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Een tableau van ons dorp
1 mei 2018: de directeur-eigenaar fêteert zijn Surinaamse familie op een fraai
geïllumineerd verjaardagsfeest, maar nu vliegt u virtueel als aeronaut vanuit het westen
met een De Wassenaarse Krantdrone vanaf de aquamarijne Noordzee via het Hollands
Duin over het dorp.
U wordt getrakteerd op interessante inkijkjes zoals deze: een enigszins geëxalteerde
Noord-Brabantse frêle dame in mini-jurk, die het e-mailadres van haar personal
dressboy uit bravoure had gedeletet, racete via de Gang naar de Langstraat op zoek naar
een exuberante robe voor de kijk-mij-nou-eensparty op Koningsdag voor royalty’s van
diverse pluimage.
Zoetgevooisde klanken stijgen op vanaf het Plein Musique, waar naast omfloerst
saxofoonspel in de muziekkiosk en onvervalste blues, ook de zeventiger jaren
weerklinken in heerlijke rock-’n-rollmuziek van talentvolle, maar superjonge musici, wier
apetrotse ouders enthousiaste roadies zijn; een weergaloos luister- en swingfestijn!
Vanuit uw helicopterview ziet u aan de Buurtweg het Museum Voorlinden,
omzoomd door een palet aan natuur, alwaar een briljant ontworpen hypermodern
tentoonstellingsgebouw zich kenmerkt door superbe lichtinval via een semitransparant
plafond, wat zorgt voor een brille op alle objecten, installaties en wat dies meer zij.
Wie, alleen of gezamenlijk, van Meijendel richting Duinrell wandelt, van boerderij naar
duingalow, moet tijdig halt houden teneinde te voorkomen dat de tot gruis vermalen
landingsbaan van voormalig vliegveld Valkenburg in het zicht komt.
Culinaire liefhebbers genieten op een exclusieve locatie van een gegrilde ribeye, een
bouillabaisse of authentieke Provençaalse escargots gegratineerd in kruidenkaas: bij
Strandpaviljoen Sport, waar naast 40+-kaas, kaviaar en buffelmozzarella hand in hand
gaan met huis-tuin-en-keukengroenten, naar believen besproeid met spa rood of een
krachtige bordeaux.
Aan de noordzijde van de groene oase in de Randstad vindt een metamorfose plaats,
waar ooit de Breguet Atlantic, die vanuit de lucht ons land bewaakte, opsteeg,
accelereren straks elektrische auto’s over de nieuwe verbinding tussen de kust en het
binnenland: de RijnlandRoute.
Wie deze nieuwe rijksweg, de A11, verlaat, sluit aan in de queue voor het stoplicht bij
Deijleroord; hoe mooi zou het zijn als hier een tunnelboormachine ruimte had gecreëerd
om via een ondergrondse route ‘s-Gravenhage probleemloos te kunnen frequenteren:
futuristische illusie of realistisch plan van voortvarende Tweede Kamerleden?

