
Benefietconcert voor de voedselbank BRIEVEN
Geen brand bij de 
voedselbank!

In de media, waaronder De 
Woudenberger/Scherpenzeelse 
Krant, werd bericht dat er brand 
was bij de Voedselbank Wouden-
berg en Scherpenzeel: ,,De 
opslagruimte met alle levensmid-
delen, kleding en andere artikelen 
is geheel verwoest.” Dat er brand 
was geweest in een opslagruimte 
in Scherpenzeel was juist, maar 
het was niet bij de voedselbank. 
Het betrof de ruimte van Stichting 
Burgerinitiatief. De Voedselbank 
Woudenberg en Scherpenzeel 
heeft geen brand gehad en 
gewoon doorgewerkt in deze 
periode.
 
Wekelijks komen daar gezinnen 
uit Woudenberg en Scherpenzeel 
hun pakketten ophalen. Dozen 
met levensmiddelen komen vanuit 
het magazijn van Voedselbank 
Amersfoort, worden aangevuld 
met artikelen van lokale bakkers, 
slager, supermarkten, een 
volkstuinvereniging en particulie-
ren. Elke vrijdag worden in Eben 
Haëzer deze samengestelde 
pakketten uitgedeeld aan 
gezinnen die het hard nodig 
hebben vanwege hun beperkte 
financiële mogelijkheden. Voor 
informatie over Voedselbank 
Woudenberg en Scherpenzeel: 
06-40499934.
 
Rijk Beumer
Coördinator Voedselbank Wouden-
berg en Scherpenzeel
 

Volleybaltoernooi 
voor het goede doel 
bij VV Woudenberg
WOUDENBERG In sporthal De 
Camp in Woudenberg vindt op 
zaterdagavond 15 februari weer 
een Volley Feest Bal voor het 
goede doel plaats. Team van alle 
leeftijden en niveaus gaan de 
strijd met elkaar aan.
 
,,Het is een recreatief toernooi 
waar iedereen aan mee kan doen’’, 
vertelt de organisatie. ,,Bedrijven, 
buren, vrienden, familie en 
verenigingen worden opgeroepen 
om een team te vormen. Individu-
ele aanmeldingen zijn ook 
mogelijk. Voor iedereen die van 
activiteit en gezelligheid houdt, 
wordt deze avond een feest. Het 
toernooi is ieder jaar weer een 
groot succes.’’
 
De opbrengst van het toernooi 
gaat naar Choices, een crisiszwan-
gerschapscentrum. Choices biedt 
hulpverlening aan zwangere 
vrouwen die vanwege hun 
levensomstandigheden een 
abortus overwegen. De vrouwen 
bevinden zich in een crisissituatie 
en vaak wordt een abortus als 
enige oplossing gezien. Choices wil 
er zijn voor deze vrouwen en met 
hen zoeken naar mogelijke 
alternatieven. 
 
In totaal kunnen er twintig teams 
meedoen aan het toernooi. Elk 
team heeft minimaal twee dames 
in het veld staan en bij de 
recreanten laag tevens maximaal 
2 nevobo-leden. De minimumleef-
tijd is 13 jaar.
De kosten bedragen tien euro per 
persoon. Aanmelding liefst zo 
spoedig mogelijk maar uiterlijk 
woensdag 5 februari, bij voorkeur 
per e-mail. Geef ook aan of je 
recreatief laag of hoog speelt.
 
Opgave en informatie bij voorkeur 
per email via volleyfeestbal@
gmail.com of 06-11286220

Night of the 
Rotary op 
1 februari
Joke van der Heide

SCHERPENZEEL Wouter Harbers 
(vleugel) en Robert Cekov (viool) 
stonden maandag 23 december nog 
in een uitverkocht concertgebouw 
in Amsterdam. Op zaterdag 1 febru-
ari geven zij voor Rotary Scherpen-
zeel-Woudenberg een concert in De 
Achthoek in Scherpenzeel.
 
Voor deze derde editie van Night of 
the Rotary is gekozen voor muziek 
uit mooie en ontroerende films van 
bekende componisten. Wouter Har-
bers en Robert Cekov kozen voor 
dit thema, omdat klassieke muziek 
en filmmuziek onlosmakelijk met 
elkaar verbonden zijn volgens hen. 
,,De bezoekers zullen verbaasd 
staan over het repertoire dat zij zul-
len laten horen’’, aldus de organisa-
tie. Tijdens dit concert zal alt/mez-
zosopraan Marianne Selleger een 
gastoptreden verzorgen.
 
,,Rotary Scherpenzeel-Wouden-
berg is er trots op om opnieuw een 
concert met dit muzikale duo te or-
ganiseren. Wouter Harbers is een 
jonge, ambitieuze en veelgevraagde 
pianist met jaarlijks ruim 100 optre-
dens, waarvan acht eigen concert-
series in Zeist en Amersfoort. Zijn 
missie is om klassieke pianomuziek 
op een toegankelijke manier dichter 
bij een breder publiek te brengen. 
Robert Cekov begon al op jonge 
leeftijd zijn vioolstudie en heeft di-
verse prijzen gewonnen. Robert is 
sinds 1990 eerste violist in het Na-
tionaal Balletorkest in Amsterdam 
en treedt op met diverse ensembles 
over de hele wereld. Marianne Sel-

leger is een veelzijdig zangeres met 
een ruime ervaring in opera, lie-
deren en oratorium. Van Italiaanse 
filmmuziek tot verfijnde klassieke 
liederen van Brahms.’’
 
VOEDSELBANK Rotary Scherpen-
zeel-Woudenberg maakt deel uit 
van Rotary International en helpt 
bij lokale en internationale pro-
jecten, als polio de wereld uit. Dit 
jaar gaat de opbrengst van het con-
cert naar een lokaal goed doel. Er 
is gekozen voor de voedselbank in 
Scherpenzeel-Woudenberg. Zij on-
dersteunen ruim 30 huishoudens in 
beide gemeenten om een gezonde 

maaltijd op tafel te kunnen zetten.
De toegangskaarten voor het con-
cert zijn 13,50 euro, inclusief koffie/
thee voorafgaand aan het concert. 
In de pauze biedt de Rotary de gas-
ten een pauze-arrangement aan. 
,,Voor 8,50 euro kunt u aan een ge-
reserveerde tafel genieten van een 
hapje en drankje, zonder in de rij 
te hoeven staan. Uiteraard is er ook 
een buffet waar u uw drankje kunt 
bestellen. Na het concert bent u 
van harte welkom om de musici te 
ontmoeten onder het genot van een 
hapje en drankje.’’
De kaarten kunnen gekocht worden 
bij de Rotaryleden of door overma-

king van het bedrag en vermelding 
van naam op rekeningnummer 
NL39ABNA 0480 4909 10 Rotary 
Scherpenzeel-Woudenberg. De 
kaarten liggen dan klaar bij de in-
gang. Voor meer informatie kan 
contact opgenomen worden met de 
Rotary via de mail: rcsw1570+con-
cert@gmail.com.
 
Rotary Scherpenzeel heet bezoe-
kers van harte welkom op Night of 
The Rotary op zaterdag 1 februari, 
aanvang om 20.00 uur en zaal open 
vanaf 19.30 uur. Het adres is De 
Achthoek, Molenweg 1 te Scher-
penzeel.

 p Op zaterdag 1 februari geven Wouter Harbers en Robert Cekov een benefietconcert in De Achthoek in Scherpenzeel.
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‘Denken in uitdagingen’
Nieuw bestuur 
Open Atelier 
Route Leusden-
Woudenberg
WOUDENBERG Het nieuwe bestuur 
is al bezig om de Open Atelier Route 
op 17, 18 en 19 april te organiseren. 
De inschrijving voor kunstenaars 
uit Woudenberg, Leusden, Stouten-
burg of Achterveld is na 60 deelne-
mers gesloten. Het nieuwe bestuur 
moet een locatie voor de overzichts-
tentoonstelling, sponsoren, deelne-
mers en een routeboekje regelen en 
iemand die de expositie 17 april 
opent.
 
Aad Gordijn was jarenlang be-
stuurslid maar verhuisde. Ook be-
stuursleden Carel Wiggerman en 
Evelien Kooloos stopten. De OAR 
bestaat al 20 jaar en zette zich en-
thousiast en creatief in om de regio 
kennis te laten maken met kunst. 
Nu vormen voorzitter Peter van 
Schaik, penningmeester Gerard 
Hilderink, secretaris Ellen Adank 
en Riet Smal (PR en communicatie) 
het bestuur.
 
Peter: ,,Na mijn pensioen bij de be-
lastingdienst in 2018 wilde ik actief 
bestuurder blijven omdat ik goed 

taken kan coördineren. Ik ben geen 
kunstenaar, maar mijn vrouw Rem-
ke schildert en deed vaker mee aan 
de OAR. Ook fiets ik en zit ik in de 
Woudenbergse gemeenteraad voor 
GBW.’’
Gerard was human resource advi-
seur bij ABNAMRO. Zijn vrije tijd 
besteedde hij aan sportverenigin-
gen onder het motto ‘Voor anderen, 
met anderen’. Hij ging beeldhouwen 
bij Joop Geldof en kwam in 2014 
via Carel Wiggerman bij de OAR. 
,,Mensen maken wat, kijken rond en 

komen dan tot bloei. Je moet wel je 
spontane zelf blijven anders wordt 
het techniek.”
Ellen runt organisatiebureau Mil-
lipedes en heeft bestuurservaring 
die ze nu wil inzetten voor de OAR. 
,,Ik denk in uitdagingen.” Tekenen 
en schilderen deed ze de laatste 20 
jaar serieuzer en ze ging van acryl 
over op olieverf, volgde opleidingen, 
werkt graag abstract en maakt ook 
keramiek. Ze exposeert vaker, ook 
bij de OAR.
Riet krijgt door haar pensioen bij 

RCE meer tijd voor haar schilder-
hobby, RietjeArt, en voor het be-
stuurswerk bij OAR. In 2019 deed ze 
voor het eerst mee. Sinds 2010 volgt 
ze lessen en ontwikkelt haar eigen 
stijl ‘Kunst met een Boodschap’: 
“Kunst is wie we zijn”. Ze coacht 
mensen om gevoelens in kleur vorm 
te geven. Het bestuur hoopt op hulp 
van onder andere kunstenaars en 
sponsoren. Daarom is er op woens-
dag 22 januari 2020 een deelne-
mersbijeenkomst in het Cultuurhuis 
met gastspreker Dirk Hakze.
 
Op 17 april is de opening en de over-
zichtstentoonstelling in het Cultuur-
huis in Woudenberg. Op 18 april 
kunnen ateliers bezocht worden 
van 11.30 tot 17.00 uur en op 19 april 
van 13.00 tot 17.00 uur. Rietje: ,,Dit is 
een evenement op een logische plek 
in het dorp: het Cultuurhuis. In het 
routeboekje komen naast portret-
ten van kunstenaars ook artikelen 
zoals van Sjoukje van Krimpen. 
We zoeken meer ondernemers als 
sponsor. Dat kan ook in natura of 
als adverteerder in het routeboekje. 
Rina Herder maakt daarvoor foto’s 
van nieuwe deelnemers.” Evelien 
Kooloos begeleidt jonge talenten. Zij 
mogen gratis exposeren en krijgen 
workshops. Voor het eerst kunnen 
deelnemers in 2020 een OAR-vlag 
kopen om beter herkenbaar te zijn.

 p Het bestuur v.l.n.r. Riet Smal, Ellen Adank, Peter van Schaik en Gerard Hilderink.
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