Bosch & Duin’s Belang!
Informatiebulletin van de Vereniging Bosch & Duin en omstreken
Vijfde Jaargang, Uitgave 17, december 2009

Voor u alweer het laatste exemplaar van
Bosch en Duin’s Belang! in 2009. In deze
uitgave informatie over de aanstormende
gemeente raadsverkiezingen op 3 maart,
de aankondiging van een politiek cafe in
februari, een schitterend interview met
onze eigen Linda van cafe Spitfire aan de
Amersfoortseweg, een bericht over het
Witte Kerkje concert dat wij op 15 januari
samen met de Vereniging Huis ter Heide
organiseren, informatie over het 150 jarig
jubileum van datzelde Witte Kerkje dat een
steeds meer centrale rol in onze omgeving
begint te spelen, een overvol en gezellig
programma van onze Societeit de eerste
maanden van het nieuwe jaar, architectuur
onder de loep, en nog veel meer!

Een voorspoedig 2010!
Op 9 januari bent u van harte welkom op
onze oergezellige nieuwjaarsborrel. Ook
deze keer doen we dat samen met de
Tennisvereniging. Met name als u nog niet
eerder betrokken bent geweest bij een
van de activiteiten van onze vereniging en
wil kennismaken met andere bewoners,
is dit een bij uitstek geschikte gelegenheid om dat eens te doen, het is een van
de meest gezellige momenten van het
jaar, bomvolle bar oergezelig en natuurlijk
vooral geen langdradige toespraken van
de beide voorzitters!
Wij wensen u een zeer voorspoedig en
gelukkig 2010!
Witte Kerkje Concerten Claudi Arimany Hillbillieland F.U. Verbruggen & P.R. Goldschmidt Sociëteit

Interview met Linda Spitfire door Barbara van der Lelij-van Erckelens

INTERVIEW

Hoe ben je hier terecht gekomen?
Mijn ouders hadden een hotel in
Oostenrijk (Linda is Oostenrijkse, red.).
Ik deed indertijd de hotelvakschool
in Zwitserland, maar kwam vaak als
stagiaire mijn ouders helpen in het
hotel. In dat hotel logeerde regelmatig een Hollander, die hier op de
Alexanderweg een satéfabriek had,
de Soka. Hij liep nogal achter me aan
en tsja, ineens was het raak! Toen ben
ik voor hem beurswerk gaan doen in
Nederland, de Horecava en zo.

En dit restaurant?
Dat heeft hij toen voor me gekocht,
want hij wist dat ik anders nooit hier
zou blijven! Ik moest toen ook al mijn
horecapapieren in Nederland halen.
Dat was best een klus, want ik werkte
‘s avonds hier en overdag op de beurs.
Vertel eens wat over het gebouw
zelf?
Het was oorspronkelijk een stationsrestauratie. Er liep hier immers een
werkspoorlijn van Zeist naar Bilthoven
(heden fietspad, red.). Op de Amersfoortseweg waren nog spoorbomen
in die tijd. Toen ik hier begon was de
A28 er nog niet en was de Amersfoortseweg de enige hoofdweg van
Zeeland naar Zwolle. De Spitfire was
het eerste restaurant, dat mensen
tegenkwamen, als ze vanuit Zeeland
naar het noorden reden. Zaten er
allemaal van die Zeeuwse kappen hier
aan de koffie!
In die tijd waren er ook nog geen vakantiespreidingen en dan lieten ze al
die bouwvakkers in één keer los! Nou,
dan had ik tussen 9 en 12 al 1000 kop-

jes koffie en 1000 taartjes verkocht! En
als de TT van Assen er was, dan kwamen al die motoren hier langs en dan
zag het hier zwart van de stoeltjes
voor de deur. Al die mensen wilden
koffie, het was een gouden plek!
Dat was hard werken!
Ja, maar we namen het er ook van,
hoor! Drie keer per jaar gingen we
dicht en dan maakten we grote reizen.
We hebben véél opgemaakt!
Waren jullie getrouwd?
Nee, we hebben wel vier keer bij het
Gemeentehuis gestaan. Hij wilde wel,
maar ik dacht elke keer: trouwen is
niets voor mij...
Je hebt altijd veel Amerikanen van
de basis aan de bar gehad. Hoe
kwam dat zo?
Dit was de enige kroeg, waar de militairen na het werk in uniform mochten komen. Voor de lokale meisjes
waren het echte helden. Er kwamen
bussen vol met meisjes uit Utrecht
en Soest. Die jongens hadden stapels
met geld en grote Amerikaanse auto’s.
De dollar was 4,85, ze kregen hoge
toelagen en alles taxfree. Hun eigen
club op de basis ging om tien uur
dicht en dan kwamen ze allemaal hier.
In die achterkamer gingen ze dan een
beetje schuifelen met die meisjes. Ze
probeerden vaak die meisjes mee te
krijgen naar de USA. Zeiden ze bijvoorbeeld dat ze een bloemenwinkel
in N.Y. hadden, waar ze konden werken en dan bleek zo’n kind gewoon
met een mandje met bloemen op de
hoek van de straat te moeten staan!
Ze kwamen meestal terecht ‘in the
middle of nowhere’, in Hillbillieland!
Van de 100 meisjes, die vertrokken,
zijn er 99 weer teruggekomen. Er was
er één, die zei: ik ga mee, maar ik wil
wel een retour ticket. Nou, die was
binnen een week alweer terug!
Ach, ik had zo’n goede band met die
militairen. Op Moederdag kreeg ik
altijd cadeautjes, ik was zo’n beetje
hun tijdelijke moeder. En ze stuurden
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Via de achterdeur word ik
binnengelaten door Linda. We
gaan zitten aan de ronde tafel
in de gelagkamer. Ik kijk om
me heen. Overal foto’s, veel
hout en koper, een jukebox,
Delfts blauwe tegeltjes, een
snorrende gaskachel. Kortom,
een echte bruine kroeg en dát
in Huis ter Heide!
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Trouwen is niets voor mij...

Weg met die
vermoeide blik

me kaarten uit de USA, soms met
alleen “Linda Spitfire Holland” erop en
dan nog kwam zo’n kaart aan. Weet
je, die knullen zaten hier ook maar,
ver van huis. Er waren er bij met een
Vietnamsyndroom, die waren af en
toe helemaal in de war. Zo moeilijk
voor die jongens... Met “Desert Storm”
werden ze hier gewoon weggeplukt.
Kwamen ze later weer terug, werden ze weer hier gestationeerd,
helemaal van slag...

Kijk voor meer informatie
op www.kliniek-emc.nl of
bel naar 030 228 84 00

ooglidcorrectie

Schonk je alleen drank of
werd er ook gegeten?
Ja zeker! Ik heb ontzettend veel
gekookt! Biefstuk van de haas
met champignons en frites,
vonden ze heerlijk. En Wiener
schnitzel natuurlijk. Maar als
hun maandgeld op was, werden het tosti’s! Tsja, en in 1994
gingen ze weg...

Binnen één uur 10 jaar jonger
Geen wachtlijst
De juiste zorg op het hoogste niveau

KREDIETCRISIS...
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Dat zal wel vreemd
geweest zijn. Komen er nu nog
militairen?
Ja, wel wat Hollandse militairen voor
een biertje en een tosti. En verder heb
ik hier nu ook gewoon publiek. Het
is nog steeds gezellig. Elke 2e vrijdag
van de maand komt de buurtvereniging hier borrelen. Glaxo komt
regelmatig met een groep mensen,
eindexamenfeestjes worden hier
gegeven en dan heb ik nog mijn vaste
gasten.

CRISIS?!

Dat de kredietcrisis de gemoederen bezighoudt staat vast. Waarschijnlijk
heeft u zelf ook veel vragen... Of misschien zelfs zorgen... Over de
invloed die de crisis op uw financiële leven kan gaan hebben...
Of misschien al heeft...
Loop daar niet mee rond maar laat u vakkundig voorlichten door de
notaris. Dat is dé persoon bij uitstek die niet alleen uw vragen kan
beantwoorden maar óók juridische oplossingen kan bieden! Oplossingen
die de kredietcrisis buiten de deur houdt en veiligheid voor de toekomst
creëert.
Behoefte aan meer informatie maar vooral daadkracht?
Bel of email dan voor het maken van een gratis afspraak. En omdat het
tegenwoordig allemaal moeizaam genoeg gaat kunt u ook gerust
langskomen in de avonden of in de weekenden.

Schoudermantel 37
3981 AE Bunnik

Graag tot snel!

T: 030-656 87 88
F: 030-656 56 68
E: tl@anotaris.nl
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Kook je nog steeds?
Nee, alleen tosti’s en bitterballen en zo. Wel met Kerstmis. Daar
ben ik mee begonnen toen mijn
levenspartner overleed. Op één van
de Kerstdagen kook ik gratis voor
wie er komt. De vrouwen tuigen
de kerstboom op en dekken de
tafels en ik kook. Schweinegebrat
mit Speck (oei, ik denk dat mijn
man met Kerstmis bij Linda gaat
eten!). Het is dan één grote familie
hier. En op de 24ste heb ik altijd
Glüwein met koekjes, dat is echt
Oostenrijks.

Wat zijn je plannen voor de
toekomst?
Volgend jaar ben ik hier 40 jaar. Ik
zou wel graag met zo’n 15 à 20
mensen naar Korinthië (Slovenië)
gaan, naar het ouderlijk hotel, dat
mijn broer nu runt. Misschien dat
Bavaria wat sponsort. Tenslotte
heb ik hier in die 40 jaar heel wat
omgezet. Pullen van een liter had
ik nog vroeger (toe maar, onze
eigen Bierfesten op de Amersfoortseweg!).
Heb je veel bekende Nederlanders
aan je bar gehad?
O ja, zo veel! Jan Terlouw, Jan Nagel,
Hans Wijers, Kees Schilperoord... die
zat hier altijd liedjes te schrijven. En
dan natuurlijk de toenmalige Minister
van Defensie Vredeling. Die zat hier
soms de hele nacht te zuipen. Eén
keer moest ik hem om half acht
‘s morgens eruit sturen, naar z’n
chauffeur. ‘s Avonds was hij op
het journaal en die journalist
zei nog dat de minister een
rustige indruk maakte, nou, ik
wist wel waarom!
Linda lacht haar stralende
lach en kijkt me met haar
donkere ogen ondeugend
aan.

Je hebt zeker wel vele
aanbidders gehad?
Gehad? Nog steeds. Ik word er zo moe
van. Weet je, ik ben heel trouw, heb
het fijn gehad met mijn partner, maar
nu hoeft het voor mij niet meer.
Ik eet en drink lekker, koop af en toe
eens wat kleren en zo is het goed.
Ik neem afscheid van deze
sprankelende vrouw en beloof
binnenkort eens een neut te komen
drinken. Gaat u met me mee?

“De Spitfire” ooit stationnetje
langs het spoor

1952

2009

Door Maarten van der Kloet, deel 11

ONTROEREND GOED

Nu ruim een half jaar geleden
kocht ik bij de Slegte in Utrecht
een boek over ‘Landhuizen
en bungalows’. Al bladerend
kwam ik een pagina tegen met
een tekst en twee foto’s (afb. 1
en 2) van een bungalow aan de
Biltseweg 36, ontworpen door
het architecten duo Verbruggen - Goldschmidt. De een
toont de westgevel en de entree
en de andere laat een gedeelte
van de woonkamer zien in een
interieur stijl uit het begin van
de jaren vijftig, ook wel bekend
onder de naam ‘Goed Wonen’.

Fotografie:
Afbeelding 1 – 2
Jaap d’ Olieveira –
Amsterdam (ca. 1952)
Afbeelding 3
Liesbeth Boelmans –
Kranenburg of
Ton Sanders (ca. 1998)
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Afbeelding 4 – 5
Maarten van der Kloet
(2009); deze afbeeldingen zijn in zwart-wit
afgedrukt, omdat de
gelijkenis met het
verleden dan beter
tot haar recht komt
en omdat kleuren ons
in de meeste situaties
waar wij ons in
bevinden verleiden.

Later kwam ik in mijn boekenkast een
ander boek tegen met als titel: ‘Natuur
in een bewoond landschap’ met daarin een foto (afb. 3) van dezelfde bungalow. De opname is genomen vanaf
de Biltseweg met op de voorgrond de
entree en de oprijlaan. Het onderschrift bij deze foto luidt: “Huis in
Rietveldstijl, geraffineerd ingebouwd
in het natuurlijk reliëf: voorbeeld van
een gelukkig huwelijk tussen cultuur
en natuur. Open natuurtuin, waarvan
aanleg en beplanting zeer goed aansluiten bij het duinlandschap rondom.
Sobere ingangspartij, passend bij de
stijl van het huis”.
F.U. Verbruggen (1916 - ) en P.R.
Goldschmidt (1923 - )
Beide architecten behoorden niet tot
de voorlopers van de ‘moderne beweging’, maar maakten hier wel als een
soort tweede garnituur onderdeel van
uit. Hun werk laat duidelijke invloeden
zien van de architectuur van Ludwig
Mies van der Rohe (1886 – 1969). Vooral in hun bungalow ontwerpen komt
dit tot uitdrukking. Daarom lijkt hun
bungalow aan de Biltseweg eerder
onder de invloed van van der Rohe
te zijn gebouwd dan die van Rietveld,
zoals de auteur van het onderschrift
bij de entree foto beweert.
Beiden hebben meerdere bungalows
gebouwd, zoals in Bergen (NH, 1953),

Anno 2009 is aan de architectuur van
deze bungalow en het interieur niets
gewijzigd. Het lijkt alsof de tijd stil
heeft gestaan. Dit geldt niet voor de
bomen en het overige groen, die zijn
in de loop der jaren fors gegroeid.
Gedurende de periode, nu ruim twee
jaar geleden, dat ik voor Bosch en
Duins Belang artikelen schrijf over
‘ontroerendgoed’ ben ik een bungalow, die zowel van buiten als van
binnen in originele staat verkeert, nog
niet eerder tegen gekomen. In de
meeste gevallen wordt het interieur
na een aantal jaren als eerste gesloopt,
hetzij door de zittende bewoners of
hetzij bij verkoop door de nieuwe
eigenaars, omdat dit niet meer zou
voldoen aan de eisen van de ‘moderne’ tijd of doordat men van smaak
is veranderd. Een nog rigoreuzere
aanpak is dat de nieuwe bewoners
een dergelijke bungalow amoveren en
op het braak liggende terrein een villa
in een ‘onmoderne’ architectuur stijl
laten bouwen door, bv. ‘Domus Aurea
exclusieve villabouw’ uit België.
Alleen al uit architectuur historisch
oogpunt zou deze bungalow aan
de Biltseweg 36 voor de toekomst
behouden moeten blijven. Voor Bosch
en Duin een unieke situatie.
Met dank aan mevrouw Wijga voor
haar bereidwillige medewerking.
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Bergen aan Zee (1954) en Laren (NH,
1955). In Rotterdam hebben zij het
‘Overbeekhuis’ ontworpen (1960 –
1965) aan het Marconiplein, een kantoorgebouw dat onderdeel uitmaakt
van het Europointcomplex.
De toren bestaat uit een betonnen
kern waaraan, vanuit een soort betonnen ‘parasol’ op het dak, de verschillende verdiepingen zijn opgehangen.
Of anders gezegd, het gebouw is van
bovenaf afgebouwd. Voordeel van
deze constructiewijze is dat er geen
kolommen in de gevel nodig zijn. Vanwege de goudkleurige thermopane

beglazing van de gevel kreeg het in
de volksmond de bijnaam ‘Goldfinger’.
Later werd deze bij een renovatie
vervangen door een lichtgroene
vliesgevel.
Bungalow mevrouw A.H. Wijga,
Biltseweg 36, 1952
De bungalow is door Verbruggen en
Goldschmidt gebouwd ter nagedachtenis aan een jongeman die graag architect wilde worden en omgekomen
is in de tweede Wereldoorlog. Vanaf
de bouw woont de familie Wijga hier
met hun kinderen, die inmiddels het
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huis uit zijn. Omdat de begeleidende
tekst in ‘Landhuizen en Bungalows’ bij
de twee afbeeldingen iets zegt over
hoe men in het begin van de jaren
vijftig tegen de voor die tijd ‘moderne’
architectuur aankeek, neem ik deze
integraal over:
“De plattegrond is geheel aan bijzondere familieomstandigheden aangepast. Het westelijk gedeelte van de
bungalow wordt bewoond door een
jong echtpaar, het oostelijke gedeelte
door een alleenstaande oudere dame.
Hal en keuken worden gemeenschap-

pelijk gebruikt. De hal bevindt zich
centraal en is aan beide langszijden
van het huis via een overdekt portiek,
toegankelijk. De keuken is er op berekend dat de maaltijden er gebruikt
kunnen worden. Naar wens van de
oudere dame werd haar slaapkamer
mede als werkvertrek ingericht. De
woonkamer van het echtpaar werd
voorzien van een knus studeerhoekje.
Wegens het aanmerkelijk lagere
niveau van het terrein aan de westzijde kon onder de woonvloer van
het echtpaar zeer doelmatig de
garage geprojecteerd worden”.

Maarten van der Kloet

1998
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Interview met de fluitist Claudi Arimany op 20 november 2009. Door Kyra C. Van Ramele

Nieuwjaars concert Witte Kerkje Huis ter Heide

Claudi Arimany
CONCERT

In de reeks klassieke concerten
Witte kerkje, een initiatief
van de Verenigingen Bosch
en Duin en Huis ter Heide
is 15 januari gereserveerd
voor de liefhebbers van
Mozart, Boccherini en Johann
Christoph Friedrich Bach.
Op deze vrijdagavond, een van
de eerste in 2010, hebben we
het Camerata Ensemble met
als solist de internationaal
vermaarde fluitist Claudi
Arimany uit Catalonië als gast
in het Witte Kerkje.
Na het inslaand succes van
het Matangi kwartet is het
nu de gelegenheid bij uitstek
om ons te verdiepen in het
Camerata Ensemble, waarbij
vermaarde musici gelegenheid
krijgen om in kleiner dan
het gangbare grotere circuit
elkaar informeel beter te leren
kennen en daardoor intiemer
te musiceren. Een grote naam
aan het werk voor een kleiner
publiek.
Om u alvast in de stemming te brengen, belden we op 20 november met
Claudi Arimany, aanvankelijk bereikten
we hem in zijn auto in Catalonië, na
een uurtje mochten we het nogmaals
thuis proberen en was het gelijk raak.
Claudi Arimany werd in een dorpje
vlakbij Barcelona geboren. De reden
dat hij met fluitspelen begon was dat
het op dat moment voor hem een
betaalbaar instrument was. Zijn voorkeur ging eigenlijk uit naar de hobo.
Claudi Arimany ging fluit studeren aan

het Conservatorium in Barcelona.
De in Europa zeer bekende fluitist
Jean Pierre Rampal is zijn grote leraar
geweest, een vader in zijn muzikale
carrière die voor zijn zeer getalenteerde
pupil Claudi een grote toekomst zag.
Arimany is niet van instrument
veranderd. Meer en meer raakte hij
zeer verbonden met de fluit vanwege
haar enorm grote klankkleur, licht en
dansant. Daarnaast is het repertoire
voor fluit enorm groot.
Favoriete componisten zijn voor
Arimany Mozart en Bach. Hij valt ook
voor een vroegere streekgenoot die
de meesten van ons wellicht wel onder een van zijn componisten namen
kennen: de 18de eeuwse Catalaanse
componist en cellist Jean Battista de
Pla. Hij reisde de wereld door met
zijn muziek. In Italië werd hij Giovanni
Battista genoemd en in Duitsland
Johannes Platz.
We vragen Claudy Arimany naar zijn
mening over het fluitspel heden ten
dage, klank en interpretatie, zoals bij
voorbeeld de interpretatie van barokmuziek. Claudy Arimany: “De muziek
is een taal, een andere taal, meer
metafysisch, spiritueel. Onze structuur
is de partituur”.
De klank van het fluitspel vindt hij
met name de laatste jaren veranderd.
Hij houdt niet van de modernistische
aanpak, de klank is hem veel te hard,
te manifest. Dat levert te vaak een
verlies van verfijning en lichtheid in
het spel op.
Arimany is als solist verbonden aan
het Camerata Ensemble en verschil-

lende andere orkesten. Het programma op 15 januari 2010 in Huis
ter Heide bestaat uit werken van
Boccherini, Mozart en Bach.
Kyra-Christina van Ramele.

Terugblik
We kijken nog graag even terug op
het vorige Witte Kerkje concert met
het Matangi Kwartet. Een schitterend
concert.
Alom ontvingen we adhesie voor de
fantastische organisatie, de opkomst
was hoger dan verwacht - volledig
uitverkocht -, de akoestiek na de verbouwing onverwacht fantastisch.
We hebben een paar adviezen
gekregen die we gaan opvolgen: de
zaal gaat om 7.15 uur open met koffie,
de pauze wordt iets langer, wederom
met de mogelijkheid voor een kopje
koffie, en we zijn aan het bekijken

15 januari - Camerata Ensemble
Waar: Witte Kerkje Huis ter Heide;
Hoe laat: aanvang 20.00u
Kaartverkoop: vanaf heden!
Kaartverkoop: anneliesschuler@live.nl
Let op: Er zijn beperkt (110) kaarten beschikbaar,
voorkom teleurstelling, reageer onmiddellijk!
€17,50 per kaart, reserveer nu bij: anneliesschuler@live.nl

of we een laag podium kunnen
gebruiken zodat alles ook goed te
zien is.
Kaartverkoop aan de zaal zelf, geeft te
veel wachttijd bij de ingang, 95% van

“Onze structuur is
de partituur”

de kaartverkoop verliep succesvol via
de mail, dat blijven we zo doen. Het
glas wijn aan het eind van de avond is
kennelijk goed bevallen, het was nog
even ontspannen nakeuvelen!
Extra aandacht blijft uitgaan naar
mensen met speciale wensen. Bent u
minder mobiel maar wilt u er bij zijn,
graag een bericht aan voorzitter@
verenigingboschenduin.nl
Wij kunnen voor vervoer en een
uitstekende plaats zorgen.
Voorkom teleurstelling en boek snel
uw plaats, het vorige concert was
volledig uitverkocht.!

vervolg vorige pagina

De Witte Kerkje Concerten
worden gesponsord door:

Vereniging Bosch en Duin e.o.
Voorzitter: Rob Meyer

Schilderen in
Bosch en Duin...
Na een stille periode laten we
weer iets van ons horen. Wij
zijn Gitta Kreeftmeijer-Blauw
en Annemarie Treurniet-ter
Haar Romeny. In november
zijn we begonnen met een
schildersactiviteit in het
gezellig opgeknapte clubgebouw aan de Dennenweg 6 te
Bosch en Duin. U weet wel,
de activiteitenruimte van de
vereniging. We tekenen met
houtskool en schilderen met
acrylverf onder leiding van Lilian Oldenhof. Heeft u belangstelling voor deze schildersactiviteit dan kunt u een proefles
volgen. Zowel beginnelingen
als gevorderden zijn van harte
welkom.
Papier, kleine doeken, houtskool
en basiskleuren acrylverf zijn tegen
betaling tijdens de les te verkrijgen.
En als u op een groot doek wilt
werken en bijzondere kleuren
wilt gebruiken kunt u deze zelf
meenemen, net als uw eigen
schildersezel en schort. Aquarelverf

is toegestaan, maar olieverf niet. Er
zijn kwasten, jampotjes, verfplateaus
aanwezig evenals koffie, thee enz.
Er zijn 7 lessen op dinsdagmorgen van
9.30 tot 12.00 uur ingepland, en er zijn
3 lessen op dinsdagavond van 19.30
tot 22.00 uur gepland de komende
winter tot aan het voorjaar.
De data dinsdagmorgen:
17 november en 8 december 2009.
19 januari, 16 februari, 9 maart en
30 maart 2010
Data dinsdagavond:
24 november 2009,
26 januari en 16 maart 2010.

Tijdelijke huisvesting ten einde!
Het is veel Bosch en Duiners
al jaren een doorn in het oog:
de tijdelijk huisvesting van
De Wijngaard aan de Duinweg, ook wel ‘de containers’
genoemd. De containers zijn
inmiddels al weer vijf jaar geleden gebouwd om bewoners
van De Wijngaard voor de
duur van een verbouwing een
tijdelijke behuizing te bieden.
De verbouwing is afgerond en
sinds voorjaar 2008 staan de containers leeg, hetgeen de aanblik nog
treuriger maakt dan in bewoonde
toestand. Reden voor de Vereniging
Bosch en Duin e. o. om aan de bel te
trekken, temeer daar in de zomer van
2009 de vergunning voor de tijdelijke
bouw was verlopen.
Een en ander leidde tot een uitnodiging voor een gesprek over de stand

van zaken van de heer van Eijsden,
lid van de Raad van Bestuur van de
Accolade Zorggroep, met het bestuur
van de Vereniging Bosch en Duin en
ondergetekende als omwonende.
De heer Van Eijsden deelde tijdens
het - overigens zeer prettige - gesprek
mee dat de Accolade Zorggroep heeft
besloten, na eerdere vruchteloze po-

De kosten zijn €7,50 per les inclusief
koffie, thee e.d. contant tijdens de les.
Overige ideeën voor andere activiteiten zijn bij ons van harte welkom.
U kunt zich aanmelden via de mail bij
gitta@kreeftmeijer.nl of
a.f.romeny@gmail.com. Ook kunt u
zich telefonisch aanmelden:
Gitta Kreeftmeijer 0346 - 354924
Annemarie Treurniet 06 - 1533 1667

Binnenkort weg!

gingen tot verkoop, tot sloop van de
containers over te gaan. Goed nieuws
dus voor omwonenden, maar ook
voor de bewoners van De Wijngaard,
die er volgens de heer Van Eijsden erg
naar uitzien het terrein voor passender
en leukere zaken te gebruiken. Het is
de bedoeling dat de containers nog
voor 31 december verwijderd worden.
Daarna wordt, als de benodigde
fondsen beschikbaar zijn, het terrein
ingericht zoals het er voor het containertijdperk uitzag: een speeltuin en
wat aaibare dieren. Omwonenden zullen bij de herinrichting van het terrein
betrokken worden en onze kinderen
mogen daar te zijner tijd weer spelen,
aldus de heer Van Eijsden. Hij zei net
als de Vereniging Bosch en Duin te
hechten aan een goede verstandhouding met omwonenden.
Wordt vervolgd!
Annediek van der Velden, omwonende
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Valt er wat te kiezen?..
Moet Zeist groeien?
Eerst heette het dat Zeist op 60.000
inwoners moest blijven om de
voorzieningen op peil te houden.
Daarvoor waren in tien jaar 3.000 extra
woningen nodig, gemiddeld dus 300
woningen per jaar. Maar de buurtorganisaties deden wat de gemeente
naliet. Op hun verzoek onderzocht de
Wat kiest u?
TU Delft de bewering en wat bleek:
De verkiezingen zijn in aantocht en
een kleine extra honderd woningen
dat merken we. Politieke partijen
schieten in de stress, want het is straks per jaar is genoeg om in de eigen
behoefte van Zeist te voorzien. De
afrekentijd. Elke partij gaat daar op
300 extra woningen per jaar zouden
haar eigen wijze mee om. Vooral bij
de moeilijke dossiers leer je de politici de gemeente echter door instromers
goed kennen. Neem het bouwdossier. op zo’n 64.000 inwoners brengen.
De coalitie van CDA, VVD, PvdA en
Groen Links, meestal met steun van
SGP/CU, probeert uit alle macht extra Wat nu, dachten de ambtenaren,
woningen te bouwen, veel meer dan projectontwikkelaars, woning
voor Zeist nodig is. Maar ja, hoe vertel bouworganisaties en
bestuurders. Eureka: in het
je het de burger?
De redactie vroeg columnist
Janus van de samenwerkende
buurtorganisaties, de Stichting
Beter Zeist, zijn licht te laten
schijnen over de komende
verkiezingen voor de gemeenteraad.

“Ontwikkelingsperspectief Zeist 2030”
wordt niet meer het aantal van 60.000
inwoners vermeld, maar wél een
onduidelijk principe. Het gaat nu om
het streven naar een “evenwichtige
bevolkingsopbouw” met aandacht
voor senioren, middeninkomens,
starters en personen die wel in Zeist
werken maar er nog niet wonen.
Dat komt goed uit, alles blijft lekker vaag en met zo’n uitspraak kun
je alle kanten op. Wat betekent een
evenwichtige opbouw, is die wel te realiseren en wat zijn de consequenties?

...op 3 maart 2010...

Wordt de poort niet opengezet voor
een ongebreidelde woningbouw?
Zeist als groeikern zonder daarvoor
aangewezen te zijn? Dat zijn Utrecht,
Amersfoort, Houten en Woerden wel.

Waarom de uitbreiding dan niet
aan die gemeenten overlaten?
Zeist ligt in de buurt van grote steden
zoals Utrecht en Amsterdam en veel
jongeren trekken daar voor een tijd
heen. Omgekeerd vinden senioren
van buiten een goede opvang in Zeist.
De gemeente wilde toch een ‘care valley’ zijn? De typische opbouw van de
Zeister bevolking zal daarom niet veel
veranderen, wat je ook aan woningen
bouwt. De gemeente moet dat toegeven, maar zegt dat elk beetje helpt.
Alsof er geen andere mogelijkheden

zijn om iets te doen aan het bestand
aan woningen. Denk aan reconstructie
en verkoop van een deel van de vele
huurwoningen als aanjager voor de
doorstroming.
Verder kent Zeist een groot nettooverschot aan arbeidsplaatsen, zo’n
10.000. Moeten we stimuleren dat
die inkomende werkers in Zeist gaan
wonen? Of kunnen een paar grote
instellingen niet beter verhuizen? Dat
scheelt veel verkeers- en parkeeroverlast en levert zonder boskap tevens
nieuwe locaties voor woningen op.

Verstedelijking niet gewenst!
Volgens de provincie kunnen niet alle
mensen die in deze provincie willen
wonen ook huizen krijgen. Anders

zouden het groen en de recreatie te
veel in het gedrang komen. Dat groen
is een nationaal en provinciaal belang.
De open ruimte is schaars en kan maar
één keer worden gebruikt. Zij verwijst
voor het overschot naar het Rivierenland en de IJsselmeerpolders.
Ook de Zeister bevolking is in
meerderheid tegen het stimuleren
van verstedelijking. Bedrijven en
particulieren bouwen al genoeg,
vinden de Zeistenaren. Dat blijkt
uit enquêtes, (handtekeningen)
acties, inspraakreacties, zienswijzen,
bezwaren, beroepen, etc.

Securitas Soesterberg - tel. 0346 - 35 60 70 - www.securitas.nl
Uw partner voor de collectieve buurtpreventie in
Bosch en Duin, Huis ter Heide en Den Dolder

Ook externe deskundigen ondersteunen die visie. Zo schreef in 2007 Tom
Bade in opdracht van de provincie
het boek: “Het geld groeit op onze
heuvelrug: de groene weelde van
Utrecht in kaart gebracht.” Daarin
wees hij op de economische waarde
van het natuurgebied. Dat trekt veel
bezoekers, maar ook kenniswerkers
die een aantrekkelijk woon- en leefmilieu op prijs stellen. En onlangs zette
de internationale projectontwikkelaar
Ir. Rudie Stroink zich af tegen het
grootse bouwen als een relict van het
optimisme van de naoorlogse wederopbouw (NRC 14-11-09). Hij ziet voor
de komende tijd meer in kwaliteitsverbetering van de leefomgeving. Dat
kan door kleinschalige transformatie,
het geleidelijk anders inrichten van de
publieke ruimte en verder door de cultuurhistorie een betere plek te geven.
Dus geen grote bouwputten voor een
maakbare stad in navolging van grote
steden. Kortom: Zeist let op je ‘Unique
Selling Points’.

Wat vinden de Zeister partijen?
De oppositiepartijen D’66, SP en de
lokale partijen ‘Pro Zeist’ en ‘Zeist Nu’
willen geen nadruk op verstedelijking.
De coalitie van CDA, PvdA, VVD en
Groen Links reageert zoals verwacht.
Deze partijen zeggen het groene en
rustieke karakter van Zeist te respecteren, maar willen de gemeente toch

verstedelijken. Het CDA roept dat de
oppositie van Zeist een openluchtmuseum wil maken, een vorm van
belachelijk maken. De PvdA reageert
als een struisvogel en ontkent de
aantallen extra woningen. Groen Links
probeert de opposanten in de hoek
te zetten door te zeggen, dat zij tot
de beter gesitueerden behoren. Die
komen immers alleen voor hun eigen
belangen op? De VVD houdt zich iets
meer op de vlakte, maar stemt toch
voor meer bouwen.

Bosch en Duin, Den Dolder en Huis
ter Heide; 1350 extra woningen
Wat doet de gemeente? Zij pleit net
als de coalitie voor méér en hoger
bouwen en een sneltram die de verstedelijking nog zal aanjagen. Ook in
Bosch en Duin, Den Dolder en Huis ter
Heide zijn veel bouwlocaties voorzien
waaronder het Walaert Sacrékamp.
In totaal gaat het in deze dorpen en
buurtschappen inclusief de vliegbasis
(225) om circa 1.350 extra woningen.
En verder denkt de gemeente ook
aan nieuwbouw langs delen van de
Amersfoortseweg. Tel uit je winst!

Mistig beleidsproces
Het beleidsproces in Zeist is versnipperd en voor de burgers onoverzichtelijk. Daarmee wordt de inspraak in
tijd en naar aspect opgedeeld, zodat
die over het geheel nauwelijks kan
plaatsvinden. Een woud van nota’s in
allerlei stadia van ontwikkeling over
onderdelen zou helderheid moeten
bieden waar de gemeente heen wil.
Het omgekeerde is echter het geval.
Ook de gemeente weet vaak niet
meer welke status de stukken hebben
en welk kader nu geldt. Is dat het
huidige Structuurplan inclusief Groenstructuurplan en de bestaande bestemmingsplannen of nota’s zoals de
‘Woonvisie’, de verschillende versies
van de ‘Bouwvisie’, ‘Masterplannen’, de
diverse onderdelen van het ‘Ontwikkelingsperspectief Zeist 2030’ etc, etc.

Kap t.b.v.
autoboulevard
Huis ter Heide

Wie het echt weet krijgt een prijs van
Beter Zeist, maar alleen als de Raad
van State daarover heeft geoordeeld.
Ook doet de gemeente niets om de
eenzijdige voorlichting te verbeteren.
Haar advertentiepagina’s Van ’t Rond
domineren ‘De Nieuwsbode’. Het dossier over een burgerlijke nieuwsrubriek
of ‘prikbord’ in die krant lag twee jaar
op de gemeentelijke burelen en komt
daar niet meer uit. Dit advertentieblad
heeft inmiddels de meeste ingezonden brieven verbannen naar een
website. Er zou ook te veel ‘hate mail’
worden ingeleverd en dat wordt niet
geplaatst. Nu moeten de buurtorganisaties maar zien hoe ze kunnen
communiceren in Zeist. Geen wonder
dat zij samenwerken in het “Platform
Zeist voor Zeist” van de Stichting Beter
Zeist (zie: www.beterzeist.nl).

Valt er nog wat te kiezen?
Eigenlijk gaat het bij de keuze vooral
om of je Zeist verder wil verstedelijken of dat proces juist wil beperken.
Dat is geen landelijke zaak, maar een
plaatselijk thema. Dus vóór of tegen
het rustieke karakter, vóór of tegen
overdreven hoogbouw en vóór of
tegen veel uitbreiding. Heeft dat ook
te maken met andere voorzieningen?
Jazeker, want de overheid kan het
geld maar één keer uitgeven. Het
aanleggen van woonwijken kost geld
en dat kan ten laste komen van de
burgers en hun voorzieningen zoals
scholen, wegen, riolen, groen, recreatie, zorg en welzijn, cultuur etc.
Aan u de keuze!

’’

Van de Sociëteitstafel
Ook in 2010 willen wij u graag
blijven verrassen met interessante, leerzame, maar bovenal
gezellige avonden. Avonden
waarop u kennis kunt maken
met nieuwe bewoners, naaste
buren en gewoon bijpraten
met mensen die je door het
drukke leven veel te weinig
aandacht kan geven.

Arnoud van der Muelen Wolf
Hoveniersbedrijf is een modern
en professioneel hoveniersbedrijf dat als doel heeft:
het leveren van uitstekende
dienstverlening dat geheel
voldoet aan uw wensen.
Wij werken met respect voor
oorspronkelijke details. Door

’’

karakteristieke elementen te
behouden en nieuwe facetten toe te voegen. Met als

resultaat een eigenzinnige,

hedendaagse uitstraling van
uw buiten.

Arnoud van der Muelen Wolf
HOVENIERSBEDRIJF

Fornheselaan 216a, 3734 GE Den Dolder, Telefoon: 030 - 695 31 72 E-mail: info@muelenwolf.nl Internet: www.muelenwolf.nl
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Bemiddeling bij:

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

Zoetbrood Assurantiën
Dolderseweg 138d
3734 BL Den Dolder

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

De sociëteitsavonden zijn op elk
moment van de avond te bezoeken
in overeenkomst met uw agenda. Er
is een programma waarin u altijd in
kunt stappen. Ook voor de overheerlijke maaltijden, die met veel zorg en
aandacht door Fernande zijn bereid, is
geen reservering nodig.
Programma:
18.30 uur Aperitief
19.00 uur Aanvang maaltijd buffet
20.00 uur 5x per jaar spreker
21.00 uur napraten met een drankje

Op woensdag 20 januari 2010, gaan
wij een swingende start maken in
het nieuwe jaar! Dansschool Ritzer
gaat die avond, een (gratis) workshop

verzorgen waarin ze 2 dansen als basis
nemen. Er is gelegenheid om deze
workshop te volgen, maar ook om
toe te kijken. Dansschool Ritzer is een
begrip op dans gebied. Truus en Ruud
Ritzer wisten van hun hobby hun werk
te maken. Op jeugdige leeftijd braken
ze al door tot de top van de professionele wedstrijd danssport in Nederland en Internationaal. Het is dan ook
bijzonder dat ze voor de Sociëteit een
workshop willen verzorgen. U krijgt
de kans om de basis te leren van de
Quickstep en de Merengue.

Zoekplaatje!

		
Op woensdag 17 februari krijgt u de
gelegenheid om goed geïnformeerd
te raken over de politiek binnen de
gemeente Zeist tijdens een politiek
café. Er worden woordvoerders van
politieke partijen uitgenodigd en u
kunt uw vragen direct richten aan de
betrokken personen van gewenste
partij. Verdere informatie en namen
van de woordvoerders volgen in de
uitnodiging die u ongeveer 2 weken
voor aanvang van de avond per mail
ontvangt.

Woensdag 17 maart geeft oogarts
Nico Trap u een kijkje in zijn kliniek.
Tijdens deze avond vertelt Nico over
laserbehandeling en contactlensimplantaties. De verschillende technieken van behandeling, het vooronderzoek en de nazorg komen uitvoerig
aan de orde. Risico’s en neveneffecten
krijgen alle aandacht. Al uw vragen
worden zorgvuldig beantwoord.

					

Politiek cafe 2006

Woensdag 21 april is er onze jaarlijkse Familie avond waarin wij graag
nieuwe bewoners de kans willen
geven zich aan de bezoekers van de
Sociëteitavond voor te stellen. Er zijn
buiten activiteiten voor de kinderen
en ook de maaltijd is voor het hele
gezin.

Woensdag 26 mei (Let op!
Dit is de 4e woensdag van de maand).
Dan sluiten wij het seizoen weer af
met de traditionele Zalmavond!
Heel graag tot ziens op de
bovenstaande avonden. Informatie
kunt u altijd ontvangen via
yvonnedekker@planet.nl
De SociëteitsCie
Fernande en Yvonne

Door Rob Meijer

Onze bomen in Bosch en Duin
DUINTIPS

Een van de meest hardnekkige lokale misverstanden is dat
Bosch en Duin al sinds mensenheugenis uit dennenbos bestaat. Terreinen die nu nog onbebouwd zijn en als het ware
nog ongerept overkomen, worden overheersd door dennen; het
lijkt dan alsof je naar een eeuwenoud onaangeraakt stuk bos
kijkt en die dennen er dus altijd al en wellicht ook het eerst
stonden. Niets is minder waar.
Het aanzicht van Bosch en Duin is de
afgelopen 100 jaar enorm veranderd.
Daar waar in Bosch en Duin tegenwoordig vrijwel geen horizon meer
te zien is, was het beeld 100/110 jaar
terug precies tegenovergesteld. Bosch
en Duin was een heuvelrijk heidegebied met hier en daar een vliegden of
berk. Er was ook wel bos, maar veel
beperkter dan nu. Bijgaande reproductie (helaas van mindere kwaliteit) geeft
de stand van zaken in 1910 weer. De
betreffende woning bevond zich ter
hoogte van kruising Baarnseweg Biltseweg. Het uitzicht van de bewoners
was nog zeer ruim: een schitterend

panorama slechts hier en daar onderbroken door een boom.
Je hoeft er bij wijze van spreken
de schapen alleen nog maar bij te
denken! Moet u er nu eens kijken, u
ziet er door de bomen het bos niet
meer, en dat in relatief korte tijd! De
grove den was ooit de ideale boom
voor de ontginning van heidevelden.
In de tweede helft van de negen-

tiende eeuw en in het begin van de
20e eeuw werden ze aangeplant en
gecultiveerd om te voorzien in de
enorme vraag naar stuthout voor de
kolenmijnen.
We hebben hier nog een aantal
natuurlijke vijanden, die veel van uw
initiatief letterlijk in de kiem smoren.
Een voorbeeld is de lichtverslindende
Amerikaanse eik. Vergeleken met
onze oude vertrouwde zomereik,
heeft deze ‘Amerikaan’ ons (behalve
een schitterende herfsttooi en ideaal
snelgroeiend hakhout voor de open
haard) nauwelijks iets te bieden. De
zomereik daarentegen brengt maar
liefst 900% meer gasten met zich mee;
schimmels paddestoelen, wieren,
mossen, insecten, vogels en vleermuizen.
Zoveel percelen, zoveel ideeën zijn er
over wat daar allemaal mee te doen.
In relatief korte tijd werd het overheersende beeld van dennen, in een
snel tempo vervangen door een hoge
variëteit aan uitheemse bomen en
struiken.
De natuur grijpt op haar beurt natuurlijk ook weer in. Zij corrigeert en selecteert via de zure grond in combinatie
met een steeds lager grondwaterpeil
scherp bij wat blijft staan en wat
verdwijnt. En er verdwijnt wat in Bosch
en Duin.
Een rosarium behoort dus niet echt
tot onze mogelijkheden, gebrek
aan licht en een veelheid aan luis en
andere plagen uit het bos maken een
voortijdig einde aan menig goed voor-

nemen. Maar er blijft met enig inzicht
genoeg te kiezen over.
Gelukkig verschillen onze smaken
en heeft Bosch en Duin in die zin
de nieuwsgierige kijker heel wat te
bieden. Bijna iedereen heeft een tuin
die grenst aan het bos of een die erin
overloopt. Op de grens probeert de
vogelkers (herkenbaar door het blad
fijn te wrijven, waarna er een vreselijke zure geur aan uw handen blijft
hangen) ieder voorjaar weer de schitterend bloeiende krent van zijn plaats
te beroven.
Sommige nieuwe bewoners brengen
Bosch en Duin rigoureus een heel eind
in de tijd terug. Zij vervangen het bos
volledig door heide of gras.
Wellicht meer overtuigend zijn de
tuinontwerpen die de overgang naar
het bos erkennen en vervolgens
gebruiken of zelfs versterken.
De betere tuinarchitect gebruikt bestaande bomen en hoogteverschillen
in een gezichtslijn die vanaf de weg
naar het woonhuis en vice versa loopt
(hij kapt dus slechts zeer selectief en
functioneel).
Een van de in Bosch en Duin het
meest in het oog lopende gezichtslijn
die gebruik maakt van bestaande
objecten ligt aan de Biltseweg. In “de
bocht met de witte voet” lag al heel
erg lang een schitterend landhuis,
maar pas toen de nieuwe bewoners
het terrein verdiepten, de oprijlaan van
een glooiende bocht voorzagen, ontstond een van de meest intrigerende
plaatjes in Bosch en Duin. De ‘koeien’
die regelmatig verplaatst worden,
vormen een speelse uitnodiging tot
kijken en houden de blik lang vast.
Iedereen zoekt zijn eigen weg qua
landschap in Bosch en Duin. Zo hoort
het ook. Maar we zijn hier wel te gast.
Het lijkt raadzaam eerst de grond en
de omgeving beter te leren kennen

voordat rigoureus wordt ingegrepen
en willekeurige – en vaak kortstondige
- illusies worden vormgegeven.
In Bosch en Duin bevinden zich helaas
steeds meer gaten, die nadat ze eenmaal geslagen zijn gauw weer werden
afgezet met lelijke beplanting, soms
zelfs nog in de pot (laurier, conifeer),
omdat te laat duidelijk werd hoe snel
de privacy in zo’n geforceerde structuur verloren ging. Het kost vele jaren
voordat die gaten hersteld zijn, en de
privacy terug is.
Ons mooie leven in Bosch en Duin
begint niet noodzakelijkerwijs met
een groot gat in het bos, gaten zijn
er te over in Almere. Ze liggen er daar
voor het uitzoeken. Drie bomen bij
elkaar zijn daar al een bos. Groenvak-

kers (firma Lawaai & Overlast) doen er
goede zaken met bladblazers en ander
overdreven mechanisch materiaal.
Begin juli zag ik in onze buurtschap
twee “groene ridders” bewapend
met gemotoriseerde houtzagen,
nota bene de start van de zomer, een
beukenhaag van nog geen drie jaar
oud snoeien. Het karwei was natuurlijk
in een wip bekeken. De betreffende
haag is inmiddels - een paar maanden
later -, noodzakelijkerwijs grotendeels
vervangen.
Op de Vossenlaan daarentegen staat
een taxus haag, die periodiek met
de snoeischaar handmatig door een
specialist wordt gesnoeid. Het kost
een paar centen, maar het resultaat
is er naar. De haag is inmiddels vele
decennia oud, levert een schitterend
gezicht op en sluit mooi aan op de
omgeving, terwijl ze bescherming
tegen inkijk biedt. Overleg met een in

onze omgeving ervaren tuinarchitect
levert vaak zeer constructieve ideeën
- en op verzoek - een stappenplan in
tijd met hoog rendement op. Niets is
zo boeiend als met het landschap om
ons heen bezig te zijn. Ga daar vooral
mee door, maar bedenk dat de unieke
status van Bosch en Duin bestaat uit
de verbinding met en respect voor de
omgeving en niet uit onze persoonlijke bijdrage in de vorm van laurierkers,
maar uit de bomen (en zeker onze
dennen!) die dienen te blijven staan
en daarmee het beeld van ‘wonen in
het bos’ in stand houden.

“Dus beste lieden, waerschuwt
uw tuinmannen!”

foto, archief
Rob Meyer

Door Fernande Probst

KOKKERELLEN

Tja, dat heb je in deze dagen,
verwacht en onverwacht bezoek. Ik vind het heerlijk om
met ze te borrelen bij de open
haard. Voor het onverwachte
bezoek bak ik ‘s ochtends een
hartige cake, het verwachte
bezoek mag hier rustig mee
van smullen. Wat is er voor
nodig?
Ingrediënten:
• 220 gram bloem
• 4 eieren
• 200 gram ham
• 100 gram geraspte kaas
• 100 gram groene olijven gevuld
met piment
• 10 cl olijfolie
• 10cl droge witte wijn
• 1 zakje gist
• 3 eetlepels tijm
• Zout en peper
Verwarm de over op 180˚ C en vet
een cakeblik in of bekleed het met
bakpapier.
Snijd de ham in kleine blokjes en de
olijven in schijfjes.
Meng de bloem, de gist, de eieren,
de olijfolie en de wijn in een kom met
peper en een beetje zout en roer dit
tot een homogeen mengsel. Voeg de
ham, de kaas en de tijm toe en roer
het geheel nog een keer goed door.
Voeg de olijven als laatste toe en roer
alles nog eens door.
Doe het deeg in de vorm en bak
de cake ca 35 minuten. Contoleer
met een satéstokje of de cake gaar
is (het moet er droog uitkomen),
bak zonodig de cake nog een paar
minuten. Haal de cake uit de vorm en
laat deze afkoelen. Snijd de cake in
plakjes.
Fijne feestdagen!

Verwacht
en onverwacht
bezoek...

Bericht uit andere hoek, door Bettina Wigman-Verhorst

Den Engh is niet meer....
Voor gezelschapsdieren en paarden
Dr J.C. Boswijklaan 11a
3734 EA Den Dolder
Tel: 030 - 228 22 11
Fax: 030 - 231 70 03
www.dierenkliniekdendolder.com

Huisvisite mogelijk

www.dierenkliniekdendolder.com

Voor gezelschapsdieren en paarden
Dr J.C. Boswijklaan 11a
3734 EA Den Dolder
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Aanleg en onderhoud
van uw tuin? 't Wencop!
Hoveniersbedrijf ’t Wencop
Wencopperweg 64, 3771 PP Barneveld
T 0342-416501 • F 0342-492794
E wencop@wencop.nl

Huisvisite mogelijk
www.wencop.nl

In onze buurt is het een vanzelfsprekend gegeven: al sinds begin
jaren zestig wonen wij naast een gesloten jeugdinrichting.
Verscholen tussen de (Nieuwe) Dolderseweg en het industrieterrein “Fornhese” huist de jeugdinrichting “Den Engh”. Omgeven
door imposante hoge hekken bevindt zich daar een wereld die
- gelukkig - maar weinig mensen van ons kennen. Zo dichtbij
en toch zo ver weg... Onlangs kwam “Den Engh” in het nieuws
door haar prijswinnende directeur (Etnisch Vrouwelijke Manager 2009), mw. M. Tubbergen, en werd de naam “Den Engh”
veranderd in “Almata”. Tijd voor wat meer informatie.
Sinds 1906 bestaat er een apart
strafrecht voor kinderen. Onderdeel
daarvan was de introductie van
de tuchtschoolstraf, bedoeld voor
kinderen die buiten de gezinssituatie een gedwongen heropvoeding
nodig hadden. Er werd een apart
rijksopvoedingsgesticht opgericht in
Doetinchem: de Kruisberg. Toen de
huisvesting niet meer voldeed, werd
eind jaren 50 besloten tot de bouw
van een nieuwe Justitiële Jeugdinrichting in Den Dolder, op het landgoed
Den Engh.
Onder de hoede van het Ministerie
van Justitie kende Den Engh roerige
jaren. In de jaren ’90 kreeg men veel
kritiek over de nieuwe opvoedingstechnieken onder leiding van de toenmalige directeur Jonker. Inmiddels zijn
deze technieken verder ontwikkeld en
heeft men naast een groepsgewijze
behandeling ook aandacht voor een
individuele benadering.
De nieuwe naam “Alamata” staat
symbool voor een nieuwe start. Er zijn
2 vestigingen: Ossendrecht en Den
Dolder Zij vallen als “instelling voor gesloten jeugdzorg” onder verantwoordelijkheid van het Ministerie Jeugd en
Gezin (Volksgezondheid, Welzijn en
Sport). Dat wil zeggen dat de jongeren nu worden doorverwezen via de
jeugdzorg en niet meer via justitie.
Hierdoor heeft de directie gemeend
het gebouw ook een iets vriendelijker
uitstraling te geven door bij de entree
veel tralies en hekken te verwijderen.

In Den Dolder is plaats voor zo’n 120
jongeren, die zijn verdeeld in leeftijdsgroepen van maximaal 12 personen.
Almata behandelt en begeleidt
jongens tussen de 12 en 18 jaar, die
vaak grote achterstand in hun sociaalen emotionele ontwikkeling hebben.
Door hun gedragsproblemen zijn zij
zowel thuis als in de maatschappij niet
meer te handhaven. Daar komt vaak
bij dat de jongens hyperactief zijn of
een vorm van autisme hebben. Veel
van deze jongeren erkennen hun probleem niet en willen daarom ook niet
veranderen. Aan de jeugdzorginstelling nu de uitdaging om deze jongens
hun problemen te laten overwinnen,
hen op te leiden en zelfvertrouwen te

geven, zodat zij met goede begeleiding weer een toekomst hebben in
de maatschappij. Daarbij richten zij
zich niet alleen op gedrag, vaardig
heden, houding en denkpatronen van
de jongere, maar ook op de gezinsverhoudingen, huisvesting, opleiding en
werk. Verder is er aandacht voor inkomen, omgaan met geld, vrienden en
vrijetijdsbesteding, alcohol en drugs.
Aanvankelijk vindt de behandeling
achter gesloten deuren plaats, maar
na een zo kort mogelijke tijd en goed
gedrag krijgen de jongeren steeds
meer vrijheden en mogen zij ook buiten de instelling naar school of naar
hun stage lopen.
De behandeling houdt dus niet op
buiten de muren. Het is een volledig
traject aan passende hulpverlening:
van gesloten opname tot en met de
nazorg, zodat ook deze jongeren een
toekomstperspectief hebben.
En u weet het nu: Almata staat voor
een “nieuwe” Den Engh, er is niet een
nieuwe instelling bijgekomen!
Vanaf heden:
Almata

Met dank aan: De gesloten
jeugdinstelling Almata

Januari
9	Nieuwjaarsreceptie voor leden van de Tennisvereniging en de Vereniging
Bosch en Duin e.o. Clubhuis Tennisvereniging Dennenweg. Aanvang 16.00 uur.
15	Concert Witte Kerkje, Camerata Ensemble met als solist de internationaal
vermaarde fluitist Claudi Arimany
20	Sociëteitsavond Vereniging Bosch en Duin en omgeving. Deze avond gaat
dansschool Ritzer een swingende workshop verzorgen.
	Clubhuis Tennisvereniging. Aanvang 18.30 uur. Couvert ongeveer € 7,-.
U bent van harte welkom, reserveren is niet noodzakelijk.

AGENDA

Februari
17	Sociëteitsavond Vereniging Bosch en Duin en omgeving. Deze avond krijgt u
de gelegenheid om goed geïnformeerd te raken over de politiek binnen de
gemeente Zeist tijdens een politiek café.
	Clubhuis Tennisvereniging. Aanvang 18.30 uur. Couvert ongeveer € 7,-.
U bent van harte welkom, reserveren is niet noodzakelijk.
Maart
17	Sociëteitsavond Vereniging Bosch en Duin en omgeving, oogarts Nico Trap
geeft u een kijkje in zijn kliniek. Clubhuis Tennisvereniging.
Aanvang 18.30 uur. Couvert ongeveer € 7,-. U bent van harte welkom,
reserveren is niet noodzakelijk.
April
21	De jaarlijkse Familie avond van de Sociëteit. Clubhuis Tennisvereniging.
Aanvang 18.30 uur. Couvert ongeveer € 7,-. U bent van harte welkom,
reserveren is niet noodzakelijk.
Mei
26	De traditionele Zalmavond. Clubhuis Tennisvereniging. Aanvang 18.30 uur.
Couvert ongeveer € 7,-. U bent van harte welkom.

Nieuwjaarsborrel
Januari
9	Nieuwjaarsborrel
Graag nodigen wij u uit voor de Nieuwjaarsborrel die u wordt aangeboden
door de Vereniging Bosch en Duin e.o.
en de Tennisvereniging Bosch en Duin
op zaterdag 9 januari.
Met al die verplichte borrels aan het begin van ieder nieuw jaar is deze receptie
een echte verademing en uitzondering,
supergezellig, informeel, lekker casual
en vooral geen langdradig sprekende
voorzitters!!! Leden van beide verenigingen zijn welkom, toegang uiteraard
gratis en een sprankelend glas voor
een hartverwarmende start vanaf 4 uur
‘s middags. Casual dus, tot dan!
Rinse Visser, Tennis Vereniging
Rob Meyer, Vereniging Bosch en Duin e.o.

...2010

HET WITTE KERKJE

150 JAAR
De kerkenraad van de Hervormde Wijkgemeente ’Het Witte Kerkje’ in Huis ter
Heide, nodigt u graag uit voor de
feestelijkheden rond haar honderdvijftig
jarig bestaan. De festiviteiten bestaan,
zoals alle goede dingen, uit drieën.
28 januari
	Een sfeervol orgelconcert vindt
plaats op donderdag 28 januari
2010 om 20.00 uur. De organist is de
heer H.A. Pruis. Na afloop nog even
napraten met een hapje en een
drankje.
29 januari
	De receptie is op vrijdag 29 januari
2010 van 16.30 tot 18.30 uur. Tijdens
deze receptie wordt om ongeveer
17.30 uur het jubileumboek met als
titel ’Het Witte Kerkje, 150 jaar’ gepresenteerd.
31 januari
	Een jubileum kerkdienst is op
zondag 31 januari 2010 om 10.00
uur. Tijdens deze dienst zullen we
stilstaan bij het 150 jarig bestaan van
Het Witte Kerkje. In deze dienst zal
voorgaan Dominee J. van Werkhoven-Romeijn. Alle drie de festiviteiten
vinden plaats in het Witte Kerkje aan
de Amersfoortseweg 47 in Huis ter
Heide. U kunt ons een mailtje sturen
en aangeven wanneer u komt en
met hoeveel personen. Het emailadres: shvandijkmouw@xs4all.nl

Politiek Cafe Jampotjes De Kruisberg Nieuwjaarsborrel witte voet Oogarts 3 maart 2010 en meer...

