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Agenda mei
Bosbeesten
‘s-Graveland
Gezinnen met kinderen 
kunnen op 4 mei speuren 
naar bosbeesten bij Natuur-
monumenten. 

Fietstocht
Hilversum
De dagtocht ‘Zodden en 
Trilveen’ wordt op 2 mei 
gereden door Fietsgilde ‘t 
Gooi om 10.00 uur vanaf de 
Kerkbrink.

Kikkerbordspel
‘s-Graveland
Niets te doen in de vakantie. 
Speel op 2 mei het levend 
kikkerbordspel bij Natuur-
monumenten. 

Verzet
Hilversum
Vanaf 3 mei is in het Raad-
huis van Hilversum de expo-
sitie I OBJECT te zien over 
verzet. 

Afrikaanse schilderijen
Loosdrecht
In de boerderij Arbeid Adelt 
op de Oud Loosdrechtsedijk 
48 is op 5, 6, 17, 19 - 20 en 
26-28 mei een verkoopexpo-
sitie van Afrikaanse schilde-
rijen.   

Game
Hilversum
Op 6 mei opent Museum 
Hilversum het Game Atelier 
met verschillende activiteiten 
voor kinderen vanaf 10 jaar.

Cantate
Hilversum
Zaterdagmiddag 12 mei om 
half 5 klinkt de cantate Wah-
rlich in de Grote Kerk op de 
Kerkbrink. 

Kinderkoor
Hilversum
The pearl children choir 
concert van een Oegandees 
kinderkoor vindt op 12 mei 
plaats in de Morgenster om 
19.30 uur. 

Boergondisch
‘s-Graveland
Geniet op 12 mei van een 
Boergondisch feestmaal bij 
tuinderij Land & Boschzigt 
in. 

Fotografi e
‘s-Graveland
Alle kneepjes van natuurfo-
tografi e leer je op 12 mei bij 
Natuurmonumenten.

Familiewandeling
Hilversum
WereldOuders houdt zondag 
13 mei een familiewandeling 
met fotopuzzeltocht door 
Hilversum. 

Kunstronde
Regio
KunstRonde Vecht & Plas-
sen is van 18 tot 20 mei ver-
spreid over 25 locaties in de 
regio. 

Leonie Meijer
Hilversum
Op 20 mei geeft Leonie Me-
ijer samen met haar band 
een concert in Club Foyer 
@Studio21. 

Kermis Hilversum: ganzen, stelten en meer
Hilversum 
Ganzen die waggelen en 
marcheren over de Groest 
en het Langgewenst, dat 
moet je toch gezien heb-
ben? Op 2 mei zijn de 
grappige beesten tussen 
14.00 en 17.00 uur te 
bewonderen. En ook de 
dagen er na zijn er volop 
activiteiten op de Hilver-
sumse kermis. 
Wat te denken van een 
middagje met grappen 
en grollen van Clown 
Desalles. De lolbroek is 
op 3 mei van 13.30 tot 
17.30 uur op de kermis 
en kinderen kunnen zich 
dan ook nog gratis laten 
schminken. Van 19.00 tot 

21.00 uur die avond treedt Trip-
ple-B Brassband op. 
Tripple-b speelt alle soorten 
muziek: samba, wals, soca, ca-
lypso en merengue. In het An-
tilliaans heet deze mengeling 
van verschillende muziekstijlen 
Asambeho. De band speelt be-
kende Nederlandse hits, La-
tijns-Amerikaanse liedjes en 
liedjes op verzoek. 
Op 4 mei kunnen bezoekers van 
de kermis genieten van Straat-
theater met Koelala van 14.00 
tot 17.00 uur. Het theater com-
bineert muziek, humor en ... en 
koe? 
Op 5 mei is er een meet en greet 
met de koning van de Sahara: 
de kameel. Iedereen die wil 
kan tussen 13.00 en 17.00 uur 

op zijn rug zitten voor een 
tochtje over de kermis. Die-
zelfde dag is er een specta-
culaire act van steltentheater 
Jelcious. De act prikkelt de 
fantasie en brengt iedereen 
in tropische sferen. Laat je 
verleiden in het levendige 
bos van Jelcious tussen 14.00 
en 17.00 uur.
Op 6 mei is de kermis open 
tot 22.00 uur. Tussen 13.30 
en 17.30 uur is het eenmans-
orkest van Nautilus er ook. 
Van uit de stille Zuidzee op-
gedoken wrakstukken van de 
Nautilus heeft een muziek-
kunstenaar een technisch 
hoogstandje gebouwd. Om 
20.00 uur is de trekking van 
de Mega Loterij. 

Luisteren naar Greve
Benieuwd naar het 
werk van Greve?  Op 
www.petergreve.nl 
zijn diverse werken en 
uitvoeringen te beluis-
teren. Van een optre-
den door het Eemnes-
ser stadskoor tot ‘het 
Paleis van de Droom-
koning’ door het New 
Europe Symphony 
Orchestra in de Bul-
garia Hall in Sofi a. 

Het laatste nieuws over over-
vallen, inbraken, autobranden 
en aanhoudingen van de poli-
tie Gooi en Vechtstreek vindt u 
dagelijks op onze website.

www.degooienvechtstreek.nl

Politieberichten

Leuk evenement op stapel? Iets 
te vieren? Rommelmarkt op de 
club? Klaverjassen in de kan-
tine? Meld je eigen evenement 
aan in de agenda op de site.

www.degooienvechtstreek.nl

Agenda

Bijzondere bomen
Op de ‘s-Gravelandse Buitenplaatsen staan veel bijzondere 
bomen zoals bijvoorbeeld de eeuwenoude tulpenboom op 
Jagtlust. Op 11 mei van 10.00 tot 15.00 uur is er een excursie 
van Natuurmonumenten waarbij een gids tijdens een wan-
deling van 10 km de bomen laat zien op Hilverbeek, Jagtlust 
en Gooilust. Er wordt geluncht bij Land en Boschzigt. 

Wist u dat de redactie van deze 
krant ook actief is op Twitter? 
Volg @gooivechtstreek en blijf 
op die manier op de hoogte van 
wat er speelt in uw regio.

@gooivechtstreek
Volg ons op Twitter

Tweet van de week:
Wat een fantastische musical ‘ICE’ en 
wat kunnen ze dat toch goed organi-
seren in Ankeveen. Groot compliment 
aan ruim 150 vrijwilligers! Hulde.

@JoostBoermans
27 april 2012 om 7.56 uur

‘Ik wil iets maken waar 
mensen wat mee kunnen’
In 2011 kreeg hij een Eervolle 
Vermelding bij een composi-
tiewedstrijd in Maastricht. 
Onlangs speelde Peter Greve 
(1931) in de St. Aegten-
kapel in Amersfoort. Sinds 
zijn zeventigste zet hij zich 
volledig in voor de muziek. “Ik 
vind het prettig om te weten 
wat voor fi guur er achter 
bepaalde muziek zit; ook 
daarom heb ik aan de compo-
sitiewedstrijd meegedaan.”

Door Sebas Bouquet
‘s-Graveland

De vleugel in zijn woonkamer 
in ‘s-Graveland typeert zijn 
muzikaliteit. Enthousiast vertelt 
hij over zijn passie en de dingen 
die hem inspireren. 
Als pianist heeft hij onlangs nog 
opgetreden met eigen werk voor 
koor in de St. Aegtenkapel in 
Amersfoort, naast koorwerken 
van Johannes Brahms, Andries 
Clement en Wim Franken. Dat 
concert was ter ere van het 40-
jarig jubileum van het Amers-
foorts Kamerkoor.
Wijzend naar een affi che van 
zijn jongste optreden, zegt hij: 
“Ik ben zelf niet bekend.” Greve 
lijkt zich met die woorden tekort 
te doen, maar zelf verklaart hij: 
“De groep liefhebbers van klas-
sieke muziek is niet zo groot als 
pop en jazz. Dat is jammer, 
maar het heeft ook een voor-
deel. De muziek is daardoor ori-
gineel; dat moet ook. Je moet op 
zoek gaan naar de niches.”

Inspiratie
Maar waar haalt Greve zijn 
inspiratie dan vandaan? “De 
natuur is een belangrijke bron. 
Mijn schoonmoeder is Fins 
en woonde in een prachtig 
natuurgebied. Daaruit is veel 
muziek ontstaan”, verklapt de 
componist, waarna hij er een 
Zweedstalig boekje bij pakt. 
“Ik heb Zweeds geleerd, ook 
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om met mijn familie te pra-
ten; anders sta je daar zo stom. 
Mijn schoonmoeder behoorde 
tot een Zweedse minderheid in 
Finland”, verduidelijkt Greve 
vervolgens. “
Literatuur is een tweede be-
langrijke inspiratiebron. Ook 
de overleden Bulgaarse compo-

niste Julia Tsenova, met wie ik 
veel contact heb gehad, speelt 
een rol in mijn muziek.” (- Com-
ponist, pianist en muziekpedagoge 
Julia Tsenova werd geboren op 30 
juli 1948 en overleed op 11 april 
2010 - red.) 

Magie

‘Muziek is 
natuurlijk altijd 
magisch’

Componist Peter Greve uit ‘s-Graveland vertelt over zijn muziek en inspiratie.  FOTO: SEBAS BOUQUET

Levendig vertelt Greve verder 
over zijn optredens in Bulga-
rije, inspiratiebronnen en de 
magie van muziek. “Ik probeer 
magische muziek te maken, 
maar muziek is natuurlijk altijd 
magisch”, benadrukt de com-
ponist. 
“Ik heb altijd muziek gemaakt, 
maar ik was daarnaast werk-
zaam als chemicus. Al die tijd 
moest ik dus parttime muziek 
schrijven. Pas toen ik zeventig 
was, dacht ik: hier kan ik mee 
voor de dag komen.”

Zelfgebouwd
Tot slot laat Greve zijn zelfge-
bouwde ‘klap’ zien. Het instru-
ment werkt (nog) niet naar be-
horen, maar zijn betrokkenheid 
komt nog maar eens naar boven. 
Schuin achter zijn vleugel staat 
een djembee. Uit een ander 
kastje haalt hij triomfantelijk 
een ander instrument (‘chimes’) 

te voorschijn. “Muziek moet 
wel ergens over gaan, maar 
abstract. Zo kunnen mensen 
ook zelf nadenken. Ik wil iets 
doen waar mensen wat mee 
kunnen. Wat dat dan is, dat 
maakt niet eens uit. Als ze er 
maar iets mee doen!”

Stel zelf je 
huis samen 
Hilversum
Wethouder Jan Rensen 
geeft vandaag, 2 mei, het 
startsein voor een project 
waarbij mensen hun eigen 
nieuwbouwhuis kunnen 
samenstellen. Het pro-
ject heet Mijn Huislabel 
en is van Dudok Wonen 
en Giesbers. Op de hoek 
van de Anthony Fokker-
weg en Minckelersstraat 
komen 19 nieuwe koop-
huizen waarop het project 
van toepassing gaat zijn. 

Stop het 
dieetdrama
Hilversum
Vanaf 3 mei zit Journey 
therapeut Margot de 
Hoest elke eerste don-
derdag van de maand in 
de koffi ehoek van Goody 
Food in Hilversum. Ze 
zal daar mensen infor-
meren over dieten en het 
lichaam. 

Schilderen 
en dansen
‘s-Graveland
Judith van Wakeren en 
Aletta Engelhard bieden 
op vrijdag 18 mei in ‘s-
Graveland een cursus 
meditatief schilderen 
en dansen aan. De cur-
sus duurt van 9.30 tot 
16.00 uur. Meer info: ju-
dithvanwakeren@planet.
nl en alettaengelhard@
telfort. 

Vakantieadres 
gezocht
Regio
Europa Kinderhulp zoekt 
gastouders die in de zo-
mervakantie voor drie 
weken een gastkind een 
onvergetelijke vakantie 
wil geven. Het gaat om 
kinderen die weinig ze-
kerheid kennen in hun 
bestaan. Voor info:  www.
europakinderhulp.nl. 

HILVERSUM Havenstraat 107
035 – 6280572

LELYSTAD Ketelmeerstraat 190
0320 - 226551

WWW.PARKETTREE.NL

HAAL HET
MOOISTE

UIT JEZELF
BEAUTYCOLLEGE.NU

Veel mensen hebben 
als eerste gedachte 
bij een omgangsrege-
ling met de kinderen: 
om de week een 
weekend naar vader 
en de rest van de tijd 
bij moeder. Ook 
rechters hebben in 
het verleden vaak 
voor deze omgangs-
regeling gekozen. 
Maar wie zegt eigen-
lijk dat dit goed is 
voor de kinderen?

Om de week
een weekend

Er wordt steeds vaker gekeken naar wat het beste bij een specifieke gezinssituatie 
past. In de wet staat nergens dat om de week een weekend de beste regeling is en uit 
onderzoeken blijkt dat dit zeker niet altijd zo hoeft te zijn. Neem bijvoorbeeld heel 
jonge kinderen. Voor hen is het heel lang om de vader twee weken niet te zien, om 
dan ineens twee nachten in een omgeving te zijn die niet vertrouwd is. Waarom zou 
je, als de relatie tussen de ouders dit toelaat, niet denken aan meerdere malen per 
week een korter durend contact? Ook grote kinderen vinden het fijn als hun vader hen 
door de week naar voetballen brengt, zodat ze tussendoor nog even samen kunnen 
zijn. In de auto kun je goede gesprekken met je kinderen hebben. Als de vader in 
Maastricht woont en de moeder in Friesland is een dergelijke omgang natuurlijk niet 
mogelijk. Een beetje in de buurt wonen is wel een vereiste. Mijn pleidooi is vooral: 
probeer in de omgang het belang van uw kind voorop te stellen en probeer buiten de 
gevestigde kaders te denken. Ik ondersteun u daar graag bij. 

Meer informatie?
Bel of mail voor ons gratis adviesgesprek.
Hans Meeuwis, 06 53 291 987
meeuwis@scheidingsmakelaar.nl
Of surf naar onze website:

www.scheidingsmakelaar.nl

De heerlijke stoofpotjes,
de bekende satéschotels,
onze beroemde spare-
ribs en al onze vlees- 
en visspecialiteiten...
het blijft genieten!

Kijk op www.luykje.nl
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Pompmolenlaan 19A
3447 GK Woerden

0348-409199
info@fi nessebodylineclinic.nl
www.fi nessebodylineclinic.nl

• geen herstelperiode
• geen littekens
• geen operatie
• met UltraSound
• mooi resultaat
• veilig

Bel 0348-409199
of bezoek onze website
www.fi nessebodylineclinic.nl

Bodyline Clinic bv
Veilig • Blijvend • Verjongend
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Ook voor

mannen

Liposuctie zonder operatie
Facelift zonder operatie

‘‘HARD WERKEN WAS DE
INSPANNING WAARD.’’

“Colin Broers (20) volgde de opleiding
Sport- en Bewegingscoördinator
(niveau 4) op het Sport College van
ROC Midden Nederland. “Ik koos na
het vmbo voor een mbo-opleiding
aan het Sport College en daar ben ik
nog steeds heel blij mee. De sfeer is
heel persoonlijk: de docenten kennen
de studenten, je wordt gezien en
iedereen heeft respect voor elkaar.
De opleiding was heel afwisselend,
er was veel ruimte voor mijn eigen
ontwikkeling. We werkten in een
actieve, kleine en gezellige groep,
er was ruimte om kritisch naar elkaar
te zijn. Ik wilde verder naar het hbo
en dat betekende dat ik mijn lessen
en stages goed moest voorbereiden.
Daardoor werd de opleiding niet
alleen interessanter, het was de
inspanning meer dan waard. Ik volg
nu de opleiding Sportmanagement
& Ondernemen aan de Hogeschool
van Amsterdam. Deze werkt samen
met het Sport College. Daardoor kon
ik meteen in het tweede jaar van
start.”

Colin is niet de enige die na
zijn diplomering op het Sport College
verder gaat op het hbo. Anderen kozen
onder meer voor de Academie
Lichamelijke Opvoeding, Fysiotherapie
of Sociaal-Pedagogische Hulpverlening.

Voor meer informatie kijk je op
www.sportcollege.nu

• Kleinschalig
• persoonlijKebegeleiding
• beleefjetoeKomstnu!
• hogeropviahetmbo

Industrieterrein ‘t Plaveen, Eemlandweg 15, 1271 KR Huizen. Tel. 035-525 34 21. Maandag gesloten.

Besparen
begint

bij Rebel!

Zitgroepvoordeel

van 2595,- voor

1995,-
Zonder relaxfunctie. Extra opties
tegen meerprijs leverbaar.

Kortingsactie eigentijdse hoekbank

Eigentijdse hoekbank leverbaar in talloze opstel-
lingen. Keuze uit meer dan 54(!) verschillende
elementen waarmee nagenoeg elke afmeting
is te realiseren. Keuze uit diverse kleuren stof en
leer. Als afgebeeld model (265x215 cm) in stof:

Met relaxfunctie in hoekelement
van 3030,- voor 2430,-


