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Wijsheid bij
Stef Bos
DOOR MARIJE HELLENTHAL

‘Ik wilde 2008 beginnen met
allemaal nieuwe nummers’.
Als Stef Bos het podium in
de grote zaal van de Junushoff op rent ontvangt hij
meteen een luid en hartelijk
applaus. Hij is weer even
vlak bij huis, Stef is namelijk
geboren en getogen in
Veenendaal. Bij verscheidene nummers komen er invloeden uit de jazzwereld
naar voren, wat vrolijk en
nieuw klinkt. Alom bekende
liedjes komen in de hele
show niet voor, maar het
publiek kan herkenning vinden in de teksten van het
nieuwe album '2008'. Stef:
‘Nummers ontstaan zomaar, als ik in de tuin zit of op
toer ben. Nummers worden
ook hier geboren, als ik bezig ben voor een publiek’.
Tussen de liederen door
vertelt Stef verhalen. Soms
pakt hij er een boek bij om
een stukje voor te lezen. Zo
vertelt hij een Chinees verhaal over een leerling en zijn
meester. De leerling is verwonderd over de grootheid
van een boom, waarna de
meester hem vertelt dat die
grootheid het enige is wat
die boom heeft. ‘ “Onder de
boom vind je geen schaduw
en hij draagt geen vrucht.

Deze boom is nutteloos.”
De verhalen uit dit boek zijn
wel zesduizend jaar oud.
Wat een wijsheid staat er in.
Als ze toen de Olympische
Spelen hadden georganiseerd...’ Stef begint te zingen, een lied over de consumptiemaatschappij.
‘Steeds meer, steeds minder’.
Stef begeleidt zichzelf op de
piano, speelt een nummer
mee met een gitaar en pakt
aan het einde ook nog zijn
accordeon op om een lied
van muzikale begeleiding te
voorzien. Achter hem spelen nog een aantal mensen
met hem mee; een bassist,
iemand achter de drums,
een saxofonist en een gitarist die soms ook de tweede
stem verzorgt. De liedjes
gaan veelal over de ZuidAfrikaanse cultuur en taal.
Ook zingt hij sommige
nummers in het Zuid-Afrikaans. Taal is iets waar Stef
veel mee bezig is. ‘Maar ik
heb de afgelopen jaren wel
geleerd dat het niet alleen
gaat om wat je zegt, maar
ook om hoe je het zegt’. Dat
hij goed om kan gaan met
woorden en zinnen blijkt uit
het nieuwe repertoire wat
hij deze avond heeft laten
horen. '2008' is een succes!

Plan van aanpak

Jan Janssen Classic
door Wageningen

De kans is groot dat De Rijnkom verdwijnt. Intussen verloedert het zienderogen. De achterkant
lijkt op dit moment wel een ghetto met al die graffiti. FOTO: PR

Eethuis Zeezicht
in teken Colombia

DOOR PETER VAN HERPEN

RENKUM - Op verzoek van
de Renkumse gemeenteraad werkt het college van
burgemeester en wethouders aan een plan van aanpak over het onderbrengen
van sportfaciliteiten in het
gebied van Deelplan 3B4 in
het centrum van het dorp
Renkum. ,,De raad vroeg of
we de haalbaarheid willen
onderzoeken van bijvoorbeeld een nieuw 25 meter
zwembad,'' zegt wethouder
Nico Peek.

Parking Sale
bij Eijerkamp in Veenendaal!

,,We zullen narekenen wat het
kost om het bestaande zwembad op te rekken tot een 25 meter bad,'' vult de wethouder aan.
,,We gaan ook onderzoeken wat
de haalbaarheidsstatus is van
een geheel nieuw zwembad.
Verder gaan we kijken wat de
mogelijkheden zijn van een
nieuwe sporthal. We gaan ook
kijken naar de mogelijkheden
om sportvoorzieningen te koppelen aan culturele activiteiten
en ze eventueel onder te brengen in één complex, aan welke
omvang denken we dan en aan
welke vorm van exploitatie?
Uit het haalbaarheidsonderzoek zal moeten blijken wat er

WAGENINGEN - De 23e editie van de Jan Janssen Classic
vindt plaats op zaterdag 21
juni, waar over verschillende
afstanden gefietst zal worden.
Het is dit jaar veertig jaar geleden, dat Jan Janssen de
eerste Nederlander werd die
de Tour de France op zijn
naam wist te schrijven. Het
jubileum van die eerste Nederlandse zege gaat niet ongemerkt voorbij. Een zogenaamde ‘Tour de Jan Janssen’ gaat eind juni eveneens
van start. Organisator Toerclub Wageningen heeft een
ere-escorte samengesteld,
die Jan Janssen gaat begeleiden bij het rijden van zijn
Classic. In deze escorte fietsen onder andere de voorzitters van de twee grootste Nederlandse
wielerbonden
KNWU en NTFU mee.
Informatie: www.janjanssenclassic.nl

wel en wat er niet mogelijk is. En
welke faciliteiten moeten er zeker in ondergebracht worden in
een sportcomplex. Kortom, we
gaan verder met het boven tafel
krijgen van concrete cijfers.
Daarnaast gaan we ook kijken
of samenwerking met private
partijen mogelijk is.''
Ook de situatie met de tennisvereniging Bakkershaag moet
nog eens goed bekeken worden.
Wordt ze volledig geprivatiseerd
of niet? Uiteindelijk zal het college een plan van eisen opstellen voor sport in 3B4. De concentratie van sport op het Wilhelminasportpark is definitief
van de baan.

WAGENINGEN - Op donderdag 12 juni wordt in vegetarisch eethuis Zeezicht weer
een benefieteethuis gehouden. Ditmaal staan Colombiaanse gerechten centraal.
de opbrengt gaat naar de
Small World Foundation
Vorige maand was er een
Dominicaans eethuis en is er
230 euro opgehaald voor de
Children Dental Health Domican Republic. Reserveren
kan tot en met 11 juni, via
zeezichtwageningen@versatel.nl, www.zeezichtwageningen.nl of Tel: 0317420333.

Nieuwe CK methode: WEG MET DE LEESBRIL!

SCHERP
ZIEN?
LA AT U W O G E N LA S E R E N

LAATSTE KANS:

bankstellen, eethoeken,
kasten, etc. etc.
kortingen tot 70%

P

in de parkeergarage van
Eijerkamp
Veenendaal
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09.30 - 21.00 uur

09.30 - 17.00 uur

Eijerkamp Veenendaal, Einsteinstraat 1
(De Grote Beer, vlakbij A12)

BEZOE K ONZE I N F OAVO N D
Dinsdag 10 juni. Aanvang 20.00 uur.
Restaurant La Montagne B.V. Kerkewijk-Zuid
115, Rhenen/Veenendaal. Bel: 026 384 28 14
of meld u aan op: www.lasikcentrum.nl

Op vakantie met
meer trekkracht?

VAG Motortuning
Nu bij Vallei Auto Groep

al vanaf € 495,Vallei Auto Groep

Ede

Scherpenzeel

Galvanistraat 101
6716 AE Ede
Telefoon: 0318 - 69 60 00

Industrielaan 9
3925 BD Scherpenzeel
Telefoon: 033 - 277 37 00

Veenendaal

Wageningen

Galileïstraat 27
3902 HR Veenendaal
Telefoon: 0318 - 50 99 99

Churchillweg 144 - 148
6706 AG Wageningen
Telefoon: 0317 - 41 90 30

www.valleiautogroep.nl

