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Moderne Bijbelstudiemethode Meet & Greet

Najaarsfair bij Atelier
de 2e Droom

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) heeft een bijzondere methode van bijbelstudie
gepresenteerd: Meet & Greet.
Het gaat om een boek met
een dvd waar zeven bijbelse
personen in spiegelverhalen
naar voren komen. De bijzondere methode van bijbelstudie
sluit aan bij de Jongerenbijbel,
waarvan er inmiddels vele
tienduizenden zijn verkocht.

Atelier de 2e Droom organiseert vrijdag 8 en zaterdag 9
oktober haar najaarsfair. Deze
staat geheel in het teken van
de ‘woonbeurs‘. Dat betekent
bij A2D rondsnuffelen tussen
veel brocante en woondecoraties, kasten en bijzettafeltjes,
schilderijen en kunst, bloemen- en plantendecoraties.
Een heerlijke gelegenheid om
vrijblijvend rond te scheumen
onder het genot van koffie en
wat lekkers!

Meet & Greet bevat zeven filmpjes. Elk filmpje vertelt op eigen-

tijdse wijze een verhaal uit de
Bijbel. Bijbelse figuren als Kaïn,
Mirjam en Petrus worden in
enkele minuten film getypeerd
voor jongeren van nu. Het boekje maakt verder duidelijk hoe je
vanuit de film de Bijbel verder
kunt uitleggen.
Het NBG heeft de filmpjes aanvankelijk ontwikkeld voor het
programma Live to tell, waarbij
onder leiding van een NBGmedewerker een bijbelstudie
werd georganiseerd voor jongeren. Nu zijn de filmpjes en het

boek dus voor een groter publiek
beschikbaar. De aanpak sluit
goed aan bij de manier waarop
jonge mensen tegenwoordig
communiceren. In het boek zijn
werkvormen opgenomen waarmee catecheten en jeugdwerkers
en predikanten makkelijk uit de
voeten kunnen.
In de Immanuëlkerk wordt deze
methode reeds door een aantal
verenigingsleiders gebruikt. Dit
boekje met dvd is verkrijgbaar
bij Chr. boekhandel Het Baken.

Kinderboekenweek bij
kinderboekwinkel Tjes
Illustraties, daar draait het om
tijdens de Kinderboekenweek
(van 6 tot en met 16 oktober.
Het thema dit jaar is: De Grote
Tekententoonstelling – beeldtaal in kinderboeken. En het
belooft de meest kleurrijke
Kinderboekenweek ooit te
worden!
Mees Kees in de gloria is het
Kinderboekenweekgeschenk
van dit jaar. Mirjam Oldenhave
schreef speciaal voor de Kinderboekenweek een nieuw verhaal
over Mees Kees. Al is hij maar
stagiair, toch heeft mees Kees
al aardig door hoe hij les moet
geven! Bij dictee tapt hij moppen

en een tekenfilm kijken is natuurlijk ook tekenles… Bij besteding van tenminste € 10.- aan
kinderboeken bij kinderboekwinkel Tjes krijg je het cadeau
tijdens de Kinderboekenweek.
Tijdens de Kinderboekenweek
is er weer van alles te doen in
de winkel van Tjes in de Visserssteeg.. Er is een Maak een
verhaal-wedstrijd voor de hele
klas. Bij deze wedstrijd is het de
bedoeling dat de klas een hoofdstuk uit het Kinderboekenweek
geschenk uitbeeld in strip of met
elkaar een beeld/strip verhaal
verzint. Het mooiste verhaal
wint een prachtig pakket voor in
de klas! Voor de jongere lezers

is er een kleurwedstrijd. Iedere
boekenklant krijgt een tas gevuld
met allerlei leuke dingen mee en
voor de kinderen is er een leuk
extraatje!

(Actie)boeken
,,Ja… en dan hebben we natuurlijk een heleboel nieuwe (actie)
boeken, met de mooiste tekeningen en illustraties. Als je geen
keus kunt maken, dan willen wij
je altijd advies geven. Ook ligt
in de winkel de Kinderboekenweekkrant gratis voor je klaar.
Leuk om thuis ideeën uit op te
doen. Tot ziens in de kinderboekenweek!’’

De GDI-technologie in de Sportage zorgt voor een vermogen van 99
kW/135 pk.

Kia Sportage 1.6
GDI: nu te bestellen
Met de introductie van de
nieuwe Sportage kondigde
Kia de komst van de nieuwe,
zuinige 1.6 GDI benzinemotor al aan. Komende maand
maakt de Sportage 1.6 GDI
daadwerkelijk zijn opwachting
in Nederland en inmiddels is
hij bij Kia-dealer Blokhuis al te
bestellen.
Met de introductie van de
nieuwe Sportage in Nederland,
enkele maanden geleden ,leverde
Kia de compacte SUV met een
keuze uit twee motoren: een
2.0-liter CVVT benzineversie
met 120 kW/163 pk en een 2.0
CRDi common-rail diesel met
100 kW/136 pk.

Kok Wooncenter klaar
voor de toekomst

Tegelijkertijd kondigde Kia de
komst van twee aanvullende
motoren aan en de eerste daarvan is de compleet nieuwe 1.6
GDI benzinemotor met directe
brandstofinspuiting die nu in de
Sportage te bestellen is.

Waar andere meubelwinkels
het even rustig aan doen, is
Kok Wooncenter in Amersfoort juist aan het vernieuwen.
Het grootste wooncenter van
Midden-Nederland viert zijn
45-jarig bestaan met een uitbreiding en metamorfose van
het interieur. Nieuwe merken
vinden in er hun plekje, oude
krijgen een trendy presentatie
en het nieuwe merk Gelukkig
beleeft bij Kok Wooncenter
zijn primeur.

De GDI-krachtbron in de
Sportage wordt gekenmerkt
door een fors motorvermogen
en koppel bij een bescheiden
brandstofverbruik.
Vergeleken met een conventionele motor met dezelfde inhoud
is het koppel 7% hoger bij een

De plaatselijke afdeling van
de Protestants Christelijke
Ouderen Bond komt woensdagmiddag 13 oktober vanaf
14.00 uur weer bij elkaar in
de Immanuelkerk; de eerste
bijeenkomst in het nieuwe seizoen 2010/2011.

De winkel nodigt nu
nog meer uit om rond
te wandelen, te kijken,
testen, voelen en
inspiratie op te doen.

Gelukkig
Hoogtepunt is de première van
het Nederlandse merk Gelukkig, een gloednieuw Nederlands
meubelmerk met een typisch
‘VTwonensfeertje’. Gelukkig is
een verademing voor creatieve
woonliefhebbers die houden van
lekkere banken met verwisselbare hoezen en korte levertijden,
tafels met verschillende bladen
en accessoires voor het hele gezin. Op zaterdag 9 oktober is de
collectie te zien tijdens een speciale familiedag.
,,Merken van Nederlandse bodem zijn een big issue voor ons’’,
benadrukt Kok. Vandaar dat
Leolux een uniek inspiration
center kreeg op de eerste verdie-

Kok Wooncenter een aantal primeurs in Nederlandse designmeubels.

ping. ,,Uiteraard presenteren we
de meubels op de kenmerkende
Kok Wooncenter-manier, met
veel aandacht voor kwaliteit en
service. Neem ook een kijkje in
de bijzondere box van Montis,
met hierin de nieuwste modellen.’’
In de kelder van de winkel zijn
trendy merken te vinden tegen
een eerlijke prijs. Daarin maakt
Kok Wooncenter weloverwogen
keuzes. Zo verruilden ze onlangs
het merk BoConcept voor het
jonge merk Now! van kastenfabrikant Hulsta. ,,We garanderen
hiermee Duitse degelijkheid en
tijdloos design tegen een eerlijke
prijs.”

Cadeautjes
Om het 45-jarig jubileum te vieren, pakt Kok Wooncenter flink
uit. Elke 45ste klant krijgt van 9
tot en met 10 oktober een leuk
cadeau. Op 10 oktober worden
de bezoekers getrakteerd op
versgebakken taartjes van de
Bakbar, een zelfvoorzienende
keuken van productdesigner
Saakje Visser. Daarnaast viert

OPA De Vlucht
Basisschool De Vlucht heeft
op maandag 11 en dinsdag 12
oktober haar maandelijkse oud
papieractie.
De bekende container staat dan
naast de school aan De Huismus

De Sportage 1.6 GDI noteert
een gemiddelde brandstofconsumptie van slechts 6,4 liter op
100 kilometer, wat overeenkomt
met een CO2-uitstoot van 149 g/
km en een groen energielabel B.

Bestellen
Kia levert de direct ingespoten
1.6 GDI-motor in de Sportage
in combinatie met de Xtra en
X-ecutive uitrustingsniveaus.
De Sportage X-tra is standaard
onder andere uitgerust met 16”
lichtmetalen velgen, ESC, voor-,
zij-, en gordijnairbags met rollover sensor en actieve hoofdsteunen.

PCOB begint weer
in Immanuelkerk

,,In de afgelopen 45 jaar zijn we
steeds met onze tijd meegegaan
en ook nu lopen we vooruit in
design en service’’, vertelt Marcel
Kok, eigenaar van Kok Wooncenter. Maar liefst 2.000 vierkante meter winkelruimte kreeg
een opfrisbeurt. Om het feest
compleet te maken, presenteert

Kok Wooncenter een aantal
primeurs in Nederlandse designmeubels. Het jubileumfeest
duurt hele maand oktober. ,,We
maken er een echt designfeestje
van voor jong en oud.’’ Het interieur is verbouwd van Kok
Wooncenter heeft een flinke verbouwing ondergaan. De winkel
nodigt nu nog meer uit om rond
te wandelen, te kijken, testen,
voelen en inspiratie op te doen.
Kok: ,,We hebben zelfs een stuk
magazijn opgeofferd om nog
meer meubels te kunnen laten
zien.’’

Krachtbron

laag toerental, 12% hoger bij een
hoog toerental en het brandstofverbruik is met 10% verbeterd.
Bovendien profiteert de GDIkrachtbron van diverse brandstof
besparende technieken, waaronder Kia’s ISG Stop/Start-systeem.
Alle GDI-uitvoeringen worden
daarnaast geleverd in combinatie
met een handgeschakelde zesversnellingsbak en vallen binnen
de ‘groene’ EcoDynamics-range.
In de praktijk zorgt de GDItechnologie in de Sportage voor
een vermogen van 99 kW/135
pk en een koppel van 164 Nm bij
4.850 tpm. Waarden die zich vertalen in pittige prestaties en een
zeer gematigd brandstofverbruik
voor een auto van dit formaat.

en kent de volgende openingstijden: op maandag van 8.00
tot 16.00 uur en van 19.00 tot
20.00 uur; op dinsdag van 7.00
tot 15.00 uur. Het verzoek is
geen papier buiten de container
plaatsen.

Kok Wooncenter de vijfde verjaardag van accessoires/cadeau/
kookshop Daily Design. Lever
het recept der recepten in voor

Na een terugblik en een korte
meditatie geeft na de pauze
Wilma van Veen uit Bennekom
een presentatie over het functioneren van het Nederlands Bijbel Genootschap. Na de tweede
pauze leidt zij een boeiende
bijbelquiz. Uw kennis kunt u
toetsen aan de antwoorden die
daarna zullen worden bekend
gemaakt.
Het geheel wordt opgeluisterd
door de plaatselijke sopraan Willy van de Groep. Willy was reeds
een keer eerder bij de PCOB en
het bestuur is er bijzonder trots
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Muziek- & zangschool Hetty
Koelewijn viert haar 25-jarig
jubileum met een serie concerten. Op 9 oktober wordt
in de Immanuelkerk muziek
gespeeld van Bach, Beethoven,
Bell, Chopin, Handel en Mendelssohn.

nie
Winnaarsreü
WK-ac
tbal tijdens
Buurtvoe

stef@
naar stef@
mai l naar
Het WK voetbal
een mail
dan een
in ZuidStuur dan
Afrika is op 11steeg.
. Stuur
nl.Eemdijk 108 - Laptop; C.J. Severijnse,
aa t.nl.
Regerstraat 6 - Een Br ink juli-afgesloten,
oostm
oostmaat.
en Brinksteeg
t en
maara voor
elna
een
winkelen
gani sato-minuut
de aantal
deelnaHoekstra ege
orBoer;
Superde
en
en
abondedeorganisato
dijk , Hoekstraa
dijk,
er
Rutger
he l- de Graaf, Hahelnees
ger vanlddedeelneme
geregeld
zo eken
willen
zijn
wordt Shirts
elnem . r
b err wordt
venstraat
Tevens zoeken
Tevens
e deBunschoter
rs die25willen
heeft
Shir ts zijn
- Broek
Iedernog
Iedere
Velten Mode;
het WK
septembe ect
van de
van
18 septem
18
vrijw illigers
bonnen
een
Van
ser ennVeenestraat
ren vrijwillige
ren
leuk vervolg.
Diermen,
ptieiebonnen.
project
me is gratis.consumpt
or gani
het proj
Zaterd ag d m
Zaterdag
t organisere
e t het
heVelten
ga- me
sp elle tjes 11 - Broek
spelletjes
bij het
sePeter
vier consum
georgall Mode;
ban met reü
anddse
pen bij
pen
nie geor
krijg t vier
verband
en Poort, Vuin ver
Oudho
willFrans
een reünie r s van
van krijgt
Voorafgaand ‘saan
oi willen
r zeee een
midhet
ronger 20
divers e Oudhollan
diverse
oerrnooi
-no
Veel water op bedrijfsterrein.
Canvasdoek;
zijn midzijn
bewoners .
Zuyde
Zuyderzevo
de bewone
vo- etbalt
uur WK oror de
kun t u A. de Graaf
kunt
dstr ijdenn tot
he t voetbaltoe
Esdoornstraat
g eving
weganiseerde
en het
en
(foto: Robbert Visscher)
18.00 uur
de18.00
De wedstrijde
seerd voort en
1 - Canvasdoek;
hier vo or hapje
hiervoor
omgeving
en
niseerd
ni
e en
een
Ook
13.00 tot Bunschoter
A.
aat en om
en.
Duijst en.
van 13.00
van
Een ha pj 62b
Een
leiden. Ook
minutwaarbij
Oostmaa
dag s prognose-actie,
dags
de
de
de Oostm
stur - Veenestraat
sturen.
vijfde leiden.
- Canvasvo or de
vijf tien minuten.
dt
maildoek;
en vijftien
inimaal vijf
ege ld voor
topscorer,
J.M.
wordt
dur
een mail
een
m
gerKoelewijn
en duren
en
deminimaal
dt geregeld
halve
- Colijnstraat
tfeest wor
sp eelt
speelt
wor
sp or spore wordt
buurtfeest
ge en
omfinalisten
team
dit
dit buur
- Canvasdoek;
drankj 22
drankje
gaa t om
gaat
winnaar
no oi geIederdeteam
Ieder
Birgitte Beekhuis
oerrnooi
Tijdens voetbaltoe
Tijdens
rs..
u
s
Wiltkonden
ijden.n. Hetvoorspeld
Eemdijk
vo etbalt
teams
id. Wilt
id.
108a - Kaarten
vrijw illigers
vrijwillige
worden.
ze
zess team
we dstr
wedstrijde
llig he
ook
ook een
Voor
het voorspellen
geze
kunnen onen.
. Er
team?
team?
en gezellighe
en
Christiaan Veldhuizen, dierenpark
Er kunnen
iteit de
tiv van
tiviteit
me t een
personen.,
houden
houden. van
en met
topscorer
ze
zess pers
en de halve fi- 50 - Golfles; Danielle Zanglijster
aa t,
me edo
meedoen
e edo en vanten Oostm
graag
graag
van Dijk, Van
nalisten
m
meedoen
kon één punt
nWestrhenen
s he
heten Oostmaat
Have
Haventeams
De team
worden, en voor het verdiend Kwikstaart 19 - Golfles; J. Pruijs,
kemaa t,
Kerkemaa
33 - Golfles; Beekhuis,
am p,, Ker
Weik
Weikamp
len van de winnaar voorspelHet Roer
26 – Vlaai Multivlaai;
Gerpunt. In totaal kon één extra
ben, Prinses Julianastraat
men met
17 - Vlaai
De brandweer rukte
Multivlaai;
een juiste voorspelling
zes pun- 28 - Vlaai H. Heijnen, Ongerweges
dagmorgen om even donderten verdienen.
Multivlaai; Hartog,
na tien
Esdoornstraat 9 - Vlaai
uur uit na een melding
In totaal zijn er 32
Multivlaai; Jan
prijzen te
van
Koelewijn, Zwaluw
wateroverlast op
verdelen onder de
24 - Vlaai Multieen bedrijfinzendingen, vlaai; Stefan Koelewijn
sterrein aan de Röntgenweg.
waarbij de inzendingen
7 - Vlaai Multivlaai; - Trompstraat
met
Op het terrein stond
Jan Willem,
de hoogste scores
Blauwe Reiger 41
de
- Canvasdoek;
liefst 30 centimeter maar
prijzen krijgen. Uit mooiste
Jaap-jan van de Vuurst,
water.
nemersveld van 330een deel5 – Kaarten dierenpark; Brahmslaan
Er dreigde zelfs een
hadden maar liefst abonnees
Westdijk 21 - Kaarten J. de Graaf,
dierenpark;
te lopen. Omdat dit kelder vol
mers een score van acht deelne- Johan van de Groep, Wieringer
het laagste
vijf punten! 25 – Kaarten
Vlaak
punt is op De Kronkels,
Zevenendertig deelnemers
dierenpark; J. de Graaf,
verzaMerel 13 - Vlaai Multivlaai;
melt zich daar veel
kwamen tot een totaal
Robert
water.
van vier
de Graaf, Händelsingel
Het riool kon de hoeveelheid
punten.
10 - Kaarten
dierenpark; Sjaak
neerslag niet verwerken.
van
Na loting onder deze
Roodborstje 31 - Vlaaide Groep,
voorspellers zijn dit de prijswinnaars:
Multivlaai;
G. de Jong, Jan Schoutenplantsoen
De brandweer was
4 - Golfles; E. van
tot 14.15
Alexander Hop, Voorsteven
Drie,
uur bezig met
108 - Vlaai Multivlaai; Verdistraat
36 - Minuut winkelen Super
W.H. de Graaf, totaal werd pompen. In
de Boer; Arnold
Meerkoet
ongeveer
4 - Vlaai Multivlaai.
3
de Graaf, Eemlandia
33
water weggepompt 300 m
Velten Mode; A. van - Broek
in een sloot
de Vuurst, ’t
langs de Bisschopsweg.
De prijsuitreiking
Ruum 26 - Golfles;
vindt plaats
Casper de Graaf,
op 30 augustus om
Van Westrhenen 9
– Waardebon 150
Super de Boer van 19.00 uur bij Drie kwartier later
euro lampenwinkel;
ging men
Frans Beekhuis,
Wincoop, de weer
Ziel 47.
op pad naar dezelfde
locatie.

www.arto

!

!

!

Een kleine drie uur
later konden de brandweerlieden
hun

pak uittrekken en
was de klus
geklaard.

GLASLIJN
Ingezonden mededeling(en)

Van de Groep
Glas & !"#$%&'()'(*
'+
Tel.: 06 53 12 66

30

!"#$%%&

!'()"*'(+"
,-.*/0&%'1!"#

##
!"#$%#&'(")%*+#,-"#./01
4(('#5"6(#7'--7#8%**%"#/9#2(2#3//#01
:;<=>93;;

reiz en.n l

!

Ik neem een abonnement op de Bunschoter voor de periode van een half jaar (wilt
u het abonnement niet verlengen, dan dient u uiterlijk een maand voor het verstrijken van de abonnements-periode schriftelijk op te zeggen).
Naam:..........................................................................................................................
Adres: ..........................................................................................................................
Postcode: ............................................................. Tel.nr.: .................................
Handtekening: ...........................................................................................................
Ik machtig hierbij De Bunschoter het verschuldigde factuurbedrag
automatisch van mijn rekening af te schrijven.
Bank- of gironummer:............................................. ......................................................
Handtekening: ........................................................ ......................................................

Vul snel bovenstaande bon in en deponeer deze in de brievenbus van het kantoor van de Bunschoter, Broerswetering 10 of Celciusweg
1. U kunt ook mailen naar info@de.bunschoter.nl of bellen: (033) 299 29 00.
Deze lezersaanbieding is alleen geldig als u in 2010 geen abonnee van de Bunschoter bent geweest.

Zo krijgen ze een tweede leven
en vormen ze unieke blikvangers
in ieder interieur. Dat geldt ook
voor de bloemen- en plantendecoraties, die met een bijzondere
kijk op vorm, kleur en natuurlijke materialen worden gemaakt.

Nieuwste woontrends
A2D speelt in op de nieuwste
woontrends voor binnen en buiten. Trend in het interieur is om
nieuw te combineren met oud,
bijvoorbeeld een oude kast of
een brocante stoel. Plaats voor
de finishing touch en persoonlijke sfeer wat oude of brocante
woonaccessoires.
Na een vrij donkere periode van
kleuren in het interieur, zien we
meer antraciet- en grijstinten en
verschillende witten. Het nieuwe
wit wordt gecombineerd met
ntuurtinten voor een warmer
geheel.
Voor bloemen- en plantenadecoraties spelen wit, roze en grijstinten een hoofdrol.

Atelier de 2e Droom richt zich vooral op het restylen van meubels en
stoelen, maar ook diverse woonaccessoires worden onder handen
genomen.

Bent u op zoek naar iets unieks
of bijzonders in uw interieur
dan mag u deze najaarsfair niet
missen! Voor wie graag zelf creatief aan de slag gaat organiseert
Atelier de 2e Droom regelmatig
workshops waarbij gewerkt
wordt met bloemen en planten
en natuurlijke materialen. Workshops zoals herfstkrans maken,
stoel herstofferen, het maken

van een plantenarrangement of
een kerstworkshop.
Tijdens deze najaarsfair is daartoe alle informatie te verkrijgen
en kan men zich ook al opgeven
voor een workshop.
U bent van harte welkom bij
Atelier de 2e Droom, Nijkerkerweg 32. Zie elders de advertentie
in deze krant.

Hoe donker is het
bij jou in de buurt?
Van 10 oktober tot en met 10
november organiseren de Provinciale Milieufederaties en
Stichting Natuur en Milieu de
Nacht van de Nacht Sterrentelling. Kijk tijdens een heldere
avond naar de sterrenhemel bij
jou in de buurt en help mee te
onderzoeken hoe donker het
nog is in Nederland. De sterrentelling is onderdeel van de
Nacht van de Nacht.
Dit evenement vindt dit jaar
voor de zesde keer plaats, dit
keer op 30 oktober. Waar is het
nog donker? Op veel plekken
in Nederland wordt sterrenkijken steeds lastiger door teveel
verlichting. InNederland is de
hemel daarom niet zwart, maar
grijs of zelfs geel. Zo’n lichte hemel ’s nachts is niet alleen vervelend als je graag naar een mooie
sterrenhemel kijkt, het verstoortook de natuur. Veel dieren en
mensen hebben hinder van de
onnatuurlijk lichte nachten.

Zowerd deze week nog bekend
dat er een sterke achteruitgang
is van de aantallen en soorten
nachtvlinders. Bovendien zorgt
de lichtvervuiling voor onnodige
geld- en energieverspilling.

Sterrentelling
Bij de sterrentelling wordt uitgegaan van het sterrenbeeld
Cassiopeia. Dit sterrenbeeld
ismakkelijk te vinden; het staat
in oktober en november recht
boven je. Hoe minder verlichting er is, hoe meer sterren er te
zien zijn. Meedoen is eenvoudig
en zo gedaan. Op www.nachtvandenacht.nl staan vanaf 10
oktober tips, instructies en een
invulfomulier voor je resultaten.
Als ambassadeur van de sterrentelling roept sterrenkunde jourmalist GovertSchilling iedereen
op om mee te doen: ,,Er zijn nog
maar weinig gebieden waar je
desterrenhemel goed kunt zien.
Het is fantastisch als die donkere

plekken nu goed in kaart worden
gebracht. Hoe meer mensen er
mee doen, hoe betrouwbaarder
het resultaat. Desterrentelling is
een mooie manier om heel veel
mensen in contact te brengen
met de pracht van de sterrenhemel.’’
De uitkomsten van de sterrentelling worden gebruikt om bij
lokale overheden en bedrijven
aandacht te vragen voor maatregelen om onnodige verlichting
tegen te gaan.
Met de Nacht van de Nacht vragen De Provinciale Milieufederaties en Natuur en Milieu aandacht voor de functie en schoonheid van de donkere nacht en
voor het besparen van energie.
Op 30 oktober jaar worden er
door heel Nederland honderden
activiteiten georganiseerd waar
je van de nacht kan genieten.
Kijk voor alle activiteiten bij jou
in de buurt op www.nachtvandenacht.nl.

Klassiek dankconcert jubilerende
muziekschool Hetty Koelewijn

tie
Neem een abonnement voor een half jaar,
Medewerking verlenen Tamara
Perceel Röntgenwe
g staat
blank
dan kunt u ’proeven’ wat de redactie van
Ester (sopraan) Marian Dijkde Bunschoter u wekelijks voorschotelt.
huizen (mezzosopraan) Stefan
Door het
D
e invullen
o t vano onderstaande
de i r de
nr bon krijgt
s h v u thet
be ulokale
a ot l al l ne l e n o n k kHeinen
r (orgel)
vi
jMaartje
a g nPathuis
t
nieuwsblad een half jaar lang wekelijks op maandag en
(piano), Bert van der Molen
vrijdag in de bus voor slechts € 10,- (normaal € 24,50).
2
4
,
5 (trompet)
0 en Diederik
)
. van Dijk
!"#$%&'()&*+,''
95'
3)456"7)8
<")==9'=#*#>9'
A9$&#")59='

Atelier de 2e Droom richt zich
vooral op het restylen van meubels en stoelen, maar ook diverse
woonaccessoires worden door
Atelier de 2e Droom onder
handen genomen en krijgen een
stijlvol of trendy uiterlijk.

(cello). Een speciaal voor de
gelegenheid samengesteld jubileumkoor van (oud-)leerlingen
en muziekvrienden wordt gedirigeerd door Hetty zelf. Het concert begint om acht uur en duurt
ongeveer een uur.

Delen
Hetty Koelewijn wil graag met
muziek de vreugde delen. Het
afgelopen seizoen trakteerde de
jubilerende muziekschool al op
twee concerten: het inloopconcert in Het Baken en het film- &
musicalconcert in de bibliotheek. Jonge en oudere leerlingen traden hier op.

Gevarieerd
Tijdens het concert van 9 okto-

ber zijn er opnieuw leerlingen
maar ook oud-leerlingen te
horen. Samen geven ze een klassiek concert met een gevarieerd
programma. Stefan Heinen
speelt de prachtige Sonate 1
van Felix Mendelssohn op het
mooie Van Eeken-orgel in de
Immanuelkerk. Maartje Pathuis
speelt poëtische pianomuziek
als de Nocturne in cis-klein van
Chopin.
ou

n

h

De bekende alt-aria uit Bachs
cantate 170 Vergnügte Ruh,
beliebte Seelenlust wordt ten
gehore gebracht door Marian
Dijkhuizen met begeleiding van
Stefan Heinen op kistorgel en
Diederik van Dijk op cello.
Sopraan Tamara Esther zingt het
feestelijke Laudamus Te uit het
Gloria van Händel. Te ensalzaré
Senõr is een Spaanse vertolking
van Psalm 130 van de componist
J.L. Bell. Koor en cantor verzorgen deze sprankelende compositie.

Kwaliteit
,,Het programma heeft kwaliteit en is feestelijk en gevarieerd’’,aldus Hetty Koelewijn.
Iedereen mag meedoen bij de
samenzang van een aantal mooie
dankliederen.

Hetty Koelewijn: ,,Het programma heeft kwaliteit en is feestelijk en
gevarieerd.’’

