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PUNTJES OP DE ‘i’ VOOR BEZOEK KONINGIN MÁXIMA - JUBILEUMCONCERT MUZIEK IN HUIS:

“Hopen dat ze de smaak te pakken krijgt en vaker zal komen”
“Het is iets wat je niet zo vaak meemaakt”, vertelt een buurtbewoner die
liever niet met zijn naam in de krant wil.
“Niet dat ik een speciale band met het
koningshuis heb en het is ook niet zo
dat ik alle evenementen afloop, maar
dit is makkelijk, zo dicht in de buurt.”
Puntjes op de “i”
We mogen als één van de “uitverkorenen” naar binnen. Ook daar begint
het al druk te worden. Hoewel de koningin pas over een uur zal arriveren,
zitten bewoners in rolstoelen, op rollators en stoelen al in soort een ere-

Schravendeel. Hij vindt het fantastisch
dat de koningin zijn instelling met een
bezoek komt vereren. Of ze alles extra
netjes hebben opgepoetst?
“We zorgen altijd dat alles er netjes uitziet, maar we hebben vandaag wel ons
best gedaan de puntjes op de “i” te zetten”, zegt hij lachend. “De bewoners zijn
ontzettend blij met het bezoek. Ze zitten al klaar voor de ontvangst”, gebaart
hij naar de erehaag. “U moet nog wel
een poosje wachten, heb ik al gezegd,
maar ze willen er zó graag bij zijn. 80
Bewoners hebben zich aangemeld. We
waren eerst bang dat er te weinig plaats

De donkere Audi met het koninklijke kenteken AA-82 komt het terrein oprijden.
De verwachtingen zijn hooggespannen.
En daar is ze dan: Hare Majesteit koningin Máxima. Mobieltjes gaan de lucht in, camera’s klikken. De Majesteit wordt bij De Bolder begroet
door burgemeester Fons Hertog en de Commissaris van de Koningin Johan Remkes (Foto’s: www.henkheijnen.nl).
Koningin Máxima in Huizen. Hoe
bijzonder is dat niet. Huizen heeft
wat met de Oranje’s, want ook de
voorgaande koninginnen vereerden
ons dorp met een bezoek. En dan
nu het meest populaire lid van het
Koninklijk Huis. Hare Majesteit was

vorige week donderdagmiddag te
gast bij Vivium woonzorgcentrum De
Bolder om een concert bij te wonen
van de Stichting Muziek in Huis. De
stichting organiseert meer dan 600
kamerconcerten per jaar in verpleegen verzorgingshuizen door zo’n 130

Hare Majesteit was vorige week donderdagmiddag te gast bij Vivium woonzorgcentrum De Bolder om een concert bij te wonen van de Stichting Muziek in Huis
die haar 15-jarig bestaan en 7500ste concert vierde. Links op de foto naast de
koningin Nico de Gier, directeur en oprichter van Muziek in Huis. Rechts locatiemanager van De Bolder Aernout Schravendeel (Foto: De Bolder).

op conservatoria opgeleide musici
die circa 60 ensembles vormen. Zo
brengt Muziek in Huis klassieke muziek naar mensen toe die zelf niet
meer mobiel zijn. De stichting vierde
donderdag haar 15-jarig bestaan en
7500ste concert met een aansprekend muziekprogramma, waarbij de
vleugel werd bespeeld door meesterpianist Daniël Wayenberg (84) en
pianotalent Martin Oei (18).
Het is natuurlijk een hele eer dat koningin Máxima het concert bij komt wonen.
Dus wordt alles uit de kast gehaald om
Hare Majesteit een warm welkom te
bereiden. Maar er geldt ook een strak
protocol, met name voor de pers. Een
handjevol media mag naar binnen: het
EO-programma Blauw Bloed om het
eerste deel van het concert te registreren en de laatste paar minuten zijn voor
twee landelijke kranten, het ANP en één
royaltyfotograaf. Twee plaatselijke kranten zijn uitverkoren voor een schriftelijk
verslag, met een zitplaats helemaal
achterin. Want heen en weer geloop is
storend, dus blijven zitten waar je zit, zo
luidt de boodschap van de RVD. Buiten
mogen fotografen vanuit het persvak de
aankomst en het vertrek fotograferen.
Oranje sjerp
Om kwart over een staan de eerste
mensen al achter de dranghekken.

HEMELVAARTSDAG:

Krant verschijnt een dag eerder

Volgende week donderdag (29 mei)
is het Hemelvaartsdag. Daardoor
verschijnt de krant een dag eerder,
namelijk op woensdag 28 mei. Dat
betekent ook dat kopij en advertenties eerder in ons bezit moeten zijn.
Sportnieuws dient uiterlijk maandag
26 mei ingeleverd te worden en overige berichten tot en met dinsdagochtend 9.00 uur. Het aanleveren
van advertenties kan tot uiterlijk
dinsdag 27 mei 12.00 uur; familieberichten tot 18.00 uur of in overleg.

Hemelvaartsdag is voor christenen
meer dan een welkome vakantiedag.
Binnen het christendom wordt herdacht dat Jezus Christus is opgevaren
naar God, Zijn Vader in de hemel. De
viering is een onderdeel van de Paascyclus.
Hemelvaart is altijd 40 dagen na Pasen, valt altijd op een donderdag en
bovendien tien dagen voor Pinksteren.
In veel landen is Hemelvaart een algemeen erkende feestdag. Christenen
zullen in de regel een kerkdienst of mis

bezoeken, terwijl anderen de natuur in
trekken om bijvoorbeeld te dauwtrappen. Dat is een bekend ritueel met
Hemelvaart. Van oudsher stonden de
mensen voor dag en dauw op om zingend met blote voeten door het gras te
lopen. Men verwachtte dat dit een genezende werking zou hebben. Vandaar
de naam “dauwtrappen”. Tegenwoordig blijven de schoenen aan en wordt
er in alle vroegte een stevige wandeling gemaakt, wanneer de natuur op
z’n mooist is.

Christenen zullen op Hemelvaartsdag in de regel een kerkdienst of mis bezoeken,
terwijl anderen de natuur in trekken om bijvoorbeeld te dauwtrappen.

Mevr. Slokker is samen met haar kleindochter gekomen.
“Een uniek gebeuren voor het dorp”,
zegt ze stralend. “Ik hoop dat ze de
smaak te pakken krijgt en dat ze vaker zal komen. En dat ze weet dat we
haar graag mogen. Ik ben gek op het
Koningshuis. Sommigen zeggen wel: –
Wat moet je met de monarchie en het
kost allemaal geld. – Maar ze doen het
werk dat gedaan moet worden. Het is
een dienend beroep. Ik ben echt heel
gelukkig dat ik hier sta. Hoe ze gekleed
zal zijn? Vast feestelijk. En misschien
wel met een oranje sjerp om”.
Kleindochter Renate leeft mee met
haar oma en vindt het uniek dat de
koningin zo dicht bij huis komt: “Normaal gesproken is het allemaal heel
ver weg. Maar nu komt ze hier bij mij
in de straat.”
Henny Hart werkt als vrijwilligster bij De
Bolder en staat dicht bij de ingang.
“Het was eigenlijk mijn werkdag vandaag, maar straks mag niemand erin
of eruit. Ik vond het leuk om de koningin van dichtbij te kunnen spotten en
daarom sta ik hier buiten. Persoonlijk
vind ik dat er met Willem-Alexander en
Máxima een frisse wind door het Koningshuis heeft gewaaid. Ik hoorde dat
ze aan deze kant uitstapt en heb m’n
filmcamera mee”, steekt Henny het apparaat omhoog. Camera’s en mobieltjes
zijn door meer mensen meegenomen.

haag bij de entree van het restaurant.
Er staan mooie zuilen met foto’s van
het Koninklijk Huis en in de hal hangt
een fraai portret van Máxima van de
hand van Eveline Boonstra-Nieboer,
die ook tekende voor het staatsieportret van koning Willem-Alexander in de
Huizer raadzaal. In de persruimte staat
locatiemanager van De Bolder Aernout

zou zijn in verband met alle veiligheidsregels. Maar degenen die wilden, die
kunnen erin”, is hij verheugd.
(Zie verderop in deze krant: “Dol op het
koningshuis, grijs en zwart hoofd achter de piano, buiging voor Máxima – Ze
is ook maar gewoon een moeder met
kinderen, hoor, net als wij”).

Verrast, door een verjaardagsboeket van een van de omstanders.
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