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Fauteuil Jordy. Diverse kleuren 
stof en leer, chroom frame. 
In leer v.a. 1049,-

Draaifauteuil Bolero.   
Keuze uit veel kleuren stof 
en leer. Combinatie stof / 
leer v.a. 915,-

Eetkamerstoel Blake.
uit de Bert Plantagie collectie. 
Met arm / leer v.a. 390,-
zonder arm / leer v.a. 335,-

Wegens overweldigend succes van 
de eerste uitvoering in Huizen dit 
jaar, heeft Stichting Matthäus Pas-
sion Huizen besloten dat ook in 2017 
Huizers kunnen gaan genieten van de 
Matthäus Passion in de Oude Kerk. 
Bestuurslid Eduard Rebel zegt het 
bijzonder te vinden om samen met 
de andere bestuursleden deze uitvoe-
ring weer te mogen organiseren. “We 
doen het met dezelfde club mensen 
als vorig jaar. De bezoekers verwacht-
ten bijna dat er weer een Matthäus in 
Huizen zou komen. Het lijkt erop dat 
er een traditie is geboren. COV Excel-
sior en COV Gorkum leveren weer elk 
40 zangers. Ze worden geselecteerd 
want we gaan voor kwaliteit”, zegt Re-
bel die spreekt namens het bestuur.

In vijf à zes weken tijd wordt het stuk 
twee maal per week ingestudeerd en 
dan moet het er staan. “Bach is niet 
gemakkelijk om te zingen”, zegt het 
bestuurslid dat zelf ook meezingt. Dit 
jaar zullen er ook nieuwe zangers bij 
zijn evenals zangers die vorig jaar als 
aspirant meededen. Mochten er an-
dere zangers uit Huizen zijn die graag 
mee willen doen, dan kunnen ze zich 
melden. De repetitie start half februari 
2017. Op de website www.matthaus-
passionhuizen.nl is alle informatie te 
vinden. Kaarten kunnen hier ook wor-
den besteld evenals op de verkoop-
punten: CaRé Juwelier, Bibliotheek 
Huizen-Laren-Blaricum en De Lange 
Huizen-Menstore. De uitvoering zal 
plaats vinden op woensdag 12 april 
en begint om 19.30 uur. Er is een pau-
ze en rond 23.00 uur zal het stuk ten 
einde zijn. Eduard steekt van wal: “Dit 
unieke evenement wordt mogelijk ge-
maakt door de lokale sponsoren, maar 
we kunnen nog altijd meer sponsoren 
gebruiken! Een betere locatie dan de 
Oude Kerk is er niet. De Matthäus is 
namelijk geschreven voor in de kerk. 
De Oude Kerk is groot en heeft 600 zit-
plaatsen waar men overal goed zicht 
heeft en waar een prima akoestiek is. 
Verder is de locatie sfeervol en ligt zij 
heel centraal. Er is voldoende gratis 
parkeergelegenheid. Ik verwacht bin-
nen korte tijd een zeer snelle run op de 
kaarten. Vorig jaar was het uitverkocht. 
Ook is het leuk om iemand een kaartje 
cadeau te doen tijdens de feestdagen. 
Vorig jaar zei men de uitvoering als 
‘knus en warm’ te hebben ervaren. Be-
zoekers spraken van een ‘huiskamer-
gevoel’. De koren zullen zich die avond 
in de Brassershoeve voorbereiden en 
kunnen daarna lopend naar de kerk. Er 
zal weer water worden uitgedeeld om-
dat dit de eerste keer in goede smaak 
viel. In de pauze kan men een con-
sumptie gaan halen, de prijs voor de 
consumptie zal nu in de prijs van het 
kaartje zijn inbegrepen, evenals het 
programmaboekje. Een kaartje kost nu 
€ 38,-. 

Oratorium en passie
De Matthäus Passion is een van de 
langste en bekendste composities van 
J.S. Bach. De meest bekende uitvoe-
ring is die in de Grote Kerk van Naar-
den waar veel hoogwaardigheidsbe-
kleders zich onder het publiek scharen 
en waarvan men een glimp te zien krijgt 
op het journaal. De Matthäus Passion 
is een oratorium; dat wil zeggen: een 
omvangrijk vocaal werk met een veelal 
geestelijke inhoud dat is geschreven 
voor orkest, zangsolisten en koor en 
waarbij meestal een verteller is. Wan-
neer een oratorium het lijdensverhaal 
van Christus als onderwerp heeft, 
spreekt men van een passie. De Mat-
thäus Passion vertelt het lijdens- en 
stervensverhaal van Jezus zoals dat in 
de Bijbel wordt verteld in het evangelie 
van Mattheüs in de hoofdstukken 26 
en 27. Het verhaal gaat over het ver-
raad en de kruisiging van Jezus ofwel 
de laatste dagen van het leven van Je-
zus.

Breed gedragen
“De zes solisten die naar Huizen ko-
men, zijn allen professionals. Het zijn: 
Leonie van Veen (Sopraan), Margareth 
Beunders (Alt), Rein Kolpa (Evangelist, 
Tenor), Ronald Dijkstra (Christus, Bas), 
Gerben Houba (Tenoraria’s) en Willem 
de Vries (Basaria’s). Er zal weer een 
jongenskoor zingen. De stijl zal, ver-
wacht ik, hetzelfde zijn als vorig jaar 
(op tempo, red.), maar dat is aan de di-
rigent Toon de Graaf. We proberen de 
prijs zo laag mogelijk te houden omdat 
we een zo groot mogelijk publiek (op-
nieuw) kennis willen laten maken met 
de Matthäus Passion. De prijs-kwaliteit 
verhouding is uitstekend. Wethouder 
Gerrit Pas maakt deel uit van het comité 
van aanbeveling. Alles is in goed over-
leg met de gemeente Huizen gegaan. 
Het initiatief wordt breed gedragen”, al-
dus Rebel. Het Promenade orkest zal 
net als dit jaar zijn medewerking verle-
nen en wilde zelfs graag weer komen. 
“De kwaliteit van eerste uitvoering van 
de Matthäus Passion in Huizen werd in 
combinatie met de locatie als geweldig 
ervaren”, zegt Eduard. Tot slot legt hij 
uit waarom hij persoonlijk de Matthäus 
Passion zo mooi vindt: “Als mens, zan-
ger en christen komt alles wat in mijn 
leven betekenis heeft in dit ene stuk tot 
uiting. Ik geniet van de muziek, de so-
listen ontroeren me en de inhoud past 
bij het leven.” 

Aanmelden als zanger?
info@matthauspassionhuizen.nl

Kaarten bestellen?
Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum
CaRé Juwelier (Oostermeent)
De Lange Huizen-Menstore
(Oude Dorp)
www.matthauspassionhuizen.nl

TRADITIE GEBOREN? 

Matthäus Passion
opnieuw in Huizen

Eduard Rebel bewaart zulke goede herinneringen aan dit jaar
dat hij er een grote foto van in zijn huis heeft hangen. (Foto: S. Oostwouder)

BATAVUS - GIANT - GAZELLE

www.visser-tweewielers.nl

Dyslexiemarkt
Zaterdag 5 november is er van 10.00 
tot 13.00 uur een dyslexiemarkt in de 
Huizer bibliotheek. 

De informatiemarkt is voor ouders en 
professionals die ondersteuning zoeken 
voor kinderen met leesproblemen en 
dyslexie. Aanbieders en vertegenwoor-
digers van producten en diensten geven 
informatie over hulpmiddelen en behan-
delmethoden. De toegang is gratis. 

Afgelopen zaterdagmiddag werd de 
politie omstreeks 14.50 uur gealar-
meerd in verband met een verdach-
te situatie op de Gemeenlandslaan. 
Daar liep een man die geheel in het 
zwart gekleed was en een bivakmuts 
droeg. De desbetreffende man werd 
door de sterke arm gevonden en 
aangehouden. Diverse omstandig-
heden gaven de politie aanleiding 
tot nader onderzoek. Daarom is de 
Gemeenlandslaan een tijdje afge-
sloten geweest voor verkeer tussen 
de Weideweg en Opperweg.  

Omdat de agenten niet konden in-
schatten of de man een gevaar vorm-
de, besloten zij om hem aan te spreken 
via een megafoon. De man volgde de 
aanwijzingen van de agenten op, waar-
na hij kon worden onderworpen aan 
een veiligheidsfouillering. De agenten 
troffen een steekwapen en een op een 
vuurwapen gelijkend voorwerp aan in 
zijn kleding. Hij werd aangehouden en 
meegenomen naar het politiebureau 
voor verhoor. De wapens werden in 
beslag genomen voor onderzoek.

Hennepkwekerij
Vanwege de verdachte omstandig-
heden en de manier waarop de ver-
dachte zich gedroeg, werd diezelfde 
dag een doorzoeking in zijn huis aan 
de Schokker gedaan. Hierbij werd een 
hennepkwekerij aangetroffen met zo’n 
540 planten. Deze werd ontruimd en 
de in beslag genomen hennep werd 
vernietigd. 

Explosievenverkenner
De woning van de verdachte werd door 
een explosievenverkenner gecheckt 
met behulp van een hoogwerker. Een 

COMMOTIE OP GEMEENLANDSLAAN – GEEN BOMGORDEL –
HENNEPKWEKERIJ ONTDEKT:

Gebivakmutste man
met steekwapen aangehouden

speciale eenheid met explosievenver-
kenners is wat anders dan de Explosie-
ven Opruimingsdienst van Defensie. 
De EOD wordt ingezet als er echt iets 
wordt aangetroffen wat onschadelijk 
gemaakt moet worden. De explosie-
venverkenner wordt vaak ingescha-
keld uit voorzorg wanneer er moge- 
lijk explosieven in een woning of op 
een locatie aanwezig kunnen zijn, om 
zo nodig daarna de EOD in te scha-
kelen.  

Geen bomgordel
Het gerucht ging dat de verdachte een 
bomgordel droeg, hetgeen zou kun-
nen duiden op een terroristische actie. 
Daar was volgens de politie geen spra-
ke van. De man droeg een soort vest 
met vakken, zodat niet goed te zien 
was door de politie of er iets in verbor-
gen zou kunnen zitten. Vandaar dat uit 
voorzorg is gehandeld op de wijze zo-
als is gebeurd. De verdachte is dinsdag 
voorgeleid bij de rechter-commissaris.

Bivakmuts 
Het dragen van een bivakmuts is niet 
per definitie strafbaar, maar volgens de 
politie geeft het dragen van een bivak-
muts wel een bepaalde veronderstel-
ling omdat dit hoofddeksel vaak ge-
bruikt wordt bij inbraken, overvallen en 
andere criminele zaken. Bovendien is 
het nog niet de tijd van het jaar om een 
bivakmuts te dragen en daardoor extra 
opvallend als iemand er mee loopt. Dat 
is een reden om zo iemand aan te hou-
den. Al is het geen strafbaar feit, toch 
kan het zijn dat het dragen van een bi-
vakmuts is opgenomen in de APV (Al-
gemene Plaatselijke Verordening) van 
een gemeente. Dat is in Huizen niet het 
geval.

De Gemeenlandslaan is een tijdje afgesloten geweest voor verkeer
tussen de Weideweg en Opperweg. (Foto: Politie Facebook)

Ze zijn nog maar zeven weken geleden verhuisd naar hun mooie appartement 
in ‘Voor Anker’. In hun voormalige woning woont hun pasgetrouwde kleindochter 
met haar man, waar op de deur ‘Just Married’ te lezen valt. Burgemeester Fons 
Hertog vond het best een ‘frivole’ benaming voor een diamanten huwelijkspaar, 
omdat de burgervader per ongeluk voor de verkeerde deur stond bij zijn bezoekje 
aan Henk en Pie Doorn die zondag 30 oktober 60 jaar getrouwd waren. Dus kwam 
de burgervader afgelopen maandagmiddag een kwartiertje later dan gepland op 
bezoek in het woonzorgcentrum om het paar te feliciteren. Het echtpaar Doorn 
is erg gelukkig met hun mooie nieuwe woonstek, met een prachtig en vrij uitzicht 
over het gazon en de buurt. Niks heimwee naar hun voormalige woonstek, waar 
ze toch tientallen jaren hebben gewoond. Henk Doorn en Pie Kos leerden elkaar 
in hun geboorteplaats Huizen kennen, trouwden er 60 jaar geleden en zijn er nooit 
meer weg gegaan. Een diamanten bruiloft is een feestje waard en dat werd vorige 
week vrijdag dan ook gevierd met een dankdienst in ‘t Visnet, een receptie en een 
diner met de familie. Dankbaarheid staat bovenaan, als ze terugblikken op een 
geweldige viering van hun huwelijksjubileum en al die jaren met elkaar, hun gezin 
en familie. (Foto: Drukkerij Bout)

‘JusT MarriED’:

Diamanten bruidspaar
Henk en Pie Doorn

Het HOV-project (Hoogwaardig 
Openbaar Vervoer in ’t Gooi) gaat 
veel langer duren dan gepland. Dat 
wordt nu 1 april 2021, althans dat is 
de nieuwe planning. Het was eerst 
eind 2019. En het wordt duurder: er 
is nu een extra kostenraming van 
4,6 miljoen boven op het budget. 
Dit staat te lezen in het halfjaarlijkse 
verslag over het HOV-project van de 
provincie Noord-Holland. 

Een herijking van de doorlooptijden 
van het traject Huizen-Blaricum en La-
ren-Hilversum laat zien dat eind 2019 
niet meer wordt gehaald. Er is een ver-
traging van 10 maanden. De discussie 
over wel of niet meerijden over ’t Merk 
speelt daar een rol in. En wordt vooral 
veroorzaakt door de vertraging op het 
traject Laren-Hilversum. 

Tunnel
De ‘schuldige’ op het traject Laren-Hil-
versum is de uitvoering van de tunnel 
in de Oosterengweg. Het hele project 
is nu door de kosten van de tegenval-
lers met 4,6 miljoen duurder geworden, 
mede door de hogere kosten voor het 
aankopen van gronden.  

Extra vier jaar nodig
De analyse van de doorlooptijden le-
vert een beeld op van de benodigde 
werkzaamheden in Huizen-Blaricum: 
dat is vier jaar.  De doorlooptijd voor 
het traject van Eemnes-Laren be-
draagt ongeveer 3,5 jaar. Hieruit blijkt 

RAPPORTAGE VAN DE PROVINCIE NOORD-HOLLAND
koMT MET niEuWE pLanninG HoV 

“HOV busbaan duurt langer 
en kost 4,6 miljoen meer”

dat de stagnatie verantwoordelijk is 
voor het niet halen van de oorspron-
kelijke datum van eind 2019 voor een 
vrije busbaan op het deelproject Hui-
zen-Blaricum. “Voor het deelproject 
Eemnes-Laren is dat nog wel mogelijk, 
maar dan is snel een besluit nodig over 
het te realiseren ontwerp”, zo schrijft 
de provincie.

15 miljoen
De provincie gaat er in deze prognose 
vooralsnog van uit dat het deel traject 
Huizen-Blaricum en Eemnes-Laren 
volgens de samenwerkingsovereen-
komst gewoon doorgang kan vinden. 
In de kostenanalyse staat het deelplan 
busbaan Huizen-Blaricum nog voor 15 
miljoen op de begroting. Er is nog een 
discussie gaande over het meerijden 
over het Meent. 

Het kruispunt
Zoals al uit onderzoek van Arcadis in 
opdracht van de gemeente Huizen 
bleek is de capaciteit van het kruispunt 
Stichtseweg-Randweg Oost een bot-
tleneck in het traject. Daar zullen ze-
ker ook aanpassingen moeten worden 
aangebracht. Het rapport schrijft dan 
ook: “Voor een goede verkeersafwik-
keling zullen investeringen nodig zijn. 
Een onderzoek van de gemeente Hui-
zen naar dit kruispunt heeft wel een 
oplossing opgeleverd voor een betere 
verkeersafwikkeling, maar geen toe-
komst voor een vaste meerijdvariant 
via ’t Merk”.

Bus 320 de HOV buslijn vertrekkend vanaf busstation Huizen.
(Foto: Provincie Noord-Holland)

Op vrijdag 4 november is er een 
feestelijk gebeuren in de bibliotheek 
vanwege het 2-jarig bestaan van het 
Taalcafé. De middag wordt geopend 
door wethouder Janny Bakker om 
13.30 uur.

Gilde Taalcafé is voor anderstaligen 
die beter Nederlands willen spreken. 
Samen leven is ook samen spreken. 
Veel anderstaligen willen graag be-
ter Nederlands leren spreken en ver-
staan, maar dat is makkelijker gezegd 
dan gedaan. Taalcursussen zijn er 
genoeg, maar veel deelnemers ont-
moeten vaak te weinig Nederlanders 
waarmee ze de taal kunnen oefenen. 
De bibliotheek Huizen biedt iedere vrij-
dagmiddag ruimte aan anderstaligen 
om in een ongedwongen en gezel-
lige setting met vrijwilligers van Gilde 

SamenSpraak (Gilde Gooi Noord) 
één-op-één of in groepsverband te 
praten over zaken van alledag, zo-
als je ook in een café zou doen, om 
zich zo te bekwamen in het Neder-
lands. Iedereen kan zo binnen lopen, 
zonder voorafgaande aanmelding. 
Anderstaligen en Nederlanders delen 
zo taal en cultuur. Niet ergens achteraf 
in een aparte ruimte, maar juist midden 
in de bibliotheek, zodat alle bezoekers 
van de bibliotheek kennis kunnen ne-
men van deze uiterst actuele en voor 
de sociale cohesie in hun eigen dorp 
zo belangrijke activiteit. En midden tus-
sen de boeken voor anderstaligen van 
het NL-plein. Het Taalcafé is er iedere 
vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 
uur in de bibliotheek Huizen. Vooraf 
aanmelden hoeft niet, een ieder is wel-
kom.

BEKWAMEN IN HET NEDERLANDS:

Feestmiddag
2-jarig bestaan Taalcafé
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