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In deze rubriek vertelt een bekende inwoner van het Groene Hart aanDyonne van Haastertwat hij of zij het liefste doet in het weekend.

,,We gaan waarschijnlijk naar
het hondenstrand in Noordwijk.
Een stuk lopenmet onze hond
Sam, een labrador van vijf jaar
oud. We drinken een kopje koffie
bij strandtent Take Two en
waaien lekker uit met het gezin.
Thuis ga ik met de benen om-
hoog een serie kijken of een va-
kantie boeken. House of Cards
en Homeland zijn favorieten.’’

Martine boekt haar
vakanties via
huizenruil.com.
‘Dat hebben we
al negen keer
gedaan en
het bevalt
ons heel
goed.’

Uitwaaien

zondag 12.00uur

Kent u als zangeres en
trouwambtenaar. In Alphen
en omgeving is Martine
Straesser (45) bekend van de
Mattheus Passion. Als trouw-
ambtenaar verbindt zij het
stel al zingend in de echt. ‘Ik
stel een speciaal programma
samen voor het bruidspaar
en zing de ceremonie aan
elkaar.’
Woont in Alphen in een
huis aan de Rijn, samen
met haar man en
zoons van 15 en 13 en
de hond, labrador
Sam.
Is gek opmuziek.
‘Muziek is heel di-
rect, dat raakt je al-
tijd. Het maakt
meer emoties los
dan woorden. Dat
merk ik ook als ik
een bruidspaar mu-
zikaal trouw.’
Leukst aan haar
huis is het uitzicht op
het water. ‘Ik zeil
graag dus ik kan erg
genieten van alle boten
die langs varen.’

Het weekend van...

,,Vandaag heb ik mijn laatste Mat-
thaüspassion van het seizoen. De pe-
riode voor Pasen is altijd bijzonder,
dan heb ik veel concerten.
Meestal doe ik 3 tot 4 ‘passions’
per week. Elke keer met een
andere ploeg, een ander koor
en een andere dirigent. Dat is
best vermoeiend, maar wel
heel leuk. Vanavond zing ik
in de Philharmonie in
Haarlem. Ik zing het stuk
nu zo’n 15 jaar, maar ben
het nog steeds niet zat.
Mijn favoriete aria is Er-
barme dich, mein Gott.
Dan zit een volle zaal
ademloos naar je te
luisteren, daar kan ik
echt van genieten.’’

De Matthäuspassion
van componist Jo-
hann Sebastian Bach
vertelt het lijdensver-
haal van Jezus als in
het ‘Evangelie volgens
Matteüs’. Het is Bachs
bekendste stuk.

Passion

vrijdag 19.00uur

,,Na een concert moet ik altijd even bijko-
men, daarom slaap ik vandaag uit tot
10.00 uur. Daarna ga ik langs bij een stel
in Brabant. Het leukste aanmuzikaal
trouwen is dat het een zeer persoonlijke
ceremonie is. Muziek maakt veel emotie
los. Ik baseer mijn invulling op de ge-
sprekkenmet het aanstaande bruids-
paar. Dan kijk ik welke nummers bij hen
passen en geschikt zijn voor mijn stem.
De liefde vieren is een hobby geworden.”

Martine is trouwambtenaar. Aan-
staande bruidsparen kunnen op
haar website meer informatie vin-
den. www.muzikaaltrouwen.nl

‘Vierdeliefde’

‘Ik zing de
trouwceremonie

aan elkaar’

,,Pasen vieren we vandaagmet de
familie. We organiseren een
brunch, iedereen neemt wat lek-
kers mee. Ik ga langs Zonneveld’s
Bakkerij, zij hebben heerlijke bro-
den. Ook sta ik zelf graag in de keu-
ken. Ik denk dat ik een salade of
een quiche klaar maak. Ik reken op
een relaxte paasdag, we gaan niet
naar de kerk. Dit seizoen heb ik er
een heleboel van binnen gezien.’’

Zonneveld’s Bakkerij is te vin-
den in winkelcentrum De He-
renhof in Alphen.

Paasbrunch

zondag 10.00uur

zaterdag 21.00uur

,,Ik wil vanavondmet mijn man en
zoons van 15 en 13 naar de film Hail,
Ceasar! We gaan graag naar de film
met het gezin. Nu de jongens ouder
zijn kunnen we ook naar films die we
allemaal leuk vinden. De film gaat
over een studiofixer die zich in allerlei
bochtenmoet wringen om de proble-
men van de studio op te lossen.’’

Hail, Ceasar! draait vanavond om
21.30 uur in filmhuis Trainon in
Leiden.

Bioscoop

‘Ik reken op een
relaxte paasdag’

zaterdag 10.00uur

Martine
Straesser
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