
Bosfestival Westland in Wateringen op zaterdagavond 18 juni 2022 een succesvol 
nieuw concept! 

  
Een nieuwe variant van de welbekende 
‘Moonwalking’, waarvan de 1e editie op 28 januari 
2006 was, vond op zaterdag 18 juni 2022 plaats in 
het Hofpark in Wateringen. Naast het 
Huiskamerfestival Westland van de 
Cultuurverbinders, was er nu een Bosfestival. Dit 
evenement was de 60e editie van de ‘Moonwalking’. 
  
Het doel van deze activiteiten was om naast het 
genieten van de theateroptredens en het dichterbij 
brengen van cultuur, mensen te verbinden met 
natuur en omgeving. Dat dit aansprak bij het 
publiek, bleek wel door het feit, dat het Bosfestival 
binnen een mum van tijd was uitverkocht. 
 
Het was een prachtige zomeravond in een 
boomrijke omgeving. Helaas temperde de wind de 
toch nog hoge temperaturen, maar dat was 
bijzaak. De organisatie had weer gezorgd voor een 
afwisselend programma, want het streven is 
namelijk 100% cultuurparticipatie onder de 
kernwaarden: ontmoeten, beleven en verbinden.  
 
 
 
De start van het evenement was in wijkcentrum 
Terra Nova aan het Tolland in Wateringen. Na het 
openingswoord van de voorzitter van de 
Cultuurverbinders, Frank van Veen, vertrokken de 
deelnemers, onder leiding van gidsen,  naar de 
diverse locaties in het Hofpark waar de optredens 
van het Bosfestival plaatsvonden. 
Ineke van de Zeijden reed  daar met een fiets en 
manden voorop, vol met water en versnaperingen 
voor het publiek, als watertaxi.  
 
Het Hofpark ligt in het centrum van Wateringen, 
waar zich ook De Hofboerderij bevindt. Het park 
herbergt een aantal bijzondere bomen en biedt 
allerlei mogelijkheden om te recreëren. 
 
 
 
 
 



Plankeniers Theatergroep toneel & theater sinds 1973 
 

De Plankeniers Theatergroep, 
presenteerde zich met hun 
improvisatie bij alle deelnemende 
groepen in een andere 
hoedanigheid. Bij groep 5 deden 
Cent Wageveld, Wim van Baalen, 
Wim van Cruchten en Marijn van 
Baalen zich voor als medewerkers 
van een reisbureau, dat reizen 
organiseert naar een eiland in de 
oceaan; Romilos, waar het altijd 
mooi weer is. Met de Loveboot ging 
het gezelschap o.l.v. de Plankeniers 
naar Romilos, waar zij allerlei 
avonturen beleefde. Plaatjes uit 
tijdschriften, waren hierbij leidraad. 
Na een enerverende reis, waarbij 
ook een driewerf ‘Yes’ een rol 

speelde, ging de groep naar de volgende locatie in het park. https://www.deplankeniers.nl/ 
 
Komfort & Joy 
 
Koos Sekrève en Jolentha Zaat vormen 
samen het akoestische duo Komfort & Joy. 
Dat houdt in dat zij met hun twee stemmen en 
hun gitaar bijna altijd zonder 
geluidsversterking hun optredens doen.  
Tijdens het Bosfestival presenteerde het 
tweetal zich als Maria van Steekelenburg en 
Anton Zwinkels (Toon Zwink) en speelden zij 
een parodie op de Sound of Music, 
geïnspireerd  op het Westland. Toon als 
weduwnaar en vader van zoon Coert, kreeg 
na het overlijden van zijn vrouw, vanuit het  
klooster ondersteuning  
in de persoon van novice Maria. Na een aantal 
taaltechnisch spitsvondige liedjes kwam het 
toch nog goed en om met de woorden van Maria te  
spreken: ‘Waar een schuurdeur sluit, gaat er weer een 
luchtraam open’! https://komfortandjoy.nl/ 
  



Improfessioneel   

 
 

Een denkbeeldige achtbaan om het 
publiek wat losser te maken en zinnen uit 
Nederlandse liedjes waren 
improvisatietools, die, ‘Improfessioneel’ 
gebruikte om de deelnemers van het 
Bosfestival zelf onderdeel van het toneel te 
laten zijn. Snel, dynamisch, pakken & Spot 
was hierbij hun motto. 
 
  

Samen met het publiek wisten ze zelfs een moord op 
te lossen. Wie had ooit gedacht, dat onze minister-
president op het damestoilet een moord zou plegen 
met een waterpistooltje?  
https://www.improfessioneel.nl/ 
 
 

D  e Tegenpartij 
'De Tegenpartij speelt 
zelf ontwikkelde Impro-concepten. 
Ze speelden al op Oerol, maar 
stonden ook in de finale van het 
Toverlei Eénakter Toernooi met 
'Waarvan akte' een volledig 
geïmproviseerde éénakter van een 
half uur.  
Voor het Bosfestival voerde De 
Tegenpartij een Impro storytelling 
voorstelling op en kropen ze, 
verkleed als monniken, in de huid 
van 'Rick de Monnik'. Groep 5 liet 
een badeendje op Rick de monnik 
los; een badeendje, dat graag een 

zwaan wilde zijn en in het bierschuim overleed van het bier 
dat Broeder Rick brouwde. Uiteindelijk is het toch nog goed 
gekomen met het badeendje, dat toch nog  een zwaan werd. 
Beroerder liep het af met een van de twee zwaluwen, die 
tijdens een fantastisch vertolkte ‘Zwaluwenblues’ overleed 
aan een allergie voor tomaten. Hierbij was duidelijk sprake 
van een groot improvisatievermogen���� 
https://tegenpartij.com/ 
 

 



Lof en Zotheid 
Rotterdams Theatersport vereniging Lof 
en Zotheid is in 2001 opgericht. Zij trainen 
één keer per week en werken met 
bekende spelvormen en experimenteren 
met minder bekende vormen van 
improvisatie theater. 
https://lofenzotheid.nl/ 
Na een korte muzikale opwarming vol B’s 
van het Schotse ‘My Bonnie’ ging Lof en 
Zotheid van start. Voorzien van een 

prachtige groene stropdas en met inbreng van het 
publiek ging Lof en Zotheid op een 
improvisatietocht. Tijdens deze tocht ontmoetten ze 
niet alleen een doventolk, die het Zwanenmeer 
moest (ver)tolken, maar ook een interviewer, die 
een klompenmaker onder de loep nam. Twee 
poppenspelers uit het publiek kregen het 
vervolgens met hun poppen aan de stok met twee 
Japanners in Keukenhof en ondanks de Thaise 
tuinslang is  het gelukkig is in the jungle ook 
allemaal nog goed gekomen. 
 

De Moeder van Wim 
Niemand weet wie de moeder van Wim precies is. Op 
ongure winterdagen schijnt ze door de straten van 
Amsterdam te dwalen op zoek naar haar lang verloren 
zoon, Wim. Als je heel goed luistert midden in de nacht, 
hoor je haar roepen. Meestal is het echter een 

passerende tram, dronken toerist of vloekende Amsterdammer. Omdat de moeder van Wim 
staat voor volharding, gedrevenheid en absurditeit besloot deze theatersportgroep zich 10 jaar 
geleden naar haar te vernoemen.  
ten. Op basis van de input van het publiek speelden De Moeder van Wim een aantal 
improvisatiegames, zoals de goddelijke interventiegame, waar stilte, bekentenis en dood een 
grote rol speelden. Ook vertolkten deze Amsterdamse improvisators het sprookje over 



Repelsteeltje in niet 1 minuut, 30 seconden, 5 seconden, maar zelfs in 1 seconde; een 
geweldige prestatie����. 
 
Partycipatie 
In het wijkcentrum vond de afsluitende borrel plaats. Voorzitter Frank van Veen bedankte de 
artiesten, gidsen én niet te vergeten de vrijwilligers van het wijkcentrum voor hun medewerking 
en de deelnemers voor hun aanwezigheid. Onder het genot van een hapje en een drankje is er  
ook ditmaal nog lang nagepraat over deze wederom zeer geslaagde editie.  
 
Anneke Duyvesteijn 
 
 
 
 


