
00 �«��¾���±Ÿ«¤ƕűƕšƕ��~¾Ís¾�ƕŠŞŠşNIEUWS

KEN UW BOS

Door Ems Post

Komend vanaf de 
Herenweg is de inrit 
naar Wandelbos 
Groenendaal tussen 
de beide kolossale 
witte zuilen altijd een 
genot. Je waant je 
even grootgrondbe-
zitter. Gewoon 
binnengaan alsof je 
er woont. Met het bijbehorende portiershuis aan je 
linkerhand, ook al zoiets koninklijks. Je mag wel even 
gedagknikken, maar dat heeft eigenlijk geen zin; er 
woont geen portier meer. Wel de boswachter, maar die 
is aan het werk. 

Tweehonderd jaar oud zijn de zuilen. En het zijn geen 
ordinaire zuilen, maar ‘burchten’ trouwens. Zocher Sr. 
heeft zich er nog mee bemoeid, met de vijvers, slinger-
paadjes, de portierswoning en de burchtzuilen. Twee-

honderd jaar oud. Even door je oogharen kijken en alle 
nieuwere gebouwen wegdenken. Wat blijft er over? 
Geen asfalt. Geen auto’s. Wel de woning aan de over-
kant van de duinmeier, de pachter van het naastge-
legen duin, nu het feestelijke pannenkoekenhuis De 
Konijnenberg. Verder alleen duinlandschap. Zelfs 
Leyduin kon je niet zien, want dat stond pas honderd 
jaar later op die plaats. 

Ach, wat heerlijk toch dat de gemeente de ingeving 
kreeg om Groenendaal voor ons, eenvoudige sterve-
lingen, aan te scha!en. Zodat wij nu kunnen doen alsof 
het ‘ons’ landgoed is en we kunnen binnengaan door 
het prachtige toegangshek.*)  Voor een stevige wande-
ling of een uurtje met de hond. En dan weer opgefrist 
naar huis. Trots op ons mooie landgoedbos.

*)  Toch de gemeente eens vragen of ze die ontsierende 
verkeersborden niet een metertje naar achteren het bos in 
kunnen plaatsen.

Deze rubriek komt tot stand met medewerking van 
Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.
info@wandelbosgroenendaal.nl.
www.wandelbosGroenendaal.nl. 

Grootgrondbezitter

Foto’s: Vrienden Wandelbos Groenendaal.Historische tekening Librariana.

Lisse - Studio Floralis is een profes-
sionele livestream studio in het 
hartje van de Bollenstreek. Uniek in 
de regio. De prachtige platte-vloer 
theaterzaal van Floralis is omge-
bouwd tot com-plete televisiestudio 
met state-of-the-art techniek. De 
studio bestaat uit drie onderdelen, 
een talkshow, presentatie en live 
entertainmentsetting, die gelijktijdig 
gebruikt kunnen worden in de live-
show voor optimale interactie."

Studio Floralis is uniek door de 
prachtige ruimte die gebruikt wordt 
en doordat de studio wordt gerund 
door ervaren event-professionals 
met ruim 15 jaar ervaring in de live-
entertainment- en televisiebranche."
Studio Floralis vertaalt uw verhaal 
zodat het echt aankomt bij de kijker."
Met een persoonlijke touch maken 

deze studio elke uitzending bijzon- 
der.
Uw productie is bij Studio Floralis in 
vertrouwde en goede handen. Wilt u 

meer informatie? Mail dan naar 
Studio Floralis: info@studio#oralis.nl 
of bel naar 0252-865091. Meer infor-
matie op: www.studio#oralis.nl. 

Studio Floralis: de professionele opnamestudio 
voor livestreams en on demand producties

Opnamen in Studio Floralis. Foto’s: aangeleverd door Studio Floralis."

Regio - We zitten meer thuis dan 
ooit, missen sociale contacten en 
corona ligt op de loer. Het is daarom 
extra belangrijk om goed voor jezelf 
te zorgen. Zowel lichamelijk als 
mentaal. Daarom biedt maaltijdser-
vice Uitgekookt een nostalgische 
winterspecial aan voor een klein 
prijsje: hete bliksem met wildstoof en 
rode kool. Voor iedereen die zichzelf 
een verwenmomentje gunt en tege-
lijkertijd goed en gezond wil eten, 
voor een betaalbare prijs.
  
De  $loso$e van Uitgekookt is dat 
iedereen altijd lekker en gezond 
moet kunnen eten, wat de omstan-
digheden ook zijn. Dus ook als je 
thuis zit, de supermarkt wilt mijden
of gewoonweg even niet wilt koken. 
Daarom bezorgt Uitgekookt koel-
verse maaltijden aan huis, boordevol 
groenten en zonder onnodige toe- 
voegingen.
Speciaal voor de koude wintermaan-
den is er nu een aanbieding om toch 
een klein beetje verlichting te bren-
gen in deze lastige en mogelijk een-
zame tijden.  Want iedereen verdient 

het in deze tijd namelijk om te genie-
ten van een echte lekkernij.  

Het gaat om een typisch winters 
gerecht op luxe wijze, met zorg ont-
wikkelt door de chef-kok van Uitge-
kookt: stamppot hete bliksem met 
frisse appeltjes, lichtzoete rode kool 
en een kruidige wildstoof van hert. 
“Gezonde comfort food: eten waar je 
blij van wordt met dat nostalgische 
gevoel. Een gerecht zoals oma hem 
zou maken, maar nu gratis en ge- 
koeld bij je thuisbezorgd. Heerlijk om 
thuis bij de kachel van te genieten en 
je betaalt er maar %5,- voor, in combi-
natie met vier andere gerechten.  
 
Het is altijd, maar juist in deze tijd, 
belangrijk om gezond en gevarieerd 
te eten. Bij Uitgekookt staan daarom 
alleen gezonde maaltijden op het 
menu. Alle maaltijden worden met 
zorg samengesteld door chefs en 
diëtisten en bevatten minimaal 200 
gram verse groenten.  
 
Gun uzelf ook wat lekkers, bestel via 
uitgekookt.nl of bel 085 – 04 06 065. 

Luxe maaltijden voor iedereen 
bereikbaar via Uitgekookt

Jachtstoof met rode kool en hete bliksem. Foto: aangeleverd door Uitgekookt.

LEZERSPOST

Na de laatste storm enkele weken geleden, laten de elzenbomen bij het 
gebouw Westerduin alle gele ‘wormpjes’ vallen. Inmiddels is dat een 
bruine brei, die het voor de veelal oudere bewoners van dit gebouw zéér 
gevaarlijk maken. Onze huismeester is na enkele weken bereid dat aan te 
vegen. Na mijn meerdere telefoontjes naar Meerlanden is vrijdag 29 
januari een veegwagen geweest die langs de stoepranden heeft ge- 
veegd. Naar mijn idee zal ook de bladblazer tussen de auto’s moeten 
blazen. Ik heb begrepen van de telefoniste van Meerlanden dat zij onze 
entree niet schoonmaken omdat dat ‘eigen terrein’ is. Logisch. Maar ook 
het trottoir ligt vol met wat inmiddels een bruine smurrie is. Mijn vraag is: 
wie kan ik aansprakelijk stellen als ik kom te vallen en mijn heup breek? "

G.N. de Jongh, Heemstede

Wie is er aansprakelijk?


