
Kom ook op 18 juni naar Arkemheen-
Eemland en geniet van een van de twintig 
mooiste landschappen van Nederland en 
spot de vreemde vogels Hans Dorrestijn 
en Nico de Haan!   Elk jaar is het weer een 
speciale dag om van te genieten en naar 
uit te kijken! Want weet iedereen wel wat 
er allemaal achter dit weidse en bijzon-
dere landschap verscholen zit?

Een afwisselend programma door het 
hele gebied 
Met het thema op 18 juni ‘Focus op de 
Polders’ laten de bewoners en onderne-
mers in dit gebied graag zien wat een va-
riëteit dit landschap te bieden heeft. Zo 

krijgt u een bijzonder beeld van het Nati-
onaal Landschap tijdens de expositie van 
Jemima de Brouwere in het landschaps-
huis de Eemlandhoeve in Bunschoten. 
Daarnaast kunt u zich laten verwennen 
met een High Tea bij de theetuin Eem-
nes en hier tegelijk ook de opening van 
de eerste vogelkijkhut door Natuurmo-
numenten bijwonen. Houdt u meer van 
een sportieve activiteit? Op de Dag van 
het Nationaal Landschap kunt u een 
ochtendwandeling maken langs oude 
en nieuwe boeren (opgeven verplicht) 
en heeft de VVV  een speciale fietsroute 
ontwikkeld.   
En op 18 juni zijn er nog vreemde vogels 

te spotten….  Zoals Hans Dorrestijn, ca-
baretier en vogelkenner en ornitholoog 
Nico de Haan. Samen trekken zij op 18 
juni door Arkemheen-Eemland rond en 
zijn te spotten door de bezoekers in dit 
gebied! De eerste 150 bezoekers die deze 
dag ‘ vriend’ worden en hiermee hun 
steun bieden en betrokkenheid tonen 
met Arkemheen-Eemland mogen gratis 
naar de try-out van Hans Dorrestijn en 
Nico de Haan. Een unieke kans om dit 
duo samen te zien optreden! 
Kijk op www.arkemheen-eemland.nl 
voor het programma van de dag. En no-
teer 18 juni 2011 als de dag voor de Focus 
op de Polders van Arkemheen-Eemland! 

Focus op de Polders van Arkemheen-Eemland!

Hein A.M. Klaver Kunsthandel lan-
ceert met trots een totaal nieuwe web-
site, www.heinklaver.nl

Op de site komt duidelijk het specia-
lisme van Hein Klaver naar voren :
Tekeningen, aquarellen en pastels tus-
sen 1880 en 1940
Kunstliefhebbers kunnen heel gemak-
kelijk via diverse zoekcriteria de wer-
ken uit de collectie bekijken. De collec-
tie omvat veel werken van Hollandse, 
Belgische en Franse meesters. De site is 
interactief en er staat veel achtergrond-
informatie op.
Hein Klaver, thans 6 jaar gevestigd in 
Baarn, richtte in 1992 zijn kunsthandel 
op in Amsterdam. Zijn passie voor pa-
pier verwoordt hij als volgt :
“Werken op papier zijn fascinerend. In 
een tekening, aquarel of pastel herken 
je de hand van de meester. Een schilder 
schildert net zo lang totdat hij tevreden 
is met het resultaat. Maar een potlood-
tekening, aquarel of pastel moet je in 1 

keer neerzetten.”
Belangstellenden zijn uitgenodigd om 
de collectie LIVE te komen bekijken tij-
dens de open dagen in Baarn op 17, 18 
en 19 juni van 11 tot 19 uur.

Bezoekers  krijgen een gratis entree-
kaartje voor de tuin van Paleis Soest-
dijk, geldig tijdens de open dagen.

Ook wordt er een wijnproeverij in de 
kunsthandel gehouden in samenwer-
king met Gastrovino La France uit 
Baarn. Een gedeelte van de opbrengst 
is voor Kika, Kinderen Kankervrij.

Hein A.M. Klaver Kunsthandel  
August Janssenweg 7, 
3742 RX Baarn  
tel. 035 -  54 35 296 of 06 -  502 789 05 
info@heinklaver.nl 
www.heinklaver.nl
Open Dagen ‘Collectie Hein  A. M. 
Klaver LIVE’ vrijdag 17 t/m zondag 19 
juni 2011 van 11.00 tot 19.00 uur

Specialist in werken op papier Hein 
Klaver lanceert nieuwe website 

Tijdens de 19de editie van de Pink-
sterfair ‘Trend & Traditie voor Huis 
& Tuin’ presenteren zo’n 120 exclu-
sief geselecteerde standhouders van 
vrijdag 10 t/m maandag 13 juni (2de 
Pinksterdag) in de tuinen en op het 
Voorplein van Slot Zeist: design & 
klassiek, toen & vandaag, wonen & 
dromen en buiten & binnen. De sfeer-
volle en gemoedelijke Pinksterfair bij 
het majestueuze Slot Zeist te Zeist is 
een begrip bij huis- en tuinliefheb-
bers, levensgenieters en trendwat-
chers.

Pinksterfair Primeur Alex Janmaat
Interieurcomponist Alex Janmaat heeft 
een innovatieve nieuwkomer in Neder-
land! Zijn primeur mag u niet missen: 
fauteuils gestoffeerd met botenzeildoek 
van oude klippers. De meubelen heb-
ben een bijzonder authentiek, krachtig 
karakter en zijn een ware verrijking 
voor een bijzonder interieur. Overtuig 
uzelf van de authenticiteit en rijkheid 
van dit nieuwe product.

Levende kunst
Op vrijdag 10 en zaterdag 11 juni showt 
beeldend kunstenares en aanstormend 
talent Nikki Kröder (23 jaar) haar 
kunstzinnige creaties vervaardigt van 
authentieke lampenkappen. Menig be-
zoeker zal verrast zijn bij het zien van 

de levende kunst die de mannequins 
met fier presenteren.

Koken op hout: een beleving voor 
jong en oud
In het buitentheater van Slot Zeist 
vindt dagelijks een demonstratie ‘ko-
ken op hout’ plaats, met op zondag 12 
en maandag 13 juni (2de Pinksterdag) 
Nederlands Kampioen barbecueën, 
Ralph de Kok, die u de fijne kneepjes 
van koken op hout bijbrengt.

Lezing over Venetië & workshop Vene-
tiaanse maskers

Olga Dol, schrijfster van creatieve boe-
ken & kunstenares, geeft dagelijks le-
zingen over het ontstaan van de stad 
Venetië, de Venetiaanse maskers en de 
bloei en revival van de maskermakers. 
Bezoekers kunnen een masker maken 
tijdens de workshop van Olga Dol (€ 10,- 
p.p.). 
De geschiedenis achter de maskers 
wordt prachtig weergegeven in het boek 
‘Venetië en haar Maskers’, waarvan zo-
juist de tweede druk is verschenen. Olga 
Dol signeert tijdens de Pinksterfair.

Foto-expositie Stad Venetië en mas-
kers
Fotograaf Frans Kolk exposeert zijn 
foto’s van de stad Venetië en de Vene-
tiaanse
maskers zoals afgebeeld in het boek 
‘Venetië en haar maskers’.

Bezoekersinformatie
Locatie Pinksterfair: Slot Zeist, Zinzen-
dorflaan 1, 3703 CE Zeist
Data: Vrijdag 10 t/m maandag 13 juni 
(2de Pinksterdag)
Openingstijden: Dagelijks van 10.00 tot 
19.00 uur
Volwassenen: € 14,50 p.p.
Bezoekers met 65+ kaart: € 12,50 p.p.*
Kinderen vanaf 12 t/m 16 jr.: € 8,00
Kinderen tot 12 jaar: gratis
Rondleiding: € 5,00.

19de Pinksterfair Slot Zeist

TROS MUZIEKCAFÉ: GERARD JO-
LING, BONGOMATIK, EEFJE DE 
VISSER, ROB CROSBY & JACQUE-
LINE VAN DER GRIEND

TROS Muziekcafé is elke zaterdagmid-
dag live te beluisteren op Radio 2 vanuit 
het Podium-café van Podium de Vorstin 
in Mediastad Hilversum. In dit muzikale 
programma ontvangt TROS Muziekcafé 
iedere week vier (inter) nationale arties-
ten voor een optreden en een interview. 
Gasten die eerder in het programma 

verschenen waren o.a.: Selah Sue, Bløf, 
Frans Bauer, Jan Akkerman, Jamie Cul-
lum, Trijntje Oosterhuis, Ilse DeLange, 
Katie Melua Caro Emerald, Venice, Alain 
Clark. 
Het programma waar jij zaterdag 11 juni 
2011 bij kan zijn: Gerard Joling: Deze top-
per heeft eigenlijk geen introductie meer 
nodig. Zijn populariteit, succes en veel-
zijdigheid blijven maar toe nemen! Ge-
rard Joling, met heerlijke meezing liedjes 
in een sfeervol café.
Bongomatik: Bongomatik is een negen-
mans/vrouws formatie bestaande uit 
de top van de nederjazz, polderpop en 
lage landen latin. Deze kleurrijke band 
speelt een zeer extreem verfrissende en 
energieke mix van Cuban soul, Dezert 
Grooves, Bombay Boogie en Twelve 
Tone Funk. Eefje de Visser: In snel tempo 
is Eefje bezig haar muziek door het land 
te verspreiden: een boel solo-optredens, 
uitverkoren tot jonge succesvolle vrouw 
in de Viva 400, spelen op verschillende 
culturele festivals en een toer met Lucky 
Fonz III vormen de opmaat naar de re-
lease van haar debuutalbum. In januari 
2011 verschijnt debuut album ‘De Koek’, 
waarop Eefje zich als een veelzijdige sin-
ger/songwriter profileert.
Rob Crosby & Jacqueline van der Griend: 
Rob Crosby is een country zanger uit 
Amerika en heeft in zes verschillende 
studio’s albums uitgebracht. Vanmiddag 
is hij te gast samen met Jaqueline van der 
Griend, bekend als kandidaat bij de ‘The 
Voice of Holland’.
KOM OP TIJD, WANT VOL = VOL!
Datum:  Zaterdag 11 juni 2011
Tickets via: Gratis entree
Locatie: Podium-café Podium de Vorstin. 
Deur open: 14.00 uur.
Aanvang: 16.00uur.
Kosten deur en VVK: Gratis
Podium de Vorstin, Koninginneweg 44, 
1211 AS Hilversum. 
Tel: 035- 621 58 41. 
www.deVorstin.nl

Tros Muziekcafé live

Gospelkoor All Rise (Bunschoten) viert 18 juni haar 20-jarig bestaan met een spetterend 
concert. In één dvd in eigen beheer geproduceerd. De eerste cd (All Rise for the Lord)is he-
laas uitverkocht. For the newborn King en Shout Your fame zijn nog verkrijgbaar evenals 
de paas-dvd. All Rise wordt dit keer begeleid door haar eigen vierpersoons sterke band en 
uitgebreid met een blazerssectie. 
Naast All Rise werken mee Gospelkoor Revelation (Axel) en liedjesschrijver, cabaretier 
Rob Favier. Rob Favier zal naast het brengen van eigen repertoire ook de avond presente-
ren. Het concert wordt gegeven in sporthal ‘de Stormvogel’ Westdijk 12 te Spakenburg. 
Aanvang 19.30 uur.  Kaarten in voorverkoop volw. € 10,-, kinderen € 7,50. 
Kaarten aan de zaal + € 2,50.

Spetterend concert All Rise

‘Sieraden met een verhaal’
Als klein meisje was Trude Bosman 
(46) al dol op knutselen en als tiener 
droomde ze van een wolwinkeltje. Ze 
werd echter grondstewardess en copy-
writer. Maar het bloed kruipt waar het 
niet gaan kan: toen ze een paar jaar gele-
den met vakantie in Tarifa, Zuid-Spanje, 
was en een zaak met handbeschilderde 
houten sieraden binnenstapte, de win-
kel van Moodywood, was ze verlo-
ren. Wat ging er toen, september 2009, 
door haar heen, vraag ik haar in Café 
Halewijn in Amersfoort. ‘Ik had in Ne-
derland dergelijke sieraden nog nooit 
gezien. Ik had ogen tekort om alles di-
rect in me op te nemen. Overal zag ik 
bakjes gevuld met houten kralen in al-
lerlei kleuren. Het geheel overviel me 
en ik zei tegen mijn vriend: als ik een 
keertje down ben ga ik hier naartoe. 
Ik heb toen na lang wikken en wegen, 
een paar kettingen gekocht. Maar ik 
had nooit gedacht dat ik het Spaanse 
merk Moodywood naar Nederland zou 
halen en dat Chicachic (chique vrouw) 
de naam van mijn bedrijf zou worden.’ 
Voor het zover was vertelt Trude ‘dat ze 
later thuis een tas wilde maken en voor 
het hengsel de kralen uit Tarifa wilde 
gebruiken, die echter nergens te vinden 
waren.’ Toen kwam ze na lang googlen 
achter de naam Moodywood, ‘want ik 
wist niet wat voor merk het was en na 
wat mailtjes heen en weer werd ik agent 
voor Moodywood in Nederland. Een 
Frans echtpaar is de bedenker ervan, 
hele creatieve mensen. Naast de ver-
koop van sieraden door heel Nederland 
wilde Trude ook iets creatiefs doen met 
de kralen en begon met het geven van 
‘workshakes’, waar we later op terug-
komen. Wat houdt haar fulltime baan 
nu precies in? ‘Ik heb thuis een magazijn 
met sieraden en ben er de distributeur 
van. Ik koop ze in Spanje en mijn doel-
groep is de winkelier. Ik verkoop onder 
meer aan modezaken, ik heb nu vijftien 
verkoopadressen waaronder in Amers-
foort Las Lunas in de Krommestraat en 

Alles is liefde aan de Stadsring. Mijn sie-
raden zijn betaalbaar, zo tussen de 25 en 
50 euro en de verkoop ervan gaat goed 
waarschijnlijk omdat ze niet te duur én 
origineel zijn.’ 

Workshakes
Wat de workshakes betreft (in principe 
geeft Trude feelgood workshops) licht 
ze toe: ‘Workshop is zo’n uitgekauwd 
woord en na wat associëren kwam ik op 
workshake. Het is een energiek woord. 
Het is ook echt een shake. Ik maak dit 
soort kettingen’: Trude wijst me, ter-
wijl ze me met haar helderblauwe en-
thousiaste ogen aankijkt, op haar ket-
ting die ik overigens al die tijd al had 
bewonderd: een lang snoer met houten 
kralen in mooie aard- en gouden tinten, 
afgewisseld met kleurige glaskralen, 
die soepel om haar ranke hals valt. De 
kralen lijken op het eerste gezicht her 
en der aan (gecoat nylon draad) te zijn 
geregen maar bij nader inzien zit er wel 
degelijk structuur in. Trude draagt er 
grote goudkleurige oorringen bij, wat 
speelse armbanden en als sluitstuk een 
bijpassende goudkleurige tas die ze ooit 
in Rome kocht. Dit alles draagt ze met 
verve. ‘Tijdens de workshakes, een mix 
van gezelligheid, ongecompliceerde cre-
ativiteit waarbij onder begeleiding een 
sieraad wordt gemaakt in verschillende 
rijgtechnieken, lees ik verhalen voor, 
dat maakt het geheel net iets anders. Ie-
mand zegt iets en daar sluit ik dan op 
aan. Als de groep het bijvoorbeeld over 
Moederdag heeft vertel ik een verhaal 
dat daar op slaat.’ Wat leert Trude haar 
groepen vrouwen waarvan de leeftijd 
tussen de 25 en 70 jaar ligt.
‘Ik heb diverse patronen gemaakt met 
grote en kleine houten kralen en dito 
glaskralen in een bepaalde volgorde, 
waaruit ze kunnen kiezen. En als ze 
dan gekozen hebben en dat is lang niet 
altijd gemakkelijk begint het rijgwerk 
dat geen moeilijke techniek is maar wel 
concentratie vereist. Ik zeg vaak: je kunt 
de kralen blind pakken want het wordt 

altijd mooi omdat ze goed op elkaar zijn 
afgestemd zijn. Dat zijn leuke eye ope-
ners. Ik laat mijn mensen zich ook aan 
elkaar voorstellen aan de hand van de 
kralen. Bijvoorbeeld: aan een groep die 
elkaar niet kent vraag ik: willen jullie al-
lemaal een kraal uitzoeken of misschien 
roept een kraal jou waarvan je denkt: 
die past bij me. Ze krijgen er maar tien 
tellen voor en aan de hand van die kraal 
stellen ze zich voor. Welke ze uitgeko-
zen hebben gebruiken ze, onbewust, 
bijna allemaal in hun ketting. Ik begin 
er altijd zelf mee en stel dat ik deze pak 
- Trude wijst op een grote goudkleurige 
kraal van haar ketting die beschilderd is 
met fijne cirkelvormige motieven - dan 
zeg ik: deze ronde vormen passen bij 
me, want ik houd van gezelligheid en 
feelgood momenten.’ 

Ellen de Jong
Info www.chicachic.nl
email: info@chicachic.nl
twitter.com/chicachicdotnl
www.facebook.com/chicachicdotnl
tel. 06 444 74 555  
Trude heeft op 1 juli om 14.00 uur een 
workshake, feelgood workshop, in 
Grand Café Hemels in De Langestraat 
in Amersfoort. Daarnaast geeft ze work-
shakes bij mensen thuis. 

Chicachic : Het succesvolle 
bedrijf van Trude Bosman
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