
El Bosco Habla de junio 2012  

 

 

Op 25 mei 2012 hebben wij het seizoen 2011-2012 afgesloten met een bijeenkomst over La 

dieta mediterránea, meer in het bijzonder de Spaanse keuken en hoe die in de loop der eeuwen 

is beïnvloed door de Arabische wereld en de Nieuwe Wereld. 

Maite Otaegui voerde ons met een helder betoog langs gewassen en kruiden, die voor ons 

“typisch” Spaans zijn, maar die dus eigenlijk hun oorsprong hebben in de Arabische wereld of 

in Amerika. Voorbeelden daarvan zijn onder meer olijven, saffraan, aardappelen en mais. 

En zoals gebruikelijk was er na afloop gelegenheid om te proeven onder het genot van een 

“tinto de verano”. 

 

Deze bijeenkomst was tevens de laatste van Maite Otaegui als voorzitter. Maite is vanaf de 

oprichting betrokken bij El Bosco en zij was 11 jaar bestuurslid, waarvan 3 jaar voorzitter. 

Wij danken Maite zeer voor haar inzet in al die jaren en wij rekenen erop dat zij nog lang als 

bezoekster bij El Bosco betrokken blijft. 

 

Het nieuwe seizoen begint op vrijdag 21 september 2012 met een optreden van het Duo 

Canela, dat Spaanse en Latijns-Amerikaanse muziek ten gehore brengt. 

 

Het seizoen 2012 – 2013 zullen onze bijeenkomsten plaatsvinden in het nieuwe gebouw van 

de HEVO te Rosmalen “De Ontmoeting”. 

Dit gebouw ligt in de Tulpstraat nummers 4 – 6 te Rosmalen.  

Vanaf het noorden is de Tulpstraat heel goed bereikbaar via de Bruistensingel. Bij het eerste 

kruispunt met verkeerslichten gaat u rechtsaf en neemt dan de Empelseweg. Vervolgens de 2e 

straat links (Raadhuisstraat) en dan de 4e straat links (Kamperfoeliestraat). U ziet dan rechts 

“De Ontmoeting”. Hier is voldoende openbare parkeerruimte. 

 

Vanuit de richting Hintham gaat u bij de toerit naar de A-59 linksaf Rosmalen in 

(Molenstraat). U volgt de Molenstraat tot het einde en gaat dan links via de Dorpsstraat tot het 

einde, dan rechts (Empelseweg). Vervolgens eerste straat rechts (Raadhuisstraat) en dan de 

vierde straat links (Kamperfoeliestraat). 

 

Het klinkt ingewikkeld, maar u zult zien dat het erg gemakkelijk te vinden is. 

 

Voor verdere informatie verwijzen wij naar onze website www.elboscodenbosch.nl, en voor 

informatie en foto’s van het gebouw naar de website van de HEVO www.hevorosmalen.nl .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elboscodenbosch.nl/
http://www.hevorosmalen.nl/

