaken met de burgemeester van Zeist, de
heer Koos Janssen, tijdens een informatie
avond over het asielbeleid van de gemeente. En binnenkort kunt u met elkaar sportief
bezig zijn tijdens een tennistoernooi dat
samen met de tennisvereniging van Bosch
en Duin georganiseerd gaat worden.
Al vaker heb ik via dit voorwoord met u
gedeeld dat de vereniging zich ook inspant
voor onze woonomgeving op de gebieden van ruimtelijke ordening, verkeer en
veiligheid. Het valt niet altijd mee om in
harmonie samen te komen en volgens
heldere spelregels tot optimale oplossingen
te komen. De betrokken commissies en
bestuursleden doen echter hun uiterste
best om als gesprekspartner aan tafel te komen, en te blijven, tot een goede uitkomst
is zeker gesteld. Hierbij helpt het dat wij
als vereniging kunnen aantonen over een
grote achterban te beschikken. Daarom

Salon der Kunsten
Het was een voorjaar vol van
activiteiten, met een nieuwjaarsborrel
voor alle cursisten en gezellige
afsluitavonden. Alle cursussen
werden goed bezocht, vooral voor het
boetseren was veel belangstelling.
De gemaakte kleiwerken zijn rond
deze tijd alweer door Wiesje gebakken.
Op 2 mei zijn we met de
boetseergroep naar een bronsgieter
PAGINA
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geweest, daarover zullen we in het
najaar verslag doen.
Op 14 mei hadden we een ‘beautyavond’,
georganiseerd door het merk Jafra
Cosmetics en onder leiding van Bianca
Kooy-Lekx. Ook hierover zullen we in
het volgend nummer verder uitweiden
omdat de avond op het moment van dit
schrijven nog moet plaatsvinden.
In het najaar gaan we door met alle

wil ik u namens het bestuur en alle actieve
leden bedanken voor uw lidmaatschap. U
draagt hiermee op een makkelijke en efficiënte wijze bij aan het verbeteren van uw
woonomgeving.
Tot slot wil ik nog een gedachte met u delen. Voor onze veiligheid wordt momenteel
onderzoek gedaan naar nieuwe vormen
van buurtbeveiliging. Er zijn mogelijkheden
die echter al snel onbetaalbaar worden als
niet iedereen in Bosch en Duin deelneemt.
Graag zou ik van u willen weten hoe u
tegenover collectieve veiligheidsmaatregelen staat. U kunt mij hiervoor mailen op
voorzitter@verenigingboschenduin.nl.
Ik wens u tot slot een mooie zomer toe en
zie u graag terug in september.
Klaas Hans Noordenbos, Voorzitter

bestaande cursussen. Rond half augustus
staan de data op de site maar aanmelden
kan nu al via www.salonderkunsten.nl
Kom eens langs en ontdek de kunstenaar
in je! Misschien hangt er volgend jaar een
werk van je aan de wand of staat er een
beeld op je schouw. En wil je het Salonderkunstenkoor eens zien en horen, in de
cultuurrubriek vindt je waar en wanneer.
Fijne zomer!
Annemarie ter Haar Romeny
Gitta Kreeftmeijer

Voor meer informatie ga naar
www.verenigingboschenduin.nl
PAGINA
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Bericht uit andere hoek, door Bettina Wigman-Verhorst.

Natuurwaarde vliegbasis Soesterberg: 1 miljoen per jaar!

Zoals wellicht bij u bekend, zijn er nog steeds
bouwplannen op de vliegbasis: 350 woningen
aan de kant van Soesterberg. Dit werd
besloten in 2009 toen nog niet bekend was
hoe zeldzaam hoog de natuurwaarde van de
voormalige vliegbasis daadwerkelijk is.
Op verzoek van het buurtschap
Hertenlaan/Hindelaan/Schaapskooi
in Den Dolder, hebben studenten
van de Universiteit Wageningen een
onderzoek hiernaar gedaan in “Eco-

Op deze plek zou
nieuwbouw moeten
verrijzen.

systeemdiensten en natuurwaarden
van de vliegbasis Soesterberg: een
eerste verkenning”. Zij werden hierin
begeleid door hun hoofddocent en
internationaal voorzitter van deskundigen op dit gebied, Dolf de Groot. Op
17 maart jl. werd dit rapport gepresenteerd op de vliegbasis, te midden van
de veldleeuweriken. Ook aanwezig
waren natuurverenigingen, diverse
politici uit Zeist, Soesterberg en de
provincie Utrecht en belangstellenden
uit de omgeving. Hieronder een citaat
uit het rapport.
De vliegbasis Soesterberg is een voormalig defensieterrein van 500 hectare,
380 hectare is nu vrijgegeven en is een
belangrijk natuurgebied. Binnen deze
380 hectare heeft men het voornemen
om op ongeveer 19 hectare een woonwijk te ontwikkelen die 28 miljoen moet
opbrengen. Het doel van het onderzoek

was om een inschatting te maken van
de gevolgen van deze woningbouw in
het gebied.
De bossen op de vliegbasis zijn van
hoge ecologische waarde en bestaan
al honderden of mogelijk duizenden
jaren. Ze zijn bijzonder in de provincie
Utrecht en zelfs in Nederland en
kunnen moeilijk vervangen worden
door hun lange ontwikkeltijd. Het is
belangrijk dat de oppervlakte van
de schrale graslanden niet verder
afneemt voor de diversiteit van
vlinders, bijen en grondbroeders
zoals de zeldzame veldleeuwerik. De
populatie van de veldleeuwerik is
op de vliegbasis zelfs de grootste in
heel Nederland. Ze zijn heel schuw
en hebben ruim baan nodig voor wel
drie broedsels per jaar. Om die reden
is de startbaan tussen 15 maart en
15 augustus gesloten.

Het is moeilijk voor te stellen dat op
100 meter daarvandaan, in de toekomst hijskranen voor woningbouw
zullen verrijzen. De menselijke activiteiten behorend bij een woonwijk,
zoals licht, geluid, recreatie, fietspaden
en inloop van honden en katten zal
van grote invloed zijn op het gebied.
En dan hebben we het nog niet over
het Militaire Museum, dat natuurlijk
ook al zijn aandeel heeft.

Hoe zat het ook alweer met het ‘rood
voor groen’ concept? Bouwen om het
groen te onderhouden? Het is niet gebruikelijk, maar volgens Dolf de Groot
moet men niet voorbij gaan aan de
economische waarde van de natuur.
Denk aan de zuivering van water en
regulering van het klimaat. Bossen zorgen voor de afvang van fijnstof, bijen
bestuiven de gewassen, gewassen
leveren grondstoffen voor medicijnen

Fred Wouters,
directeur van de
Vogelbescherming
met de studente
van de universiteit
Wageningen,
Lieke Dotinga.

et cetera. Volgens een voorzichtige
schatting is de totale economische
waarde van de natuur op de vliegbasis
1 miljoen euro per jaar!
Inmiddels gaat de politieke karavaan
gewoon verder en heeft men al kostbaar bos gekapt voor de infrastructuur
van de nieuwe woonwijk, terwijl men
pas in 2019 wil gaan beginnen met
bouwen. Wat zou er nodig zijn om
onze bestuurders zover te krijgen om
met de kennis van nu, een beslissing
die in 2009 is gemaakt te herzien?
Bovendien is er een alternatief voor
handen. Het kamp van Zeist - met
een lage natuurwaarde - wordt in
2019 gesloten om terug te worden
gegeven aan de natuur. Daar zou men
prima kunnen bouwen! Het volledige
rapport kunt u lezen op de site van de
Vereniging Bosch en Duin (www.verenigingboschenduin.nl/14239/natuurversus-economische-waarde).

Met dank aan Ilona Hofstra.

De
speedcomfort
aan de Seine.
PAGINA
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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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Veiligheid is een onderwerp dat
menigeen aan het hart gaat. Wat
dit betekent is echter voor iedereen
verschillend. Vanuit de commissie
veiligheid twee tips die wellicht iets
voor u zijn.
Whatsapp groep: U heeft er vast
over gelezen in de media. Er zijn
onderhand veel buurten in Nederland
die over een buurt Whatsapp groep
beschikken. Met zo’n groep kunt u
afwezigheid met buren delen en
opvallende zaken onder elkaars
aandacht brengen. Geschikt voor
een beperkt gebied (uw straat) maar
niet voor heel Bosch en Duin. Ik wil
u aanmoedigen om hierover met uw
buren in gesprek te gaan.
Incidentmeld app van Securitas:
Securitas heeft deze app ontwikkeld
om opvallende zaken in de buurt
centraal te kunnen melden. Vanuit
de app kan informatie gedownload
worden ten behoeve van de
politie. Deze app wil ik u graag
aanbevelen. U vindt meer informatie
over installatie en gebruik op
www.incidentenmelder.nl. De
toegangscode is 48448.

De 3 koningen gesloopt

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

Ga naar
www.verenigingboschenduin.nl

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

De zuilen op Cour d’Honneur

Niet alleen architecten houden zich bezig
met ‘De Zuil’ maar ook kunstenaars. Een
van hen is Daniel Buren die 260 marmeren zuilen op Cour d’Honneur van het
monumentale Palais Royal in Parijs
(1e arrondissement) heeft laten
plaatsen. Het project, uitgevoerd in
1986, raakte begin deze eeuw in verval
en is in 2008 gerenoveerd. De opdracht
voor dit kunstobject kwam van de linkse
minister voor Cultuur Jack Lang ten
tijde van het presidentschap van François Mitterrand. Onder de Parijzenaren
bracht het veel pennen in beweging.
Tegenstanders vonden het heiligschennis dit historische plein te ontsieren met
een modern kunstwerk. Voorstanders
vonden deze blauwwit gekleurde in
stramien geordende zuilen, die nog eens
in hoogte verschillen, juist schitterend;
voor kleine kinderen uitnodigend om te
beklimmen. Inmiddels behoort dit plein
tot een van de best bezochte locaties,
ook ‘s nachts wanneer een bijzondere
verlichting het kunstwerk extra allure
geeft.
Maarten van der Kloet

Terugkomend van een wandeling in het
Panbos zag ik nog
net het laatste stukje koning ten prooi
vallen aan de slopershamer. Niet dat het een groot gemis is,
want een architectonisch hoogstandje
waren de drie huizen van de antroposo
fische instelling Christophorus niet. Hu
n
namen hadden wel koninklijke allure: die
van de drie wijzen uit het oosten. De
koninklijke gaven aan Jezus waren
in drie urnen in
de muur gemetseld: wierook
voor Balthasar, goud voor Melchior
en mirre voor Kaspar. Geheel in stijl
had Christophorus op Driekoningen al
op gepaste wijze afscheid genomen
van de 3 koningspanden. De urnen zijn
gered van de slopershamer…
door Ineke van Offeren

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
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HET NIEUWE
STOKEN

van het bestuur

Gemeente rommelt met
vergunning en verbeurt maximale
dwangsom aan de vereniging

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

De gemeente Zeist denkt op een wel
heel vreemde manier om te kunnen
gaan met haar eigen procedures. Wat
is het geval?

Verkrijgbaar in de maten
Regular of Large.

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

In april 2014 hebben een aantal bewoners en de vereniging bij de gemeente
bezwaar gemaakt tegen de vergunning
voor de bouw van een woning langs de
voormalige spoorlijn. Deze bleek namelijk
bijna driemaal zo groot uit te vallen als
aangegeven in het bestemmingsplan. De
procedure schrijft voor dat een dergelijk
bezwaar voor advies wordt voorgelegd
aan de Adviescommissie bezwaarschriften.
Deze commissie bestaat uit 2 ambtenaren van de gemeente en 1 onafhankelijk
voorzitter.
De bezwaren zijn behandeld tijdens een
hoorzitting in maart 2015, dus bijna een
jaar later. Ondanks de daarvoor geldende
termijnen is in de loop van 2015 niets
meer vernomen. Aangezien de aanvrager
van de vergunning inmiddels met de
bouw was begonnen is door de vereniging herhaaldelijk bij de gemeente aan de
bel getrokken. Waarom bleven het advies
van de Adviescommissie en de finale
beslissing van de gemeente uit?
Zonder enig resultaat. Tot eind vorig jaar
uit een officiële bekendmaking viel op
te maken dat er een tweede (nieuwe)
vergunning voor hetzelfde perceel was
aangevraagd.
Hierop heeft de vereniging de gemeente,
vanwege het uitblijven van een beslissing
op de door de vereniging ingediende
bezwaren m.b.t. de eerste vergunning, in

gebreke gesteld. Ook dit heeft niet geleid
tot een spoedige reactie van de gemeente, met als gevolg dat deze een dwangsom aan de vereniging heeft verbeurd
over de door de wet gestelde maximale
termijn van 42 dagen. Inmiddels heeft de
gemeente de nieuwe (tweede) vergunning verleend. Uit deze vergunning blijkt
dat de aanvraag is gedaan in het licht
van nieuwe jurisprudentie die tijdens de
hoorzitting in maart 2015 aan de orde
was gesteld. Hieruit viel op te maken dat
in de oorspronkelijke aanvraag vergunningsvrije delen waren opgenomen die
ten onrechte niet waren beoordeeld.
Blijkbaar is ingezien dat de vergunning
hierdoor zou sneuvelen en de procedure
in het nadeel van de gemeente zou
uitvallen.

Het bestuur heeft besloten ook tegen
deze nieuwe vergunning in bezwaar te
gaan.

Het heeft er alle schijn van dat de gemeente op deze manier een zeperd heeft
willen voorkomen door de aanvrager te
verzoeken een nieuwe vergunning aan
te vragen en de oude in te trekken. Wij
vinden het bedenkelijk om te zien hoe
de gemeente haar eigen regels, waarmee
zij min of meer haar eigen vlees keurt,
gebruikt om een negatieve uitkomst te
ontlopen en met een van de belanghebbenden - in dit geval de aanvrager contacten heeft of zelfs afspraken maakt.
Door de besluitvorming te vertragen en
met de wetenschap van het advies van
de Adviescommissie, die op 29 juli 2015
heeft geadviseerd het bouwbesluit van
2014 te herroepen, heeft de gemeente
bovendien willens en wetens toegestaan
dat de woning in kwestie illegaal tot
stand is gekomen.

De commissie Ruimtelijke Ordening zal
aan deze uitnodiging uiteraard gehoor
geven. Dit past geheel in het overleg dat
sinds medio vorig jaar met de gemeente
wordt gevoerd over de formulering van
nieuwe bouwrichtlijnen waarover in de
vorige editie van dit blad is bericht.

Hans Voorberg
De reactie van wethouder Sander Jansen
op dit artikel luidt als volgt. “Dank voor het
toezenden van jouw artikel. Laat ik voorop
stellen dat ik begrip heb voor jullie standpunt
gelet op de complexiteit van deze casus.
Hoewel het wettelijk allemaal mogelijk is,
snap ik goed dat dit lastig uit te leggen is aan
belanghebbenden in de directe omgeving.
Dit traject loopt daarbij al erg lang. Het is
voor mij aanleiding om dit proces goed te
evalueren. Daarvoor nodig ik jou en eventueel anderen graag uit hieraan een bijdrage te
leveren.”
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Tekst en foto’s: Ineke van Offeren

Noodopvang in Kamp van Zeist
Op initiatief van Freerk André
de la Porte is op 21 maart in
Bosch en Duin een informatieavond georganiseerd over
het vluchtelingenbeleid van de
gemeente Zeist. Sprekers waren
burgemeester Koos Janssen,
bestuursadviseur Yno Hoekstra
en Roel van Nieuwstadt, medeoprichter van het platform
‘Welkom in Zeist/Soesterberg’.
Er was veel animo voor de
bijeenkomst.

gestagneerd, want er moest nog heel
wat gebouwd en verbouwd worden.
Hal 9 - de voormalige tentoonstellingsruimte van het Nationaal Militair
Museum - heeft een ware metamorfose ondergaan. Denk niet dat de huisvesting een luxueuze aangelegenheid
is: met wanden zijn kamers gecreëerd
van 5 x 5 m, waarin 4 stapelbedden
en 8 kasten staan. Van boven zijn ze
open, dus veel privacy is er niet. Naast
Hal 9 staan inmiddels tijdelijke woonunits, bedoeld voor gezinnen.

lijk dringend een dak boven hun
hoofd nodig. Het Centraal Orgaan
opvang asielzoekers (COA) was - en
is trouwens nog steeds - naarstig op
zoek naar opvanglocaties. Ook de
gemeente Zeist ontving het verzoek
een noodopvang in te richten. Kamp
van Zeist was het meest voor de
hand liggend, want daar vindt al sinds
2014 opvang van asielzoekers plaats.
Omdat de gemeentegrens met Soest
dwars door Kamp van Zeist loopt, was
intensief overleg nodig, ook met de

Vanuit de zaal komt de opmerking
dat Kamp van Zeist er behoorlijk
droefgeestig uitziet. Dat is waar en
de gemeente laat daarom binnenkort beplanting en bloemperken
aanleggen. Sinds half maart komen
er weer fasegewijs vluchtelingen in
hun nieuwe tijdelijke huisvesting aan.
De noodopvang duurt in principe tot
maart 2019. Halverwege de looptijd
wordt het project geëvalueerd.

In 2015 zijn tegen de 60.000 vluchtelingen naar Nederland gekomen, voor
het overgrote deel uit Syrië, maar ook
uit Eritrea, Afghanistan, Irak en andere
landen. Dat lijkt veel, maar is toch niet
meer dan 0,3 % van onze bevolking.
Zou Nederland verhoudingsgewijs
evenveel vluchtelingen hebben opgenomen als Duitsland, dan zouden het
er geen 60.000 maar 300.000 zijn.
De vluchtelingen hadden natuurPAGINA
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inwoners van Soesterberg. Gezien de
grote humanitaire nood heeft uiteindelijk iedereen groen licht gegeven.
Welke voorzieningen zijn getroffen
in Kamp van Zeist?
Sindsdien is er koortsachtig gewerkt
om Kamp van Zeist geschikt te maken
voor de nieuwe bewoners. In het
voormalige officiershotel zijn al sinds
eind vorig jaar 120 vluchtelingen
opgenomen. Daarna is de toestroom

Freerk André de la Porte
in gesprek met een van
de bezoekers.

De zaal vraagt zich af wat nu eigenlijk
het verschil is tussen een vluchteling
en een asielzoeker. Een vluchteling
komt Nederland binnen en vraagt
asiel aan, zou je denken. Maar nee, zo
is het officieel niet. Een vluchteling is
iemand die een asielvergunning heeft

Burgemeester
Koos Janssen over
het beleid...

Plattegrond Kamp
van Zeist
(bron: Gemeente Zeist).

ontvangen; een asielzoeker is iemand
die nog niet weet of hij een asielvergunning krijgt. In praktijk worden
beide termen volledig door elkaar
gebruikt. Voorheen verbleven mensen
met een asielvergunning gemiddeld
6 weken in een asielzoekerscentrum
(AZC). Door vertraging in hun permanente huisvesting is dit al opgelopen
tot 15 maanden.
Burgemeester Koos Janssen kijkt
positief terug op wat er tot nu toe is
bereikt. Het was lang niet altijd makkelijk – zo waren er heel wat tegenslagen in de bouw - maar met zijn
allen hebben we inmiddels een veilig
onderkomen gerealiseerd voor 650
extra vluchtelingen.
Wat wordt er verder gedaan voor
de vluchtelingen?
Hiervoor moeten we onderscheid
maken tussen 2 doelgroepen: de
noodopvang en de reguliere opvang

in een AZC. De noodopvang is in feite
het voorportaal voor de reguliere
opvang. Er zijn belangrijke verschillen
tussen beide. Mensen in de noodopvang ontvangen geen geld, voor hen
wordt gekookt. Dit regelt het COA.
Verder zijn er in de noodopvang alleen de allernoodzakelijkste basisvoorzieningen. Hulp, taallessen, sporten,
contacten met Nederlanders, in de
noodopvang ontbreekt het aan alles.
Voor vluchtelingen in het reguliere
AZC is de situatie beter: zij ontvangen
kleding- en leefgeld, maar moeten zelf
hun boodschappen doen en koken.
Voor hen regelt het COA ook allerlei
inburgeringsactiviteiten. Kinderen zijn
al na 72 uur in Nederland leerplichtig.
Voor hen is een schooltje ingericht
op Kamp van Zeist; oudere kinderen
gaan naar de internationale school in
Utrecht.
Bed, bad en brood zijn dus geregeld
in de noodopvang, maar dat is alles.

Maar huisvesting is niet het enige. Extra voorzichtigheid is geboden, want
het hele land kijkt mee als er iets
gebeurt. Er is dan ook een heel pakket aan maatregelen genomen om
de opvang zo goed mogelijk te laten
verlopen. Allereerst is de samenstelling van de groep vluchtelingen gevarieerd: alleenstaanden, gezinnen en
meerdere nationaliteiten. Verder zijn
de inwoners van Soesterberg vanaf
het begin bij het proces betrokken.
Ook kan niet iedereen zomaar Kamp
van Zeist binnen, want helaas trekken
vluchtelingen ook verkeerde mensen
aan als vrouwenhandelaars en vage
predikers. Tenslotte houden politie,
brandweer en begeleidende diensten oefeningen om een eventuele
calamiteit of rel het hoofd te kunnen
bieden.
PAGINA
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Er zijn dan ook tal van vrijwilligersorganisaties uit de grond geschoten,
die ieder op hun manier een steentje
bijdragen. Het ontbrak echter aan
het cement tussen al die steentjes.
Het platform ‘Welkom in Zeist/
Soesterberg’ heeft daarom voor een
bemiddelende functie gekozen. Het
brengt de organisaties bij elkaar en
coördineert. Ook faciliteert het platform hulpvragen van het COA en de
gemeente.

Ontdek het vitale
belang van zuurstof
voor uw mond

www.O7active.nl

O7 active®

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

ASSURANTIËN

Waar is op dit moment de grootste
behoefte aan?
Sportschoenen. Kleding is er meer
dan genoeg, maar aan bruikbare
sportschoenen is een groot gebrek.
Fietsen. Deze zijn van onschatbare
waarde voor een beetje mobiliteit,
om eens naar de markt te gaan of
zomaar een stukje te fietsen.
Buddies. Er is grote behoefte aan
ontmoetingen en contacten met
Nederlanders in een ontspannen
sfeer.
Coördinatoren. De coördinatie van
alle organisaties en activiteiten is
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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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Zoetbrood Assurantiën
Dolderseweg 138d
3734 BL Den Dolder
T 030 - 229 05 58
E algemeen@zoetbrood.nl
I www.zoetbrood.nl
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...en in discussie
met de secretaris van
onze vereniging.

Nationaliteit en
aantallen
asielzoekers in 2015
(bron:
VluchtelingenWerk
Nederland).

een megaklus, waarbij de huidige
coördinatoren van het platform
Welkom in Zeist/Soesterberg versterking zoeken.
Wilt u ook een steentje bijdragen, voor
giften en andere hulp kunt u contact
opnemen met het platform:
welkominzeist@gmail.com.

Een van de aanwezigen deelt onder
instemming van de zaal een pluim
uit aan de gemeente en de vrijwilligersorganisaties: deze verrichten heel
goed werk. Roel van Nieuwstadt:
“Als iedereen zou doen wat Zeist doet,
dan zouden we heel wat minder problemen hebben in Nederland.”

Kamp van Zeist in vogelvlucht
Kamp van Zeist kent een lange, gevarieerde en veelbewogen
geschiedenis. Het is in 1804 opgericht door de Franse en Bataafse troepen.
Al in de Eerste Wereldoorlog zijn er 12.000 vluchtelingen opgevangen,
voornamelijk Belgische militairen. Na de Tweede Wereldoorlog streek
de Amerikaanse luchtmacht er neer, die tot 1994 een vliegbasis had op
Soesterberg. Het Nationaal Militair Museum was de volgende exploitant,
maar is inmiddels verhuisd naar park Vliegbasis Soesterberg. Ondertussen
was een groot deel van Kamp van Zeist ook nog even Brits grondgebied
tijdens het Lockerbie proces. Sinds 2003 is er een gevangenis waar eerst
vooral bolletjesslikkers vastgehouden werden, maar nu uitgeprocedeerde
asielzoekers die niet naar eigen land terug willen of kunnen. Al 10 jaar lang
is er iedere eerste zondag van de maand een wake bij Kamp van Zeist,
omdat hier mensen en gezinnen met kinderen zitten, wier enige misdaad
is dat zij asiel hebben aangevraagd in Nederland.
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Verslag Algemene
Ledenvergadering Vereniging
Bosch en Duin e.o.
Ongeveer 25 leden en belangstellenden waren aanwezig in het
clubhuis van de tennisvereniging
voor onze jaarvergadering op
woensdag 6 april jl. Op deze avond
legt het bestuur verantwoording af
aan haar leden voor het afgelopen
verenigingsjaar, en de penningmeester in het bijzonder voor de
financiën. 2015 was een jaar vol experimenten, maar ook een jaar met
in ere herstelde tradities. Dit beleid
zullen wij in 2016 voortzetten met
meer nieuwe activiteiten. De verschillende commissies brachten als
volgt verslag uit.
Ruimtelijke Ordening
Hans Voorberg van de commissie
Ruimtelijke Ordening geeft aan dat
2015 wederom een enerverend jaar
is geweest. De commissie blijft de
verschillende ontwikkelingen in ons
woongebied actief volgen. Nieuw is
het overleg met de gemeente om
gezamenlijk te komen tot aangepaste
bouwrichtlijnen die zullen dienen als
leidraad voor Bosch en Duin in het
kader van de nieuwe Omgevingswet
in 2018. Leden spreken hun waardering
uit voor het werk dat de commissie
doet om onze omgeving leefbaar en
mooi te houden.
Verkeer
Ook voor de commissie Verkeer is het
een druk jaar geweest. Enkele grote
projecten zijn afgerond waaronder de
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renovatie van de N237 en het kruispunt
bij McDonalds. Het monitoren van het
effect hiervan, en de verdere uitvoering van het Verkeerscirculatieplan
blijven op de agenda staan. Bij alles
wat de commissie doet en beslist staan
drie doelstellingen centraal: vergroten
van verkeersveiligheid, verminderen
van de verkeersdruk en het verlagen
van de snelheden van auto’s in onze
leefomgeving.
Veiligheid
De commissie Veiligheid is in 2015 van
start gegaan met een brainstormavond
om inzicht te krijgen in het veiligheidsgevoel in onze buurt. Het blijkt dat er
net zoveel inzichten zijn als bewoners.
In reactie op de zomerinbraken heeft
de commissie verschillende tips aan
bewoners gegeven om aan de gezamenlijke veiligheid te werken. Tegelijkertijd houdt de commissie Veiligheid
vinger aan de pols bij de politie en
andere wijkverenigingen.
Sociëteitscommissie
De Sociëteitscommissie bracht dit jaar
een breed aanbod van sprekers en sociëteitsavonden. De avonden werden
aangekleed met boeiende sprekers en
heerlijke maaltijden die veelal verzorgd
werden door Suci Barkhuis. Daarnaast
zijn er afgelopen jaar verschillende
nieuwe initiatieven ontplooid waaronder de wijnproeverij bij Baars en
het bezoek aan het Nationaal Militair
Museum.

Ook de Salon der Kunsten zet haar activiteiten voort met een trouwe groep
deelnemers. Dit jaar zijn ze uitgebreid
met zang, een heus koor, en vierde de
Salon haar vijfjarig lustrum. De Salon
der Verdieping is haar tweede seizoen
ingegaan. De opzet met onze filosoof
Hans Beuk is een groot succes.
Voor 2016 staan nieuwe initiatieven op
het programma zoals een bezoek aan
Landgoed De Paltz met Herman van
Veen (overboekt met meer dan 100
inschrijvingen) en een tennistoernooi
met de tennisvereniging; hierover binnenkort meer.
Communicatie
Om te beginnen zijn wij wederom

trots op de prachtige uitgaven van het
Bosch en Duin Magazine die trouw
vier keer per jaar in onze brievenbus
glijdt. Ineke van Offeren, commissaris
communicatie, geeft aan dat het blad
goed gelezen wordt, maar ook dat we
op zoek moeten gaan naar nieuwe
adverteerders. Mochten leden een
bedrijf willen voordragen, we houden
ons aanbevolen! Ton Tjepkema, hoofdredacteur van dit magazine, geeft aan
na bijna vier jaar het stokje te willen
overdragen. Applaus van de leden voor
zijn inspanningen en goede resultaten.
Het is nog niet duidelijk wie het gaat
overnemen.
De website wordt goed onderhouden.
We zouden meer illustraties willen
toevoegen maar de software kent de
nodige beperkingen. Wij gaan in 2016
op zoek naar alternatieven met als
nevendoel de website, nieuwsbrieven,
ledenadministratie en financiën beter
te integreren.
Verder kwamen de gebruikelijke
agendapunten aan de orde zoals het
vaststellen van het verslag van de algemene ledenvergadering op 1 april 2015
en het vaststellen van het jaarverslag
van de secretaris over het verenigingsjaar 2015.
Financiën
Het ging financieel goed. We hebben
geen grote tegenvallers gehad, helaas
wel een paar kleine. De advertentieinkomsten vielen iets lager uit dan
begroot maar daar stond tegenover
dat we de kosten goed in de hand
hadden. Vanwege natuurlijk verloop
(verhuizing en overlijden) is het aantal
leden iets teruggelopen. Bovendien
hebben we dit jaar meer onbetaalde
contributienota’s dan in andere jaren.
In z’n algemeenheid zijn de kosten
goed onder controle en de inkomsten
redelijk stabiel. We hebben 2015 met
een positief resultaat afgesloten.

Naar verwachting wordt 2016 een relatief rustig jaar, geen groot uitspattingen
of extra uitgaven. De contributie per
adres blijft Euro 32,50 per jaar. Het is belangrijk nieuwe leden en adverteerders
te blijven werven. Met een paar nieuwe
initiatieven en evenementen gaat dat
vast lukken. Ook gaan we kijken naar de
mogelijkheid tot incasso.

De toekomst van
dit magazine
in uw handen...
Wordt u de nieuwe eindredacteur
van Bosch en Duin Magazine?
Na bijna vier jaar uw magazine onder mijn

De kascommissie, bestaande uit
Myriam Vaessen en Kors van Barneveld,
heeft vastgesteld dat er sprake was van
‘verantwoord en correct financieel beheer over 2015’. Zij hebben de financiën
over 2015 en de begroting van 2016
goedgekeurd.

hoede te hebben gehad, moet ik gaandeweg
steeds meer tijd besteden aan andere zaken.
Dit gaat onvoldoende samen met het maken
van een blad van continue kwaliteit. Of beter
gezegd, dat toeneemt in kwaliteit, hand in hand
met het aanzien.
Uiteraard maken we het blad met z’n allen maar

Vanuit de zaal ontvangen wij complimenten. Het was een goed verenigingsjaar!

iemand moet de touwtjes in handen houden.
Dat is de voornaamste taak van de eindredacteur van dit magazine. Behalve incidenteel of bij
gelegenheid, zoals nu, levert de eindredacteur

Tot slot
Het bestuur sluit de ALV af met de
wens om meer handjes en hoofdjes
welkom te mogen heten. Zowel binnen het bestuur als de vereniging. Wie
wil? Heeft wat tijd over? Wij hebben de
volgende openstaande vacatures.
Hoofdredacteur van Bosch en Duin
Magazine,
redactieleden voor Bosch en Duin
Magazine,
secretaris van het bestuur,
‘advertentieverkopers’,
extra handjes voor de organisatie van
de sociëteitsavonden, en
extra handjes voor het onderhoud
van de website.
Aarzel niet, we hebben een goed en
leuk team! Neem contact op per email:
secretaris@verenigingboschenduin.nl

•
•
•
•
•
•

Bosch
&Duin

Op naar het 95-jarig bestaan in 2018!
Namens het bestuur van de Vereniging
Bosch en Duin en omstreken, april 2016,
Patricia Bosma-de Munk,
Secretaris

geen tekstuele bijdrage. Dat is althans de huidige opzet, het staat een nieuwe eindredacteur
uiteraard vrij hierin verandering te brengen. Wat
in ieder geval niet verandert zijn de coördinerende taken.

•
•
•
•

Z
 orgen dat voldoende kopij op tijd beschikbaar is.
Z
 orgen voor foto’s en/of illustraties wanneer nodig (het magazine heeft een eigen
fotograaf).
K opij opmaak-klaar maken.
P roefdrukken nakijken en goedkeuren (gelukkig hebben we ook een vormgever).

Dit is een goedlopend proces dat in principe
weinig of geen verbetering behoeft. Dat laat
alle gelegenheid om iets aan het magazine toe
te voegen. Net zoals ikzelf en mijn voorganger
Ton Berlee dat gedaan hebben. Het magazine kan niet stil blijven staan. Het moet, niet
revolutionair maar evolutionair, meegaan met
tijd, woonomgeving en lezers. Zowel uiterlijk
als inhoudelijk. Bent u geïnteresseerd en wilt u
graag meer weten? Neem dan contact op via
redactie@verenigingboschenduin.nl
Ton Tjepkema
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Als je in de jaren zestig bent
opgegroeid in Bosch en Duin,
zag je dagelijks de melkboer, de
bakker en de groenteboer aan de
voordeur verschijnen. Sterker nog,
op de hoek van de Vossenlaan
en Baarnseweg woonde ‘melkboer De Bruin’. Ook reed er in die
dagen nog een heuse trein langs
de Spoorlaan naar Bilthoven. Aan
het einde van die Spoorlaan zat
de Wijnhandel van Baas, zeg maar
gewoon Kiebert. Ook was er in het
dorp nog een makelaar, die nu nog
steeds niet van ophouden weet.
In elk gemiddeld dorp was er in
die tijd ook een geroutineerde en
authentieke garage te vinden met
een Shell tankstation. Bosch en
Duin had garage Jacobse en dat
was destijds een begrip in de wijde
omtrek. Achter bij Jacobse stond
een brandweerauto en er was zelfs
een politiepost op de Dennenweg
met een gevangenis. Al met al was
het in Bosch en Duin goed en veilig
toeven in de jaren zestig!
Professor Dr. Bob Smalhout is ooit
met zijn Skoda Coupe in de seventies
over de kop gevlogen, wonder boven
wonder kon hij zo uit het wrak stappen. Het was dan ook niet verwonderlijk dat hij in 1999 besloot om bij
Autoservice Bosch en Duin wederom
een veilige Skoda aan te schaffen, het
merk had hem immers eerder gered.
Wat betreft de verkeersveiligheid kon
het in Bosch en Duin wel iets beter.
Veilig Verkeer Nederland heeft ooit
een verkeersspotje opgenomen over
onveilige kruispunten, de kruising bij
melkboer De Bruin was hierin figurant.

Heimwee...

individu, is nog maar de vraag of
elektrisch rijden de toekomst is.
Producenten als Mercedes Benz,
BMW en Toyota stoppen miljarden in de ontwikkeling van rijden op
waterstof.

jongste zoon in het naburige gemeentehuis van Zeist de geboorteakte
ontving, stond daar geboren te Zeist.
Ik weet nog goed dat ik zei: ‘Maar meneer, hij is in Bosch en Duin geboren”.
Maar ach, het dorp is gemoderniseerd
en daarmee op de goede weg...
Het doet mij soms verlangen naar
vroeger, bijvoorbeeld naar de tijd van
mijn eerste auto. Heeft u toevallig uw
eerste nummerbord nog? Of alleen
nog een foto? Wat is het toch, wat
blijft er zo aantrekken in de auto’s van
weleer? Is het heimwee, jeugdsentiment, of wellicht de passie voor die
ene auto omdat hij van uw vader is
geweest. Misschien de Peugeot 504
van Dr. Brandt? Of de gele Volvo Amazone Combi van Wijnhandel Kiebert?
Hoe zal het ons petrolheads vergaan,
nu er zelfs voorstellen worden ingediend voor verplicht elektrisch rijden
in 2025? Juist, van die partij die ook
het kwartje van Kok heeft uitgevonden. Buiten het feit dat het een aantasting is van de keuzevrijheid van ieder

Bert Vonk

Daarnaast is het soms schrijnend om te
zien dat diezelfde groep mensen van
dergelijke voorstellen rijden in oude
diesels, de vervuilers pur sang. Uit de
CarCost Index van een bekend autoleasebedrijf blijkt autorijden in Nederland het duurst te zijn in heel Europa.
De gemiddelde Nederlander die dagelijks de auto nodig heeft voor zijn werk
is een melkkoe. De kosten als BPM, BTW,
bijtelling bij zakelijk rijden, de accijnzen
op brandstof en wegenbelasting, het
is bijna teveel en om je als parlementariër voor te schamen. Ik heb heimwee
naar de tijd, toen wij als autoliefhebber
niet te maken hadden met deze onzin.
Graag ga ik met u terug naar de tijd van
uw klassieker, om samen met u leuke
foto’s te maken en mooie anekdotes te
noteren over uw oldtimer. Zo kunnen
wij samen er een mooie column van
maken. Ik kijk ernaar uit! Neemt u contact met mij op?
Bert Vonk, b.vonk@astonmartin.nl

De afgelopen jaren zijn er veel verkeersveilige maatregelen genomen in
Bosch en Duin, de vraag is echter of
dit het karakter van ons lommerrijke
buurtschap niet aantast. Modernisering is goed, maar het moet niet ten
koste gaan van het unieke karakter
van een dorp als Bosch en Duin.
Toen ik na de geboorte van mijn
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Sociëteit

In de maanden juni, juli en augustus organiseert de sociëteit
geen avonden in verband met de
zomervakantie. Daarom hebben
we Lenneke gevraagd zich op deze
pagina voor te stellen.
Tijdens de algemene ledenvergadering van 6 april jl. ben ik benoemd in
het bestuur van onze vereniging tot
voorzitter van de sociëteitscommissie.
Een mooi moment om mezelf voor te
stellen.
Mijn naam is Lenneke Rademaker.
In mijn 46 levensjaren heb ik bijna
voortdurend in deze omgeving gewoond. Ik ben opgegroeid in Huis
ter Heide en sinds 1995 woon ik in
Bosch en Duin. Samen met mijn man
en dochter van elf geniet ik van al het
groen en de rust om ons heen. Na
jaren een drukke baan in de pensioensector te hebben gehad, beraad ik me
momenteel op iets nieuws. Met een
pensioenleeftijd van 67 jaar heb ik immers nog wel wat jaren te gaan! Naast
tuinieren ben ik ook anderszins graag
buiten. Tennissen, hockeyen, golfen
en skiën behoren tot mijn favoriete
(buiten)sporten. Verder heb ik een
brede interesse voor maatschappelijke
vraagstukken en lees ik graag.

Lenneke Rademaker
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Er wordt hard gewerkt aan een leuke
invulling van de sociëteitsavonden
in dit najaar maar daarover kan ik u
nu nog niet zoveel melden. Als u een
idee of voorstel voor een inspirerende
avond heeft dan hoor ik dat uiteraard graag. Ik hoop u op één van de
komende sociëteitsavonden de hand
te kunnen schudden!
Lenneke Rademaker
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21 september 2016
De eerste avond van het
nieuwe seizoen

Het programma is nog
niet bekend. Wel kunt
u alvast noteren dat de bar om
18.30uur opengaat en een maaltijd
vanaf 19.00uur geserveerd wordt.
Een eventuele gastspreker zal
zijn verhaal omstreeks 20.00uur
beginnen.

Noodopvang Kamp Zeist De toekomst van dit Magazine Heimwee Lenneke Rademaker en meer...

