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Dirk Scheele zingt al twintig jaar liedjes
Twintig jaar timmert
zanger en acteur Dirk
Scheele aan de weg.
Precies 789 liedjes
schreef hij in die
twintig jaar. Talloze
kinderen vermaakt hij
al die jaren met zijn
theatervoorstellingen en
televisieprogramma’s.
Tijd voor een feestje dus.
Dat feestje is zondag
van start gegaan in
Amstelveen, maar is
straks ook te zien in
Bussum.

Wat een geluk dat Dirk
Scheele zo goed kan zingen. Heel makkelijk en rustig zingt hij de meest leuke
kinderliedjes. Hoewel kinderen niet op het podium
mogen klimmen om mee
te doen, hoeven ze niet als
houten klazen op hun stoel
te blijven zitten. Regelmatig
vraagt Dirk zijn publiek op te
staan en mee te dansen en te
zingen. Leuk temeer er een
feestje op de boerderij wordt
gegeven. Joes heeft uitnodi-

FEESTJE IN
NEDERLANDSE
THEATERS MET
KINDERPOPSTER

Door Karin van Leeuwen

‘Op Stap met Dirk Scheele’
heet de nieuwe voorstelling.
Scheele wordt op de boerderij bijgestaan door acteurs
Joes Boonen en Jogchem Jalink.
Dirk is op stap en tijdens
zijn reis naar een nieuw
avontuur, belandt hij op de
boerderij van Joes. Als Dirk
weer verder wil gaan, vraag
Joes hem te blijven. “Ik heb
het zo druk, ik kom nergens aan toe”, zucht Joes. En
Dirk, nooit de beroerdste,
besluit de gezellige boerin
te helpen. Daar komt weinig
van terecht, want Dirk grijpt
elke gelegenheid aan om
een liedje te zingen. “Dirk!
Je zou me toch helpen? Nou
sta je weer te zingen!”, constateert Joes wanhopig.

gingen gemaakt. Dirk verrast Joes met een smakelijke
taart die gebracht wordt
door de bakker, gespeeld
door Jogchem Jalink. “Een
heerlijke taart met ui, prei,
broccoli en om het zoet te
maken heb ik er suikerbiet
ingestopt”, knipoogt de olijke bakker naar het publiek.
Tot grote opluchting van
Dirk maakt de bakker een
grapje. De kinderen liggen
in een deuk.
Feest is niet alleen het thema van de nieuwste voorstelling van Dirk Scheele,
ook tijdens de première in
Amstelveen is het feest. Aan
het eind van de voorstelling
wordt Dirk aangenaam verrast. Joes overhandigt hem
een uit de kluit gewassen
kaart met foto’s van twintig

Het valt allemaal niet mee. “Boer zijn is een heel gedoe”, grijnst Scheele.
Foto: Gerhard Witteveen

jaar Dirk Scheele. “Het is
geen gouden plaat, maar een
soort award met daarop de
covers van al zijn albums.
Een aardigheidje van de
mensen die met Dirk werken, om hem in het zonnetje te zetten”, licht regisseur

Hans Thissen na afloop in
de foyer toe. Het theaterprogramma sluit aan op de televisieserie die te zien is op
Nickelodeon. Dit jaaris Dirk
Scheele te zien met vijf verschillende voorstellingen in
Nederlandse theaters.

Straks ook in Bussum
De voorstelling Op stap met Dirk Scheele Op de Boerderij is zaterdag 15 maart te zien in Spant! in Bussum. Kijk
voor meer informatie, speeldata nieuwtjes en het bestellen van producten op www.DirkScheele.nl De voorstelling is geschikt voor kinderen van 2 tot en met 7 jaar.

Nieuws in het kort

inschrijving: www.schrijvershuisgooi.nl of 035 5266286.

Gratis Sing-In
voor peuters en
kleuters

Burgemeester schuift
aan bij Open Eettafel
Burgemeester Heijman schuift maandag 3 februari aan de open eettafel in
wijkontmoetingscentrum De Palmpit, Koekoeklaan 3 in Bussum. Dit zal plaatsvinden van 17.30
- 19.00 uur. Daarna maakt hij kennis met de vrijwilligers en medewerkers van De Palmpit.
Daarvoor zijn alle 85 vrijwilligers van De Palmpit uitgenodigd. Op de foto een beeld van Open
Eettafel zoals die elke maandagavond wordt georganiseerd in de Ronde Ruimte van De Heul.

Wandeling vanaf
molen Hollandia
NAARDEN - Zaterdag 1 febru-

ari gaan de Vrienden van het
Gooi samen met Natuurmonumenten een kijkje nemen
bij de nieuwe natuurverbinding tussen de Ankeveense
Plassen en het Naardermeer.
Twee gidsen van de Gooise
Natuurwacht en één gids
van
Natuurmonumenten
gaan bezoekers rondleiden

en zoveel mogelijk uitleg
geven. De wandeling begint
om 11.00 uur bij Molen Hollandia aan de Loodijk te Ankeveen en duurt ongeveer
twee uur. De Loodijk staat
ook bekend als de N-236. De
locatie is slecht bereikbaar
met het openbaar vervoer.
Het kan wel vanaf NS-station Bussum-Zuid, maar
dan is het wel een flink stuk
lopen.
Het kan ook met buslijn
105, maar ook dan is het

wel een eindje lopen. Voor
deze wandeling wordt een
geringe financiële bijdrage
gevraagd. Stevig schoeisel
wordt aangeraden. Een verrekijker en/of camera biedt
meerwaarde.
Vooraf aanmelden verplicht.
Dat kan telefonisch: 0356211634 of 06 -177.63.444 of
per e mail: natuurwacht@
vriendenvanhetgooi.nl Honden zijn niet toegestaan, ook
niet aangelijnd.

BUSSUM - De Gooische Muziekschool vindt dat peuters
en kleuters meer muziek
moeten maken. Dus nodigt
de muziekschool alle Peuters en Kleuters van ’t Gooi
uit om te komen zingen, dansen en trommelen. De Singin vindt plaats op zondag
2 februari in Bussum van
10.00 tot 10.45 uur. Ouders
/ verzorgers moeten zich
samen met de peuters en/of
kleuters aanmelden om deel
te nemen aan de Sing-in via
info@degoooischemuziekschool.nl. Deelname is gratis. Na afloop van de Sing-in
kunnen de kinderen kennis
maken met peuterdans van
11.00 tot 11.30 uur.
Meer informatie is te vinden
op www.degooischemuziekschool.nl of 035-6936596

Schildercursus
bij Marloes
Eerden
BLARICUM - “Kom uw ta-

lenten opnieuw ontdekken
bij beeldend kunstenaar
Marloes Eerden (Zilveren
Kei) of gewoon om lekker
ontspannen te schilderen
in aquarel/acryl e.a. technieken, zodat u met frisse
energie weer naar huis
gaat.” Zowel voor beginners

als gevorderden. De cursus
start op dinsdag 3 februari
Op acht ochtenden van
10.00-12.30 uur of avonden van 20.00-22.30 uur in
Buurthuis de Malbak, Burg.
Tydemanplein 3, BlaricumBijvanck
(035-5262902).
Inhalen kan in overleg op
dinsdagochtend of avond
binnen de cursus data.

Workshop
columns
schrijven
REGIO - Op dinsdag 11 febru-

ari start Schrijvershuis ’t
Gooi een nieuwe workshop
Columns Schrijven. “Hoe
schrijf je een compacte, leesbare tekst, die de lezer amuseert, maar waarmee je ook
je kritische mening onder de
aandacht brengt? De trucs
en technieken om een goede
column te schrijven voor
krant, personeelsblad, cluborgaan of blog worden in de
workshop uitvoerig belicht
en getraind. De bedoeling
is dat de deelnemers hun
eigen ‘stem’ vinden. Daarom
wordt
geëxperimenteerd
met diverse vormen, lengtes
en stijlmiddelen. Aan elke
les is huiswerk verbonden
dat grondig wordt nagekeken en individueel besproken.” De workshop bestaat
uit vijf bijeenkomsten, op
de dinsdagavond van 20.00
tot 22.00 uur. Kosten: 125
euro, inclusief studiemateriaal. Voor meer info en/of

Expositie in
De Schakel
NAARDEN - In wijkontmoetingscentrum de Schakel,
Kolonel Verveerstraat 74 in
Naarden is nog tot en met 17
maart een schilderijen expositie te zien van Marieke
van Dijk. Zij schildert voornamelijk dierenportretten
met stabilo-tone potloden.
De expositie is te zien tijdens de openingstijden van
De Schakel. Voor meer informatie: Marieke van Dijk;
email: dijkmarieke@xs4all.
nl www.dierenschilderijenmariekevandijk.nl Zieook:
www.wijkposdeschakel.nl

Valentijnsdiner
in de Schakel
NAARDEN - In wijkontmoetingscentrum De Schakel
wordt op vrijdag 14 februari
een Valentijnsdiner gehouden. Dit is voor zowel jong
als oud bedoeld. “De zaal
gaat open om 17.30 uur en
we beginnen om 18.00 uur
aan het diner met na afloop
nog een kopje koffie of thee.
Het diner bestaat uit vlees,
aardappelen en groente. Ook
is er nog een verrassing. Het
is om ongeveer 20.00 uur afgelopen.”
Kosten: 6 euro. Opgeven
kan bij De Schakel, 6944742.
Kolonel Verveerstraat 74,
Naarden. Daar ligt een lijst
klaar. Voor meer informatie
zie de website: www.deschakelnaarden.nl.

