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Ondernemers in de wijk

Huidinstituut Bregje viert 10-jarig jubileum!
Aandacht voor de mens
bij Bregje
Wanneer we op een ochtend
bij Huidinstituut Bregje naar
binnen gaan, worden we
hartelijk ontvangen door gastvrouw Roosje. Zij brengt ons
koffie. Als Bregje van Paassen
zelf klaar is met telefoneren
kan het gesprek beginnen.
Ruim een maand geleden,
heeft zij haar intrek genomen
in het pand aan de Oude
Arnhemseweg 205. Er is grondig verbouwd, er zijn aparte
ruimtes voor de diverse behandelingen. Deze ruimtes
hebben namen als Magnolia,
Iris en Neroli. Het geheel oogt
fris en uitnodigend.

couperose te verwijderen.
Zij behandelt ook pigmentvlekken, littekens en ouderdomswratjes. Sommige van
deze behandelingen worden
door de zorgverzekeraar
vergoed.
Jubileum
In juli van dit jaar bestaat
Huidinstituut Bregje 10 jaar.
Dit gaat gevierd worden met
diverse acties. Wij wensen
Bregje en haar team een
goede toekomst in onze wijk.

Roos en Bregje
me kocht eind vorig jaar het
huidige pand en ik kon de
benedenverdieping huren.
Het was een kluspandje, maar
dat was voor ons juist een
uitdaging er iets moois van
te maken” vertelt Bregje. Het
huren van dit pand gaf haar
meteen de gelegenheid om
haar diensten uit te breiden.

Bregje van Paassen
(foto © Bregje van Paassen)
“Tien jaar geleden ben ik
begonnen met mijn praktijk
aan huis. Maar, een praktijk
aan huis vraagt toch ook veel
van je privacy. Een kennis van

Zussen
“Nu het instituut uitbreidt
werken twee zussen van mij
ook in het instituut. Roosje
werkt als gastvrouw en Lieke
als gediplomeerd pedicure.
Alle medewerkers hebben
hun eigen specialisaties.
Lisette Koster is gespecialiseerd in massagetechnieken,

Hét instituut waar ontspanning en huidverbetering samenkomen
Oude Arnhemseweg 205 • 3705 BB Zeist • 030 - 74 37 851
Info@huidinstituutbregje.nl • www.huidinstituutbregje.nl

zoals hotstone- en bindweefselmassage. Daarnaast
richt ook zij zich op huidverbetering. Binnenkort komt
nog een nieuwe collega het
team versterken zodat wij u
nog sneller kunnen helpen!”

behandeling. Dat kan een
rimpelbehandeling zijn of
een lichaamsmassage”.

Huidtherapeut en
huidbehandelingen
“We willen met huidbehandelingen een bredere doelgroep
benaderen. Onze praktijk vult
Behandelingen
Bregje vertelt enthousiast over de leegte tussen een gewone
de behandelingen die zij geven. schoonheidsalon en een huidkliniek. De afgelopen 10 jaar
Bindweefselmassage, figuurcorrecties en vetreductie, maar heb ik nog diverse medische
opleidingen gevolgd op het
ook pedicure, manicure, gel
gebied van huidbehandeling”.
colours en lichaamsmassage.
Eenmaal per maand huurt
Daarnaast zijn er de gebruiBregje een BIG-geregistreerde
kelijke schoonheidsbehandelingen die zij afsluiten met een huidtherapeute in. Zij geeft
lijn verzorgende producten die specifiekere behandelingen,
zoals met laserapparatuur
zich gedraagt als make-up en
om definitief te ontharen en
de huid beschermt.
“Sinds kort werken we met
de huidverzorgende lijn van
Maria Galland. In september
komt er nog een nieuw merk
bij, namelijk Environ. Dan
hebben wij een breed aanbod
waar wij zelfs de probleemhuid mee kunnen behandelen.
Het leuke is dat ook steeds
meer mannen de weg naar
ons huidinstituut vinden.
Meestal begint het met een
afspraak bij de pedicure. Als
ze dan eenmaal binnen zijn
en zien wat we hier allemaal
aanbieden, komen ze vaak
terug voor een andersoortige

Noteer in
uw agenda:
Burendag
op zaterdag
23 september
Wát er gaat gebeuren
is nu nog niet bekend.
We adviseren u om de
pagina op Facebook
in de gaten te houden.
Óf kijk, vanaf eind
augustus, op onze
vernieuwde website:
dichterbijzeist.nl.

23 SEPTEMBER
burendag.nl

NOTEER IN UW AGENDA:
BURENDAG OP ZATERDAG 23
SEPTEMBER 2017. Meer
informatie vanaf begin
september via de website
en Facebook

Van het bestuur van de B.B.D.

Gebiedsvisie Utrechtseweg Zeist Noord

Nieuwe bestuursleden

onafhankelijke voorzitter,
de spelregels voor de participatiegroep en de wijze waarop
de uitkomsten van deze groep
tot stand komen. BBD neemt
deel in de participatiegroep
en koppelt vragen en informatie terug via mailings aan de
leden. We horen graag reactie
op onze vragen - zo kunnen
we ook uw stem meenemen.
Pascal Lunshof
Uitleg van wethouder Sander Jansen aan de aanwezigen op 22 mei
Op 22 mei gaf de gemeente
meer informatie tijdens een
startbijeenkomst in de Sionskerk. Een prima opkomst met
circa 80 mensen. Daarnaast
waren er drie wethouders,
een aantal ambtenaren en
de vastgoedeigenaren van

RaboFacet (BPD), TNO en
Eikenstein (RGD) aanwezig.
Er wordt een participatiegroep samengesteld die aan
het werk gaat om ‘ideeën te
verzamelen’ voor dit gebied.
Er is nog een aantal vraagpunten voor BBD, zoals een

Vragen voor slotbijeenkomst
Op 20 september houdt de
gemeente, samen met de
participatiegroep, een openbare slotbijeenkomst waarin
de resultaten worden gepresenteerd aan de gemeenteraad. Als u nog vragen hebt,
mail deze dan naar
bestuur@dichterbijzeist.nl.

Nieuw plantsoen en trafohuisje plein
Oude Arnhemseweg / ZAM

Oud en nieuw nog naast elkaar (juni 2017)
In het overleg met de omwonenden, de school en de gemeente
is helaas duidelijk geworden
dat het behouden van het
groenpark niet haalbaar was.
Het plantsoen bleek voor veel
overlast te zorgen en werd
als onveilig ervaren. BBD en
andere wijkbewoners hadden
graag gezien dat de grote hulstbomen behouden hadden kunnen worden. BBD betreurt het
dat deze situatie zo drastisch
onder handen moet worden

genomen bij de vernieuwing
van de trafokast voor de wijk.
Gezamenlijk is besloten dat
er een nieuw inrichtingsplan
komt.
Alleen de recent geplante
kastanjeboom is blijven staan.
De afspraak met de gemeente
is dat er twee nieuwe grote
lindebomen bijgeplaatst worden en een beplanting met
lage, kleurrijke bloemperken.
Het huidige historische trafohuisje kon niet behouden

Straatvertegenwoordigers
BBD streeft naar een optimale
belangenbehartiging van alle
leden. Om te weten wat er
speelt in de verschillende straten heeft het BBD-bestuur
tijdens de ALV van 5 april
2017 het idee van straatvertegenwoordigers gelanceerd.
Een straatvertegenwoordiger
(SV) vormt de brug tussen

BBD en wat er in zijn of haar
straat leeft. De SV informeert
de BBD over actuele aandachtspunten, zorgen of initiatieven,
en verwelkomt nieuwe bewoners in de straat.
Tijdens deze ALV heeft een
aantal leden zich aangemeld
als straatvertegenwoordiger,
waar het bestuur heel blij

blijven ondanks onze protesten - Stedin was niet bereid
om de nieuwe bekabeling in
het oude huisje aan te leggen.
De nieuwe kast is naast het
oude gebouw neergezet. Er
komt nog een klimop tegenaan. In de afgelopen periode
hebben we geen herbestemming voor het oude gebouwtje kunnen vinden. Het heeft
geen bijzondere status en wordt
nu, jammer genoeg, gesloopt.
Verder komt er nog overleg
met de gemeente over een
nieuwe indeling van de
huidige parkeerplaatsen.
We pleiten voor een aantal
extra parkeerplaatsen en een
betere indeling. De afdeling
Groen moet dat overleggen
met de Afdeling Parkeren,
dus dat moet in de volgende
ronde, bij de rioleringswerkzaamheden, worden meegenomen. We vertrouwen erop
dat binnen redelijke termijn
de entree van de Dichterswijk
weer hersteld is met de aanleg
van een mooie bloemenzee
en de nieuwe bomen.

Sinds 2012 woon ik met mijn
vrouw Hadewych, zoon Raoul
(10) en dochter Elin (7) aan de
Laan van Eikenstein 15. Mijn
vrouw heeft bijna haar hele leven
in Zeist gewoond. Ikzelf kom uit
Hoogezand (Groningen) en na
wat omzwervingen in Deventer,
Hengelo, Enschede en Almere
ben ik in 2006 in Zeist beland.
Sinds een aantal jaren ben ik
actief bij hockeyclub Schaerweijde. Nu als hoofdtrainer bij
de Meisjes F en als coach bij
Jongens E8-tallen. Ikzelf trimhockey bij Schaerweijde en loop
zo nu en dan hard. Als gezin
houden wij heel erg van wandelen in de bergen.

In Groningen heb ik milieukunde
gestudeerd en van daaruit ben
ik bij diverse werkgevers als
Beleidsadviseur bodem en asbest
aan de slag gegaan.
Sinds 2012 werk ik bij de
Omgevingsdienst Noord-Veluwe
in Harderwijk. Daar houd ik
me, naast bodem, ook bezig
met bestemmingsplannen en
omgevingsvisies.
Deze expertise komt mooi van
pas in de vraagstukken die
de BBD regelmatig voor zijn
kiezen krijgt.
Ik kwam vorig jaar november
bij toeval achter het bestaan
van de BBD vanwege de plannen
rond RaboFacet en Eikenstein.
Ik maakte kennis met een paar
zeer betrokken en enthousiaste
mensen die onze wijk mooi
en leefbaar willen maken en
houden. Ik dacht gelijk: “daar
wil ik ook bij” en sindsdien ben
ik er bij betrokken. Zonder onze
inbreng weet de gemeente niet
wat wij als bewoners willen met
onze wijk. Wees dus alert op
nieuwe plannen en kom naar ons
toe als u/je iets wilt/ziet/vindt.

En oh ja, nog geen lid?
Word dat dan heel snel! Wanneer u uw naam en adres
stuurt aan ledenadministratie@dichterbijzeist.nl en tegelijkertijd € 12,50 overmaakt op NL34TRIO 01984 198 13
BBD Zeist, dan is het meteen geregeld. BBD stuurt u een
bevestigingsmail.

gaan inmiddels naar CBS Ichthus
(en De Lindehof) en wij zijn vaak
te vinden in het Sanatoriumbos.

Jeroen Elslo

Omdat ik sinds het voorjaar
algemeen bestuurslid van de
BBD ben, stel ik mij graag kort
aan u voor. Samen met Lisette
ben ik in 2009 verhuisd naar
Zeist, om dichter bij mijn werk
mee is. Veel straten zijn nog
te wonen. Voor ons beiden gaf
niet vertegenwoordigd. Dus,
de wens om in een bosrijke, goed
voelt u/voel jij hier ook iets
bereikbare en kindvriendelijke
voor of wilt u/wil je meer
omgeving te wonen, de doorslag
weten? Stuur een bericht naar om in de Dichterswijk te gaan
bestuur@dichterbijzeist.nl.
wonen. Sindsdien wonen we hier
Er is nu een straatvertegenmet veel plezier en is ons gezin
woordiger voor:
uitgebreid met de komst van
• Oude Arnhemseweg
Daan in 2010, Ties in 2011 en
• Egelinglaan.
Sophie in 2014. Daan en Ties

Als advocaat en partner ben
ik werkzaam bij Nexa Velo
Advocaten in Utrecht, waar ik
een algemene ondernemingspraktijk drijf. Daarin sta ik
ondernemers bij met raad en
daad voor alle juridische problemen en vraagstukken waar zij
in het dagelijks leven mee geconfronteerd worden. In mijn vrije
tijd golf ik en kook ik graag,
zowel thuis als maandelijks
met een kookclub voor mannen.
Mijn interesses zijn daarnaast
het bestuderen van (lokale)
geschiedenis en politiek. In de
komende periode wil ik een
positieve bijdrage leveren voor
onze wijk. De gebiedsontwikkeling rond de Utrechtseweg,
transitie naar meer duurzaamheid en de vele projecten die onze
vereniging onderneemt bieden
daar voldoende kansen voor.

Van kerk tot woonhuis?
Op de hoek van de Oude
Arnhemseweg en de Bilderdijklaan ligt, verscholen
tussen het hoog opgaande
groen, het kerkgebouw van
de Nieuw-Apostolische
Kerk. Dit gebouw staat
sinds januari 2016 leeg.
Nu zijn er plannen om van
het kerkgebouw woningen
te maken.
Reden voor de redactie om
dit markante gebouw nog
eens nader te bekijken.
Eerder, in de Dichterbij van
maart 2005 is in de rubriek
Bijzondere gebouwen in de
buurt ook aandacht besteed
aan deze kerk, die toen nog
volop in gebruik was.
Een korte terugblik
De kerk is in 1939 gebouwd
naar ontwerp van architect
C.M. Bakker uit Hilversum.
De bouwkosten bedroegen
fl. 26.000 gulden. Twee jaar
eerder, in 1937, had deze
architect ook in Hilversum
het kerkgebouw ontworpen
voor de Nieuw-Apostolische
Kerk. Kennelijk naar ieders
tevredenheid.
De naam Nieuw-Apostolische
Kerk heeft het kerkgenootschap overigens pas sinds
1964. Voorheen heette het:
Hersteld Apostolische Zendingsgemeente in de Eenheid der
Apostelen, kortweg HAZEA.
Dit kerkgenootschap was in
1898 ontstaan na afsplitsing
van een, in 1833 door de
Engelse predikant Edward
Irving (1792-1834), opgerichte Catholic Apostolic Church.
De HAZEA, in Zeist gesticht
in 1930, nam op 4 november
1939 de kerk in gebruik.
De laatste dienst vond plaats
op 3 januari 2016. In al die
jaren is er niet veel veranderd
aan het uiterlijk van de kerk.
Het kerkgebouw aan de Oude
Arnhemseweg 208 is in een
sobere stijl gebouwd, in overeenstemming met de omringende huizen. Kenmerkend is
het hoge middendeel onder
een zadeldak evenwijdig aan
de straat. In zowel de voorals achtergevel bevindt zich
een drietal hoge ramen, deze
eindigen in een soort dakkapel.
De ramen zijn voorzien van
gekleurd glas-in-lood en zorgen voor een mooie lichtinval
in de feitelijke kerkzaal.
Aan de linkerzijde bevindt
zich een lager deel ook met
een zadeldak. Hier is de hoofdingang gelegen, waarbij het
dak ver doorgetrokken is tot

is het pand recentelijk verkocht. De nieuwe eigenaar
wil er vijf woningen in maken.
Om dit te realiseren moet er
nog heel veel gebeuren. Want
om van dit gebouw, dat óók
een gemeentelijk monument
is (nr. 0355/306), de functie
‘bijeenkomstruimte’ te wijzigen in ‘woonfunctie’ zal er
nog ‘heel veel water over Gods
akker vloeien’. Belangrijk is
dat dit markante gebouw,
omringd door groen, voor de
wijk behouden blijft.

Nieuw-Apostolische kerk op de hoek van de Oude Arnhemseweg en de Bilderdijklaan
vlak boven de ingang en als
een luifel fungeert. Het lagere
deel aan de rechterzijde bevat
een secundaire ingang. Het
gehele dak is gedekt met grijze
dakpannen, dit in tegenstelling tot de huizen, die alle een
rode dakbedekking hebben.

van de Oude Arnhemseweg,
voor het rijtje winkelwoonhuizen aan het plantsoen
én het transformatorhuisje.
Deze huizen en het (oude)
transformatorhuisje dateren
uit nagenoeg dezelfde tijd als
de kerk.

Oorspronkelijk interieur
Het kerkgebouw bevat een
grote kerkzaal, een zaal boven
de ingang aan de noordwestzijde (links) en een consistorie
aan de zuidoostzijde (rechts).
De kerkzaal is van oudsher
een sober ingerichte ruimte.
De wanden en het plafond
zijn wit, zonder versiering
uitgevoerd. In de loop van
de jaren is de inrichting
veranderd. Oorspronkelijk
stonden er houten kerkbanken, die zijn vervangen door
rechte houten stoelen die
op hun beurt in 2005 plaats
maakten voor meer comfortabele, beklede stoelen. Deze
Eén van de kenmerkende hoge
werden tot de sluiting van
ramen met gekleurd glas-in-lood
de kerk in 2016 gebruikt.
De gevels bestaan uit gele bak- Ook de lampen en het altaar
zijn vernieuwd. Vanuit de
steen met bij de hoofdingang
zaal boven de ingang (links)
details in rode baksteen.
Opvallend is dat dezelfde gele kon men via een raam in
baksteen is gebruikt voor een de kerk kijken. Hier zaten
moeders met kleine kinderen
blok huizen aan de overzijde
en ook was hier, tijdens de
dienst, zondagsschool.
Nieuwe bestemming
Nu staat de kerk al geruime
tijd leeg. De steeds kleiner
wordende gemeenschap
Zeist was al eerder samen
gegaan met de Bilt-Bilthoven.
De huidige gemeenschap in
de stad Utrecht is een samenDe kerk gezien vanuit de Bilderdijk- voeging van oorspronkelijk
laan. Het raam in de gevel verlicht
drie Utrechtse gemeenten.
de zaal boven de ingang waar voor- De gemeenschap Zeist-de Bilt
heen de zondagschool was
wordt nu samengevoegd met

Utrecht en gezamenlijk zal het
nieuw aangekochte kerkgebouw te Nieuwegein worden
betrokken.
Het is de vraag wat er met
het kerkgebouw in Zeist gaat
gebeuren. Voor zover bekend

Interieur van de kerk, omstreeks
2005, met op de achtergrond het
altaar
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Fluiten in de Patijnlaan
Regelmatig schrijven wij in Dichterbij over kleine
bedrijven en kunstenaars die op veel plaatsen zichtbaar of onzichtbaar in onze wijk gevestigd zijn.
In deze Dichterbij zelfs twee keer. We waren op bezoek
op Patijnlaan 50. Sinds een jaar is daar Fluitles Zeist gevestigd van dwarsfluitist Mark Erichsen.

Jazz op fluit veel meer aandacht krijgt. Op dat gebied is
veel mogelijk, ook in combinatie met bijvoorbeeld Braziliaanse muziek. Wat er tijdens
de lessen gespeeld wordt, is
altijd in overleg. Bij de keuze
voerend musicus en compoSamen met zijn gezin woont
voor de kinderen is er ook
nist geeft hij ook regelmatig
hij daar al 18 jaar. Vorig jaar
overleg met de ouders.
concerten over de hele wereld. Voor beginnende leerlingen
hebben ze achter het huis
een mooie studio gerealiseerd In zijn studio bewonderen we werkt hij samen met de
waar Mark dwarsfluitles geeft. zijn verzameling fluiten, van
Muziekwinkel Zeist (de huidige
Een mooi initiatief, want naast klein tot heel groot. Hij houdt eigenaren wonen ook in onze
wel van bijzondere uitdagingen. wijk) waar een fluit op maat
de muziekschool zijn er in
Eén van zijn grote passies is
Zeist geen privé-fluitleraren.
gehuurd kan worden. Met plede Indiase fluit Bansuri, een
zier geeft Mark ook een proefMark vertelt enthousiast over bamboe dwarsfluit met een
les om te kijken of het ‘klikt’.
zijn loopbaan. Hij heeft zowel heel eigen klank.
een klassieke als een lichte
Er is nog een project waar
De lessen die hij in zijn studio Mark graag meer over wil
muziekscholing doorlopen.
geeft zijn doorgaans op woens- vertellen: Jazz On The Sofa
Hij is naast privéleraar ook
dag. Hij heeft leerlingen op
fluitdocent op de muziek(www.jazzonthesofa.nl). Een serie
school in Alphen aan den Rijn alle niveaus, kinderen vanaf
huiskamerconcerten met jazz
een jaar of 10 tot volwassenen. en wereldmuziek op hoog
en aan diverse conservatoria
Mark Erichsen met een basfluit
(Utrecht/Rotterdam). Als uit- Hij zou vooral graag zien dat
niveau in de wijk Griffensteijn. Plannen om dat ook
in andere wijken (de Dichtersbuurt?) te realiseren zijn er.
Maar daarover een andere
keer. Reacties en ideeën
Babette Porcelijn heeft een helder boek geschreven:
plaatjes. Zoals naaststaande, de
hierover kunt u mailen naar
“De verborgen impact”- alles wat je wilt weten en kunt doen invloed op de omgeving bij het
m.erichsen@xs4all.nl.
om eco-neutraal te leven. Ze heeft ontdekt dat “spullen
maken van een spijkerbroek.
Informatie over de fluitlessen
kopen” de grootste impact heeft op de wereld om ons heen. Voor mij een directe aanleiding
op www.fluitleszeist.nl.
om heel lang met mijn spijkerbroek te gaan doen en verdere
Als consument betaal en
negatieve gevolgen te voorkowonen, vervoer en kleding.
gebruik je van alles en je ziet
men. Dit is praktisch en leuk
Hierop hebben we direct
niet wat dat voor schade aan
Bewoners Belangen Dichterbij
beschreven - een aanrader voor
de andere kant van de wereld invloed - elke dag - steeds
is de bewonersvereniging van
iedereen die direct iets wil doen
weer. Als iedereen zijn eigen
aanricht; we hebben maar
Dichtersbuurt, Parmentiersland
en Patijnpark in Zeist.
om de negatieve invloed van
zicht op 25%. Schokkend om impact verkleint, dan scheelt
Bestuur:
eigen handelen te beperken.
dat heel veel negatieve gevolje dat te realiseren. Ze laat
Hildebrand Stoker (voorzitter)
Ik hoop dat dit u/jou ook ingen op wereldschaal. Iedere
zien welke top 10 van dage(030) 696 09 58
Herman Goedman (penningmeester)
spireert om in actie te komen.
bijdrage telt.
©Babette Porcelijn – De verborgen
lijkse dingen een rol spelen:
(030) 696 20 18
Juliet de Barbanson impact ISBN 978-90-825102-0-1
spullen kopen, eten en drinken, In het boek staan duidelijke
Anna Adrichem (secretaris)

Help mee om de verspilling te verminderen

Colofon BBD

06 42 70 53 87
Juliet de Barbanson (lid)
(030) 695 54 66
Jeroen Elslo (lid)
06 52 34 85 16
Pascal Lunshof (lid)
06 25 03 40 18

COLUMN

Bericht uit het verleden
Onlangs sprak ik een vrouw uit
de buurt. Ze vertelde over een tekst
die ergens in haar ouderlijk huis
was geschreven. In een vaste kast
op zolder zag ik op een ongeverfde
balk het volgende staan: ‘Eens zal
het Socialisme zegenvieren 26 april
1937’. En daarnaast een soort

uitleg op een dwarsbalk: ‘Vrijheid,
Arbeid en Brood GH’. Een historische hartenkreet en tegelijk een
boodschap van hoop. Kennelijk
was de tekst door een van de werklieden opgeschreven.
Het huis was onder leiding van
de Zeister architect Gerrit Oskam
gebouwd in een jaren-dertig-stijl
die je ook in het Lyceumkwartier
wel ziet. Veel glas-in-lood, lage
schuine daken en specifieke
ornamenten. Oskam was een man
van de oude stempel. Als het hem
niet zinde moesten de knechten
Vrijheid, Arbeid en Brood, GH het werk overdoen. Arbeiders hadden toen niet veel te vertellen. Het
verhaal gaat dat zelfs geprobeerd
is hem van een steiger af te gooien.
De uitspraken op de balken laten
zien dat de “sociale kwestie” toen
erg speelde.
Eens zal het Socialisme
Heeft 80 jaar later het socialisme
zegenvieren, 26 april 1937
inderdaad gezegevierd? Daar kun

Lidmaatschap € 12,50 per jaar

je verschillend over denken. Er is
zeker sprake van vrijheid, arbeid
en brood. De huidige leefomstandigheden zijn veel beter dan
vroeger. Nu zou niemand gebrek
hoeven lijden, hoewel dat wel
gebeurt. De grootste tweedeling is
die tussen de bevolking van welvarende landen en die van achtergebleven gebieden. Als zodanig
heeft het (internationale) socialisme
niet gewonnen. Wel is wereldwijd het percentage mensen dat
in armoede leeft verminderd.

Maar er zijn ook nieuwe problemen bijgekomen die de oude overschaduwen of weer versterken.
Denk aan de toenemende wereldbevolking, de gevolgen van klimaatverandering en de invloed
van nieuwe technologieën.
Ik ben benieuwd hoe we over
80 jaar naar de boodschap zullen
kijken. Kan dan iedereen genieten van vrijheid, arbeid en brood?
Of…
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