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Een concert geven voor prinses 
 Máxima. Dat kan niet iedereen 
 zeggen. Wel de 110 kinderen van 
stichting KIEMM (Kinderen in Eerbeek 
Maken Muziek). Woensdag 6 juni 
toog ik met een groep vrijwilligers 
en de kids naar de Heineken Music 
Hall (HMH) in Amsterdam. Het concert 
vormde de kroon op het initiatief dat 
prinses Máxima een jaar geleden 
lanceerde: zoveel mogelijk kinderen 
kennis laten maken met muziek. 

Mijn eigen saxofoon liet ik thuis. Dat was 
maar goed ook, want in mijn eentje was ik 
nooit boven het getoeter van de kinderen 
uitgekomen. De geproduceerde decibels 
deden zeker niet onder voor de gebruike-
lijke concerten in de HMH. De muzikantjes 
traden met nog eens drieduizend andere 
kinderen op, allen afkomstig uit soortgelijke 
projecten als KIEMM. Samen vormden zij 
één groot orkest. In het midden van de con-
certzaal zwaaide de dirigent zijn extra grote 
dirigeerstok, waardoor alle drieduizend 
kinderen tegelijk begonnen en stopten. Een 
waar spektakel.

Muziekonderwijs
Nog geen jaar geleden is stichting KIEMM 
opgericht met het doel alle kinderen in 
Eerbeek kennis te laten maken met muziek. 
Reden vormt dat muziekonderwijs meer en 
meer verdwijnt op basisscholen als gevolg 
van teruglopende subsidies. Dat is erg 
jammer. Behalve dat het voor kinderen erg 
leuk is om samen muziek te maken, heeft 
het ook een positief effect op de onderlinge 
band van de kinderen. Door samen muziek 

te maken gaan leerlingen beter naar elkaar 
luisteren, zijn ze beter geconcentreerd, wordt 
er minder gepest en gaat het gevoel van 
eigenwaarde omhoog.

Daarom heeft een aantal muzikanten van 
muziekvereniging Eendracht, waar ik al 
sinds mijn tiende saxofoon speel, KIEMM 
bedacht. In samenwerking met de basis-
scholen verzorgt KIEMM vanaf januari 2012 
muziekonderwijs in de groepen 6 van alle 
basisscholen in Eerbeek. De lessen vormen 
een vast onderdeel van het curriculum. Ik 
ben sinds het begin betrokken en verzorg de 
public relations rondom de stichting. Onwijs 
leuk om te doen. 

RTL Nieuws
Het enthousiasme onder de kinderen is erg 
groot. Zeker woensdag 6 juni kon de pret 
niet op toen prinses Máxima rakelings langs 
de kinderen liep om hen te bedanken voor 
het concert. Enkelen zagen hun kans schoon 
de prinses een hand te schudden. En of 
dat nog niet genoeg was kreeg een groep 
KIEMM-kinderen even later een camera van 
het RTL4 Nieuws onder hun neus. Kortom, 
een geweldige dag en einde van een mooi 
eerste jaar van KIEMM. Ik hoop dat we 
KIEMM de komende jaren met steun van   
het lokale bedrijfsleven kunnen voortzet-
ten opdat er een bloeiende muziekcultuur 
ontstaat in Eerbeek en omgeving.

Sterre Wissing, redacteur bij de 
Dienst Communicatie

CONCERT voor prinses Máxima

maandag
lunch kippensoep met shiitake  €1,10
 groentesoep met vermicelli*  €1,10
 broodje warm vlees met champignon en ui  €3,60
 broodje met champignon en ui*  €3,60

dinsdag 
lunch tomatenvelouté met soepballen €1,10
 groentebouillon met knofl ook en bosui*  €1,10
 saté met stokbrood, ook vegetarisch  €3,60
gezond chinese tomatensoep €1,10
 toscaans broodje met quorn en groenten*  €3,60

woensdag
lunch champignonsoep met kip en kruiden  €1,10
 sjalottensoep*  €1,10  
 turkse pizza  €3,60
 vegetarische turkse pizza*  €3,60
gezond velouté van asperge en shiitake  €1,10
 pasta met tomaat, kip en rucola  €3,60

donderdag
lunch rundvleessoep met groenten  €1,10
 wortelsoep met kokos en koriander*  €1,10
 cheeseburger met gebakken ui  €3,60
 vegetarische cheeseburger met gebakken ui*  €3,60
gezond groentebouillon met garnituur naar keuze*  €1,10
 roerei met zalm en groene kruiden*  €3,60 

vrijdag
soep van de dag  €1,10
warme lunchschotel van de dag  €3,60

lunch (gehele week)
broodje van de week (statenrestaurant)  €3,60

diner (gehele week)
vooraf velouté van bospaddenstoelen  €1,10
hoofd dagschotel, vraag gastvrouw of gastheer  €7,50
 kalfsribeye met truffelsaus  €9,25
 kip met saliesaus en aardappeltaart  €9,25
 varkenshaasmedaillons met champignonsaus  €9,25
 visschotel met pasta en limoenbieslooksaus  €9,25
 griekse moussaka*  €7,50
 spaghetti met groenten en quornbolognaise* €7,50
salade gemarineerde zalm  €4,00/7,50
 truffelkaas*  €4,00/7,50
 kemperhoen met gembermayonaise  €4,00/7,50

dagschotel
ma  biologische gehaktbal met aardappelpuree  €7,50
di  halve haan met friet, appelmoes en salade  €7,50
wo  daging smoor, ook vegetarisch  €7,50
do  lasagne bolognese, ook vegetarisch  €7,50

dessert (gehele week)
wisselende dessertspecialiteiten  €4,00
kaasplateau  €4,00

* vegetarisch

week 25 menu
18.06 tot en met 22.06
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