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LOODGIETERSBEDRIJF
JANSEN bv  Harskamp

De Lions Club Ede Nederveluwe bedankt deelnemers en sponsors van 
het Charity Golf Tournooi van 20 mei j.l. in Heelsum!

Er is voor vorming en ondersteuning van de meer dan 100 vrijwilligers van 
de hospices Bethanie/de Olijftak in Ede en Opella in Bennekom een bedrag 

van € 3000,-  gerealiseerd! ALLES
-70%

Outlet EDE

LAATSTE  
WEKEN!!

Ede - Maandereind 29   
Donderdag, vrijdag & zaterdag geopend van 10u tot 17u
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Uniek concert Live Poets Society 
in De Bospoort
Het duo Live Poets 
Society staat zondag 21 
juni op het podium van 
Café de Bospoort voor 
een eenmalig concert 
ter gelegenheid van de 
presentatie van hun 
tweede album The Road 
Ahead.

Door Marianne Koster

EDE -  Live Poets Society, be-
staande uit zanger/gitarist 
JeeWee Donkers uit Ede en 
toetsenist/fluitist Peter Ho-
len uit Wageningen, is al 
zeven jaar op zoek naar het 
perfecte liedje.
De zoektocht resulteerde 
in de cd The Road Ahead: 
twelve songs from Live Poets 
Society about love, longing, 
desire and death.
Toen het debuutalbum van 
Live Poets Society werd ge-
lanceerd in 2012 was er nog 
sprake van een viermans 
band, tegenwoordig is Live 
Poets Society een duo. In de 
studio lieten de heren zich 
bijstaan door een keur aan 
gastmuzikanten, wat het 
nieuwe album een veelkleu-
rig en divers karakter geeft. 
Uptempo songs als het titel-
nummer The Road Ahead 
en Go Back (to the country) 
doen duidelijk denken aan 

de bandtijd, maar pareltjes 
als Slowly but Surely, met 
een contrabas en charango 
en het folky By the Bend of 
the River, waarbij de Ierse 
low whistle alle ruimte 
krijgt,  laten een heel ander 
geluid horen. De inspiratie-
bron van Live Poets Society 
is dezelfde gebleven: het le-

ven zelf in al zijn facetten. 
En dat varieert van kleine 
lieve dingen als slaapliedjes 
voor dochters tot grote mee-
slepende zaken als kanker 
en de ramp met de MH17. 
Ieder liedje heeft zo zijn ei-
gen verhaal. Kijk voor een 
voorproefje op http://www.
sugarbeat.nl/livepoetssoci-
ety
Tijdens het unieke concert 
op 21 juni krijgen de Poets 
versterking van een aan-
tal gastmuzikanten, om de 
sfeer van het album live 
te kunnen benaderen. De 
cd-presentatie wordt mede 
mogelijk gemaakt door Live 
Stage Marnix, het Edese 
podium voor singer-song-
writers. JeeWee Donkers 
was in de begintijd zelf als 
crewlid betrokken bij Live 

Stage Marnix. “Ik denk daar 
nog met zeer veel plezier 
aan terug”, zegt Donkers. 
“De ongedwongen sfeer tus-
sen crew en artiesten, het 
samen eten en voorbereiden 
op de avond, het is me altijd 
bijgebleven. Met veel van de 
buitenlandse artiesten heb 
ik nog regelmatig contact, ik 
heb geweldige vriendschap-
pen overgehouden aan mijn 
tijd bij Live Stage Marnix!”
Het optreden van Live 
Poets Society vormt de af-

sluiting van het seizoen 
van Live Stage Marnix en 
is gratis toegankelijk. Voor 
het volgende seizoen zijn 
inmiddels alweer een aan-
tal aansprekende artiesten 

gecontracteerd. Zo staan 
er concerten gepland van 
onder meer Walt & Tina 
Wilkins en Lenny Kuhr. 

www.livestagemarnix.com

Live Poets Society presenteert zondagmiddag 21 juni de cd The Road Ahead tijdens een concert 
in Café de Bospoort.  Foto: Edwin Nieuwstraten

Het optreden 
vormt de 
afsluiting van Het 
seizoen

Het concert van Live Poets Society vindt plaats op zon-
dagmiddag 21 juni in Café de Bospoort, Bospoort 1, Ede. 
Deur open vanaf 14.00 uur, aanvang van het optreden 
om 15.00 uur. De entree is gratis. 
Wie zeker wil zijn van een zitplaats kan reserveren via 
reservering@livestagemarnix.com. 

Orgelzomer met 
Martin Mans 
LUNTEREN - Onder de titel 
Orgelzomer geeft organist 
Martin Mans deze zomer 
een serie gevarieerde or-
gelconcerten. Op 6 juli be-
zoekt hij Lunteren voor een 
optreden in de Oude Kerk. 
Het concert in Lunteren be-
gint om 20.00 uur. Entree 
10 euro, kinderen betalen 5 
euro.

Fietsen voor het 
goede doel
EDE - Met de fietsroute van 
kringloop Restore kunnen 
deelnemers voor drie regi-
onale goede doelen fietsen. 
Wethouder Leon Meijer 
nam zaterdag 6 het eerste 
exemplaar van de jubile-
umroute in ontvangst. De 
route doet zes Restore-loca-
ties aan. Hier vinden fietsers 
een code die zij noteren op 
een stempelkaart. Voor elke 
genoteerde code doneert de 
kringloop 2,50 euro aan het 
goede doel. De opbrengst 
gaat onder andere naar Toon 
Hermanshuis Ede.

Medailles voor 
P.i.T. turnsters
LUNTEREN - Maaike Diepe-
veen en Larissa Vermeul uit 
Lunteren pakten medail-
les tijdens het NK turnen 
tweede divisie. Diepeveen 
ging met zilver en brons 
naar huis en Vermeul nam 
zilver mee voor haar vloer-
oefening.


