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Kika blij met actie in Doorn

Wat is
dementie?
DOORN - Op dinsdagavond

Marathonloper Ramon de la Fuente (l) en Supermarkt Manager Nico Spierenburg. De la Fuente
loopt in april de marathon in Londen.
DOORN - De klanten van

de Albert Heijn in Doorn
konden de laatste tijd hun
statiegeld bon doneren aan
stichting Kinderen Kankervrij. Op deze manier hebben

klanten het mooie bedrag
van 575 euro is ingezameld!
Initiatiefnemer is Ramon
de la Fuente die op 26 april
voor KiKa de marathon
in London gaat lopen. Hij

vertelt: ‘‘De missie is al geslaagd, op 3 november 2013
liep ik ING New York City
de marathon en kwam ik
glimlachend over de finish.
Zie ook www.going42.com

3 februari is het Alzheimer
Café Heuvelrug open. Het
thema van deze bijeenkomst
is: ‘‘Wat is dementie?’’
Hoe herken je dementie?
Wat is het verschil tussen
vergeetachtigheid en dementie? Jolanda Snel, neuropsycholoog bij QuaRijn,
geeft uitleg over dit thema
en beantwoordt vragen van
bezoekers.
Een Alzheimer Café is laagdrempelige
ontmoetingsplaats voor mensen met
(beginnende) dementie, hun
familieleden, vrienden en
andere belangstellenden.
Het Alzheimer Café Heuvelrug vindt plaats in de Ludenzaal van Huize Beatrix,
Jacob van Ruijsdaellaan 17
in Doorn en het programma
start om 19.30 uur. U hoeft
zich niet van tevoren aan
te melden en de toegang is
gratis.
Informatie is verkrijgbaar
bij
A.T.Melkert-Oosting,
tel.030-6562977.

Inloop Gooyerwetering

ZinZing in de Rijnkapel

UTRECHTSE HEUVELRUG - Hoog-

AMERONGEN - Ronald Naar

heemraadschap De Stichtse
Rijnlanden wil de Gooyerwetering - Driebergse Meer
tussen Amerongen en Driebergen-Rijsenburg verbreden, om de wateroverlast in
het gebied dat hierop afwatert op te lossen. De verbreding is alleen mogelijk als
er bomen worden gekapt.

Het werkt gebeurt in fasen.
Het ontwerp-plan voor het
deelgebied van de Amerongerweg in Leersum tot de
Bovenwijkerweg in Langbroek ligt vanaf 22 januari
ter inzage. Op woensdag 4
februari, van 15.00 tot 18.00
uur is er een inloopmiddag
in Dorpshuis De Toekomst,
Prinsenplein 3, Langbroek.

en Harm Knoop proberen
met hun cursisten zin te
vinden in een wereld vol
verschillende verhalen over
waar die zin te vinden is.
De beide mannen maken
gebruik van wat zij ZinZing
noemen. De fundamentele
thema’s komen aan de orde
via de ervaring en de muzi-

kale expressie van de ervaring, met liederen die zich
lenen om gezongen te worden als mantra.
Maak kennis met Zinzing
op zondag 1 februari, vanaf
10.30 uur in de Rijnkapel in
Amerongen, Imminkstraat
1a. De toegang is gratis, een
vrijwillige bijdrage is welkom.

Wordt het een harp of ‘n
djembé ‘für Elise’…?
door Hanny van Eerden
Doorn - De Heuvelrug Muziekschool toverde 24 januari de beneden- en bovenverdieping van Cultuurhuis
‘Pléiade’ om tot een waar
muziekparadijs.
Niet alleen volwassenen,
maar ook Heuvelrugse kinderen, die de docenten op
school al hadden ontmoet,
namen die middag hun
kans waar om na het Open
Dag Concert ook zelf zo veel
mogelijk instrumenten uit
te proberen.
Zo speelt Elise Schouten (7)
met hulp van docente Ingeborg Verhoeven al direct
glunderend ‘Vader Jacob’ op
de harp. ‘‘Zij kent dit liedje
thuis als ‘Kleine Elise, slaap
jij al?’,’’ licht haar moeder
toe. Elise kwam oorspronkelijk naar de Open Dag voor
de accordeon en de djembé,
maar de harp bevalt haar
goed. Een djembé is een

uit West-Afrika afkomstige
vaastrommel, die een geluid
kan produceren dat kilometers verderop nog is te horen
en traditioneel in gebruik is
om snel met andere dorpen
te kunnen communiceren.
Ook Feline Hofman (6) is
na enkele akkoorden weg
van de harp. ‘‘Het concert
was leuk’’, zegt zij. ‘‘Ik wil
ook zoiets kunnen. Ik weet
niet of ik een echte harp
krijg. Misschien bestaan er
ook speelgoedharpen. Het
klinkt mooi.’’
Feline mist geen muziekles
op school: ‘‘Je kunt toch ook
na schooltijd muziek maken?’’ Daar is Felice Beckers
het mee eens.
De Heuvelrug Muziekschool
biedt voor jonge kinderen
uiteenlopende, groepsgewijze lessen, waarin zij nader
kunnen kennismaken met
muziek. (www.heuvelrugmuziekschool.nl)

Ook Feline Hofman (r) en Felice Beckers nemen de kans waar om
de harp uit te proberen.

