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DOORLEEFDE VERTOLKING LIJDENSVERHAAL - HOGE KWALITEIT EN INTIEME SFEER:

Eerste Matthäus Passion in Huizen
smaakt naar meer
Dit artikel is - met dank! overgenomen uit
De Huizer Courant
van 31 maart 2016

AFWIJKENDE STEMLOCATIES:

Raadgevend referendum over
Associatieovereenkomst met Oekraïne
Op woensdag 6 april kunnen ook inwoners van Huizen hun stem uitbrengen voor een raadgevend referendum, gehouden over de Associatieovereenkomst met Oekraïne. Tussen de Europese Unie en Oekraïne is in juni
2014 een associatieovereenkomst (ook wel ‘associatieverdrag’) gesloten.
Het associatieverdrag zorgt voor verregaande politieke en economische samenwerking tussen de EU en Oekraïne. Over het associatieverdrag wordt al
lange tijd gediscussieerd. Voorstanders wijzen vooral op de economische
voordelen. Volgens hen wordt het eenvoudiger om te handelen omdat export- en importtarieven worden afgebouwd. Ook zou het verdrag de rechtsstaat en democratie in het land bevorderen. Tegenstanders geven aan dat
Oekraïne een instabiel land is. Zij wijzen op de economische en politieke
problemen die Oekraïne heeft. Ook zou het verdrag leiden tot een slechtere
relatie tussen de EU en Rusland.
In september 2015 werd het associatieverdrag opnieuw actueel in Nederland. Het actiecomité GeenPeil riep Nederlandse burgers op om verzoeken
in te dienen om een raadgevend referendum te houden. Op 14 oktober 2015
maakte de Kiesraad bekend dat er genoeg geldige verzoeken zijn ingediend
om in Nederland een referendum te houden over het associatieverdrag met
Oekraïne. Het referendum vindt plaats op 6 april.
Kiesgerechtigden voor dit referendum ontvangen een stempas. In de gemeente
Huizen staat het inwoners vrij om in elk willekeurig stemlokaal binnen de gemeente te gaan stemmen. Op de stempas staat wel een adres van een stemlokaal in de
buurt, maar men is niet verplicht daar te stemmen. Als het beter past in een ander
stemlokaal te stemmen, dan kan dat.
Stempas èn identiteitsbewijs
Zonder een stempas kan men geen stem uitbrengen. Deze dient meegenomen
te worden bij het stemmen. Indien een stempas is kwijtgeraakt, kan uiterlijk dinsdag 4 april tot 12.00 uur een nieuwe worden aangevraagd bij de afdeling Burgerzaken op het gemeentehuis. Mocht alsnog de ‘oude’ stempas teruggevonden
worden, dan kan daarmee niet gestemd worden; dat kan alleen met de nieuwe
stempas. Neem bij het stemmen naast de stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). Men is verplicht dit
te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Voor dit referendum geldt dat het
identiteitsdocument maximaal vijf jaar verlopen mag zijn.
Afwijkende stemlocaties
Een overzicht van adressen waar de stembureaus zijn gevestigd (afwijkend van
andere verkiezingen):

In de Oude Kerk klonk vorige week woensdagavond een uitvoering van de Matthäus Passion van J.S. Bach. Het was voor het eerst in de geschiedenis van
Huizen dat dit bekende muziekstuk hier werd uitgevoerd. Het meer dan 600-koppig publiek was na afloop laaiend enthousiast. (Foto’s: www.henkheijnen.nl).
In de Oude Kerk in het centrum van
Huizen klonk vorige week woensdagavond een uitvoering van de
Matthäus Passion van J.S. Bach. Het
was voor het eerst in de geschiedenis van Huizen dat dit bekende muziekstuk hier werd uitgevoerd en
vermoedelijk niet voor het laatst.
Want het meer dan 600-koppig publiek was na afloop laaiend enthousiast. Men roemde de hoge kwaliteit
van de zangers en het orkest en de
intieme sfeer van de avond.
De Oude Kerk bleek een perfecte locatie. Over de hele breedte was een
podium gebouwd waarop de zes solisten, het Promenade Orkest en de
beide koren -COV Excelsior uit Huizen
en COV Gorkum- onder leiding van dirigent Toon de Graaf acte de présence
gaven. Het Maasstedelijk kinderkoor
zong vanaf een van de balkons. Overal
had het publiek goed zicht; men voelde
zich soms letterlijk persoonlijk toege-

zongen. De solisten brachten met hun
doorleefde vertolking het lijdensverhaal
heel dichtbij en de koren ondersteunden dit met heldere en loepzuivere koralen.
Zomaar een traditie
Het belang van deze eerste Matthäus
Passion in Huizen werd onderstreept
door de aanwezigheid van het voltallige
college van Burgemeester en Wethouders. Verder waren er tientallen vrijwilligers in touw, met name van Rotary
Huizen Gooimeer en de Ronde Tafel,
om zowel binnen als buiten de kerk alles in goede banen te leiden. En dankzij een groot aantal sponsors kon de
toegangsprijs met ¤ 30,- relatief laag
worden gehouden. Al met al hebben
zeer veel Huizers op allerlei manieren
bijgedragen aan een prachtig concert
en een ongekend mooie avond voor
de honderden bezoekers. Een fantastische ervaring die zomaar een traditie
zou kunnen worden…

ADEMLOOS
De echte kenners kunnen er waarschijnlijk een enorme ‘boom over opzetten’, maar de gemiddelde bezoeker zat urenlang op het puntje van z’n bank
ademloos te luisteren naar de allereerste uitvoering van de Matthäus Passion in Huizen. “Geweldige dirigent, solisten met prachtige stemmen en
fantastisch koor. En een invallende evangelist die echt klasse was. Altijd
een moeilijke partij om te zingen, maar hij deed dat aantrekkelijk en met een
mooie stem. En ook de kerk deed het prima. Je mist misschien iets van de
grandeur en hoogte van een basiliek, maar over akoestiek niets te klagen. Er
was een mooie intieme sfeer. Prachtige avond!”, aldus een van de reacties.

COV EXCELSIOR VRAAGT NIEUWE LEDEN:

Van Matthäus
naar Mozart
“In de Oude Kerk in het centrum van Huizen vond woensdagavond 23
maart een uitvoering van de Matthäus Passion van J.S. Bach plaats.
Het was voor het eerst in de geschiedenis van Huizen dat dit stuk hier
werd uitgevoerd, en vermoedelijk niet voor het laatst. Want het meer dan
600-koppig publiek was na afloop laaiend enthousiast. Men roemde de
hoge kwaliteit van de zangers en het orkest en de intieme sfeer van de
avond”.
Dit bovenstaande staat geschreven op de website van de Stichting Matthäus Passion Huizen. COV Excelsior was één van de koren die aan deze
uitvoering haar medewerking verleende.
COV Excelsior is een oratoriumkoor van bijna 100 jaar oud en geeft concerten
van een hoog niveau. Op dit moment telt het koor circa 60 enthousiaste leden
maar er zijn zeker nieuwe zangers welkom. Mannen zijn hierin ‘most wanted’.
Maar ook sopranen en alten kunnen er altijd bij.
Volgende concert
Geen noten kunnen lezen, hoeft zeker geen drempel te zijn. Tijdens de repetitieavonden wordt er volop aandacht besteed aan het instuderen.
Op 26 november staat het volgende concert gepland, een mooi Mozart programma. Het Requiem van Mozart zal dan te horen zijn in de Grote Kerk van
Naarden. Een prima gelegenheid om je aan te sluiten bij het koor en met
elkaar een prachtig programma uit te voeren, zo laat COV Excelsior weten.
De repetities zijn op donderdagavond.
Voor verdere informatie:
www.covexcelsior.nl of bel (na 18.00 uur) naar tel. 06-52052026.

1. Gemeentehuis, Graaf Wichman 10

13. Meentkerk, Bovenmaatweg 410

2. Beatrixschool, J. van Wassenaerstr. 5

14. De Rustmaat, Monnickskamp 20

4. Voor Anker, Oranje Nassauplein 100

15. Gouden Kraal, Hoofdweg 107

5. De Wijngaard, J. van Campenstraat 1

16. Wijkcentrum, Draaikom 2

6. De Brassershoeve, Waterstraat 2

17. Goede Herderkerk, Piersonlaan 2

7. Rehobothschool, Studiostraat 45

18. De Ark, Salland 2

8. Wijkcentrum Meentamorfose, Landweg 5

19. Surfclub Gooimeer, Zuiderzee 63

9. De Bolder, Akkerweg 57

20. De Tweemaster, Koers 39

10. Wijkcentrum Holleblok, Holleblok 2

22. Schoolwoning, Rousseaulaan 24

12. Schoolgebouw Amer, Amer 17

Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor mindervaliden en zijn scootmobiel toegankelijk. De stemlokalen zijn geopend van ’s ochtends 7.30 uur tot ’s avonds 21.00
uur.
Stemmen bij volmacht kan ook, evenals stemmen in een andere gemeente. De
hiervoor benodigde formulieren/informatie zijn af te halen of aan te vragen bij
Burgerzaken of te downloaden via de gemeentelijke website. De schriftelijke aanvragen moeten uiterlijk vrijdag 1 april 2016 door de gemeente zijn ontvangen. Burgerzaken is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot
12.30 uur en op woensdag van 7.30 uur tot 19.30 uur. Burgerzaken is telefonisch
bereikbaar onder nummer 14035. Het e-mailadres is burgerzaken@huizen.nl. Op
www.huizen.nl zijn informatie en formulieren voor dit referendum te vinden.

ACHTER NEWPORT EN IN STADSPARK:

Vernieuwing voetpaden
Vanaf vorige week worden de paden achter Hotel Newport op het schiereiland vernieuwd. Rond 1 april wordt de deklaag aangebracht. Vervolgens
worden de kanten langs de paden afgewerkt. De verwachting is dat de paden klaar zijn na 8 april. Dit betekent dat er van 1 t/m 8 april geen gebruik
gemaakt kan worden van de paden in het park.
Vanaf deze week wordt een deel van de asfaltvoetpaden in het zuidelijk deel van
het Stadspark vervangen. Daarnaast wordt een aantal voetpaden van een nieuwe
deklaag voorzien. Het asfalt van de oude voetpaden in het park wordt verwerkt
als fundatie onder de nieuwe paden. De werkzaamheden zijn afgelopen dinsdag
gestart. Rond 15 april kunnen wandelaars weer gebruik maken van de paden.
De voetwegen in het park zijn tijdens de werkzaamheden niet toegankelijk. De
gemeente vraagt hiervoor begrip.

Wegwerkzaamheden
Op diverse plekken in Huizen zijn wegwerkzaamheden aan de gang, met
daardoor t/m 15 april hinder voor het verkeer.
- Bij kruispunt Crailoseweg-Bachlaan. Hier wordt een uitritconstructie aangelegd.
- Bij kruispunt Crailoseweg-Aalberselaan. Ook hier wordt een uitritconstructie gemaakt.
- Bij kruispunt Crailoseweg-Botterwijnseweg. Ook op deze plaats wordt gewerkt
aan een uitritconstructie.
- Bij de Gooilandweg-E. Ludenstraat, waar energiebeheerder Liander aan het
werk is.

Wijkavond energie
Samen met Maak-je-huis-hoom en het Buurtpanel 1276 organiseert de gemeente Huizen een energieavond.

De Oude Kerk bleek een perfecte locatie. Over de hele breedte was een podium gebouwd waarop de zes solisten, het Promenade Orkest
en de beide koren -COV Excelsior uit Huizen en COV Gorkum- onder leiding van dirigent Toon de Graaf acte de présence gaven.

De mogelijke maatregelen op energie besparen, woningisolatie en zonnepanelen
worden gepresenteerd. Daarnaast wordt de winnaar van de WakaWaka bekend
gemaakt. De avond is op woensdag 6 april om 20.00 uur in Wijkcentrum Meentamorfose aan de Landweg 5. De avond is bedoeld voor bewoners van de wijken
Stad en Lande, de Zenderwijk en de Bovenweg.

