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Werken aan de weg

Dossier asbest

Kijk of het wel doorrijdt
of moet je toch een
andere route kiezen

‘Antwoorden van provincie op vragen
van gemeente over asbeststort zijn
ernstig onvolledig’. Meer lezen over
de asbeststort bij Derde Merwedehaven bekijk het dossier ‘Asbest’ via:

www.deweekkrant.nl

www.demerwestreek.nl

Een orgel bouwen

Kinderkoor de
Wingerdknopjes
Wijngaarden

Koorschool Ars Musica voert
op 28 mei en 25 juni het educatieve Singspiel ‘Wij bouwen
een orgel’ uit. Twee orgelbouwers doen met hulp van twee
helpers het orgelbouwproces
uit de doeken, waarna diverse orgelpijpen zich in eigen
persoon zullen laten horen.

u Van de redactie
U Sliedrecht
De artistieke leiding is in handen van Marjon van der Linden
en Gerben Budding begeleidt
de Koorschool op het Van den
Heuvel-orgel in de Singelkerk in
Ridderkerk en het Naberorgel in
de Grote Kerk van Sliedrecht.
De Ars Musica Koorschool is
een jeugdkoor voor zangers van
7 tot en met 15 jaar. Er wordt
gewerkt aan interne scholing,
stemvorming en muziektheorie.
In het zangspel ‘We bouwen een
orgel’ worden bezoekers door
de orgelbouwers en de helpers
meegenomen in het proces van
het bouwen van een orgel. Nadat de orgelpijpen zijn gebouwd,

Koorschool Ars Musica ‘bouwt’ binnenkort een orgel in Sliedrecht.
FOTO: PR
treden diverse zangers van de
Koorschool op als verschillende
orgelstemmen, zoals de Prestant, de Fluit en de Trompet.
De
overige zangers hebben een reflecterende ‘koorrol’. Aan het
eind klinkt het gebouwde orgel
met zijn verschillende registers
in volle glorie. ‘Wij bouwen een
orgel’ kan worden aanschouwd
door kinderen vanaf 4 jaar,
maar het is zelfs voor volwassenen interessant om dit muzikale

spektakel mee te maken.
Het eerste concert is op zaterdag 28 mei in de Singelkerk te
Ridderkerk, Kerksingel 1. Het
tweede concert is op zaterdag
25 juni in de Grote Kerk te Sliedrecht, Kerkbuurt 131. Beide
concerten beginnen om 11.30
uur. Kaarten in de voorverkoop
5 euro voor volwassenen en 3
euro voor kinderen t/m 12 jaar.
Kaarten bij ingang resp. 6,50
en 4,50 euro. Voor meer info:
www.stichtingarsmusica.nl.

Na maanden van repeteren is
het dan eindelijk zover. Vanwege het 25-jarig bestaan
presenteren ‘de Wingerdknopjes’ uit Wijngaarden op
zaterdag 21 mei de musical:
‘Lang leve in de gloria’, het
verhaal van de Koninklijke
bruiloft onder leinding van
dirigent Rianne Stouten.
Iedereen, ook van buiten
Wijngaarden, is van harte
welkom om naar de musical
te komen kijken en luisteren
en na afloop een gratis kopje
koffie te drinken.
Dit kan ’s middags om 16.00
uur of ‘s avonds om 19.30
uur in Verenigingsgebouw
‘de Haveling’, Burgemeester Brouwerstraat 9 in Wijngaarden.
De zaal is een half uur van
te voren geopend. Als u zeker wilt zijn van een plekje,
reserveer dan via dewingerdknopjes@hotmail.nl of
0184-419174, onder vermelding van het aantal personen
en welke voorstelling.
De toegang is gratis, na afloop is er echter gelegenheid
een (vrijwillige) bijdrage te
doneren.

Landelijk toernooi
Aangepast Badminton
Sliedrecht

Toernooi voor aangepast badminton.
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Nieuw in ons

Est! Est!! Est!!!
Di Montefiascone

assortiment!

elders 5.95

3›(

Chardonnay, Moelleux,
Sauvignon Blanc, Merlot,
Cabernet Sauvignon of
Syrah Rosé

7 t/m 29 mei

Onze Italiaanse toppers!

2·(
Nobili di Trinacria
Nero D’Avola
3›(
Cardeto Orvieto D.O.C.
3fl(
Moscato D’Asti
4·(
Villa Romanti
Valpolicella Ripasso 7›(
Montepulciano
D’Abruzzo Contini

elders 4.99

elders 4.99

Hele liter!
vergelijkbare
prijs 11.49

elders 7.19

elders 15.99

6·( 13·(

elders 4.59

Pinotage of
Sauvignon Blanc

Bier & Fris Stunt!*

Best bier
24 x 0,3 liter

Geldig t/m zaterdag 14 mei

4-pack

elders 16.99

vergelijkbare
prijs 8.99

Maximaal
3 kratten
per klant
Op=Op!

5·(

elders 6.54

Fanta
Orange of
Zero 1,5 liter

2fl(

Spitzkop

4‹*

4·(

elders 9.99

Chianti Classico
Riserva
elders 11.99

Wicky

18-delige glazenset Doro

Diverse smaken
30 x 0,2 liter

6 x longdrinkglazen,
6 x waterglazen en
6 x sapglazen

Stel zelf samen

0 pakjes
Tray 3
elders 5.49

4,

*In alle grote filialen.

Hele liter!

14›(

Kijk ook op
dirckIII.nl

Giro D’Italia

elders 7.49

elders 20.45

10,

FOTO: SHUTTLE UP

elders 5.09

Beau Cépage

Ongekend
voordelig!

en de gemeente Sliedrecht. Dat
het toernooi ook voor de tiende
maal door Shuttle Up georganiseerd wordt, heeft de club te
danken aan de deelnemers/sters
die graag bij Shuttle Up te gast
zijn. Het toernooi wordt om 9.15
uur geopend door de voorzitter
van de Sportraad de heer Piet
van Loon. De prijsuitreiking
zal circa 18.00 uur plaatsvinden. Een ieder kan gratis deze
mooie sport, verricht door onder andere deelnemers in een
rolstoel, komen bekijken.

Bad mi ntonverenig i ng
Shuttle Up organiseert dit
jaar voor de tiende keer het
Toernooi Aangepast Badminton in Sliedrecht. Het
toernooi word gespeeld op
15 mei in sporthal de Stoep
te Sliedrecht. Dit toernooi
komt mede tot stand door
inzet van vele vrijwilligers en
de hulp van Tandem Sport
(onderdeel van de MEE
Plus Groep) en tevens de
bijdrage van vele sponsoren

Aanbiedingen geldig t/m 21 mei 2011, zolang de voorraad strekt. Druk- en zetfouten voorbehouden.

De beste slijterij van Nederland!

Geniet, maar drink met mate. Wij verkopen geen alcohol onder de 16 jaar, geen sterke dranken onder de 18 jaar. Legitimatie verplicht.

Slechts
39 cent
per glas!

9›(

Stunt!
elders 11.99

6·(

