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Succesvolle ‘Grand Première’ van ‘Chateau
Chantant’ in de Wittenburg

O

p zaterdag 25 januari vond de succesvolle ‘Grand Première’ van ‘Chateau Chantant’ plaats in kasteel de Wittenburg.

Door Ellen Klaver-Asscheman
Foto: Anton Overklift
“Voorheen organiseerden wij ieder jaar een concertreeks”, vertelt
Ralf Meppelder, directeur van de
Wittenburg, “maar nu hebben we
besloten om eens iets anders te
doen. Samen met Wentink Forno &
partners presenteren wij een reeks
getalenteerde artiesten in de serie
Chateau Chantant. Dit is een wens,
die ik allang koester en nu wordt hij
bewaarheid”.
Ongeveer 150 gasten maakten de
‘Grand Première’ mee en werden
bij aankomst ontvangen met een
drankje in de prachtige kasteelza-

len van kasteel de Wittenburg. Onder hen waren bekende namen als
couturier Sheila de Vries, modeontwerper Ronald Kolk , dassenkoning
Tony Tetro met echtgenote, voormalig Siemens directeur Martin
van Pernis met zijn vrouw Janny,
Sander Pardon van het blad Leven,
etiquettedeskundige Anne-Marie
van Leggelo, zangeres Justine Pelmelay, muziek promotor Martin
Reitsma met zijn vrouw Els en
plaatselijke bekendheden als Eva
Mennes, Bert Ooms, René Klawer
voormalig voorzitter VNO-NCW,
met partner Angela en het team
van De Wassenaarse Krant.
Beneden in de ‘concertzaal’ stonden
de tafels prachtig gedekt en konden

de gasten genieten van een culinair
diner, dat bereid was onder leiding
van chef-kok Roy van Geel. Ook
het hele team van gastvrouwen en
gastheren, die de gasten aan tafel
bedienden, werd aan de aanwezigen voorgesteld. Tijdens het diner
vonden optredens plaats van Graziella Hunsel, een getalenteerde zangeres, die onder meer deelnam aan
de landelijke ‘Passion’ en beschikt
over een zeer breed repertoire. Zij
wist de gasten meteen enthousiast
te maken en al snel gingen de voetjes van de vloer en werd er volop gedanst. Zangeres April Darby speelde
meerdere keren de hoofdrol in de
musical ‘the bodyguard’ en wist met
haar prachtige stem de zaal onder
meer te boeien met haar uitvoering
van Whitney Houston’s ‘I’ll always
love you’. Bryan B, bekend van zijn
deelname aan ‘The Voice of Holland’
maakte met zijn grote stem het drietal artiesten deze avond compleet.
Nummers als ‘Someday I’ll fly away’
werden naadloos afgewisseld met
nummers van André Hazes en vele
bekende songs volgden elkaar gedurende de avond op. Met een spontaan gecombineerd optreden met
gaste Justine Pelmelay was het feest
meer dan compleet. Directeur Ralf
Meppelder mag tevreden terugkijken op een tot in de puntjes georganiseerde avond en met hem zullen
ook zeker zijn gasten dat doen. De
volgende editie van Chateau Chantant vindt plaats op 14 maart. Joke
de Kruijf, Stanley Burleson en Richy Brown zullen met hun optredens
ongetwijfeld garant staan voor een
wederom prachtige avond. Kijk
voor een uitgebreide fotoreportage
van deze avond op de facebookpagina van De Wassenaarse Krant.

Wasseneusjes

E

en Wasseneusje is een oproepje, een vraag om iets wat nog in uw verzameling mist, een product dat u te
koop aanbiedt, enzovoort, maar een Wasseneusje is níet het aanbieden van een dienst. Plaatsing is helemaal
gratis voor Wassenaarders. Let op: het eerste aanspreekpunt bij gevonden/verloren voorwerpen is het gemeentekantoor van Wassenaar. Stuur uw tekst (maximaal 30 woorden) via de e-mail naar redactie@dewassenaarsekrant.nl of stuur het in via www.dewassenaarsekrant.nl. U mag de tekst ook bij ons kantoor aan de Van Zuylen
afgeven. Graag voor vrijdagmiddag 15.00 uur. Maximaal één Wasseneusje per persoon per week. Wilt u een
advertentie plaatsen? Neem dan contact met ons op via advertenties@dewassenaarsekrant.nl.

Te koop
Bmw 318i Touring uit 2002: 142.000
km gereden. Heeft wat lakschade.
Met extra set winterbanden €
2.250. Tel.: 06 22 54 25 99
Antiek, koperen koffieketeltje 150 j
oud. Prijs € 29,-. Het keteltje komt
uit een oude winkel, annex huis uit
de 19e eeuw. Het pand is nu een
museum in Denekamp De inhoud
van de ketel is 1 L. Het deksel heeft
een messing knop. Tel.: 511 72 96
Kappersspiegel, hoogte 80 cm, br.
60 cm. Halfronde bovenkant, facet
geslepen. T.e.a.b. Tel.: 06 18 32 60 69
Van de Wassenaarse schilder Roeland Koning 4 originelen (geen
olieverf) en 6 kwaliteitsreprod.
Alles ingelijst. In één koop. T.e.a.b.
tel. 071-561 45 49 of sms 06 41 23 30
00
1 staande elektrische staande elektrische terrasverwarmer voor buiten, € 30. 1 2-zijdig 2-persoons
gewatteerde beddensprei, kleur
lichtgroen met roze bloemmotief,
240x270, weinig gebruikt, €45.
Tel.06-24 57 02 59
Professionele zwarte bokszak van

1,50m, diameter 35cm, ong 40-45
kilo met ophangsysteem (ketting
en muursteun). Zo goed als nieuw.
€ 50. Tel 06-46 63 65 40
Kinderbed incl. matras 133/78 cm €
59,-. Helikopter radiografisch, €
21,-. HDMI-kabel, 5 mtr, € 7,-. Kraan,
€ 17,-. Pilotenkoffer € 29,-, cabinekoffer, € 19,-. Binnendeur 200 H en
77.5 cm € 19. Tel.: 06 53 53 70 73
Gezocht
Jeugdsentiment. Te koop gevraagd:
Heeft u toevallig naast uw voordeur
of op zolder een emaillen bordje
met de tekst: Eerste Wassenaarsche
Nachtveiligheidsdienst.
Ottoline
Dinger: 06-11 32 51 12
Tijdschriften die een tweede leven
verdienen, ik kom ze graag bij u
ophalen. Tel.: 06 28 52 47 12
Iemand die mij kan helpen met
simpele naailes en kleding maken,
gewoon de basisbeginselen, omgeving Wassenaar-centrum. Tel.: 06
53 25 76 02
Ik ben op zoek naar iemand die het
leuk vindt om op vrijdag mijn lieve
kleine hondje Donna als gezelschap
thuis te hebben. Uitlaten hoeft niet

echt want ik ben al op leeftijd dus
een klein plasje buiten is genoeg.
Wordt gebracht en opgehaald van
09.00 – 16.00 uur. Tel.: 06 50 48 55
03
Getuige gezocht: Wie is op vrijdag
10 januari jl., omstreeks 08.05 uur,
getuige geweest van een ongeval
tussen een auto en een scooter op
het fietspad van de Rijksstraatweg
met de Van der Oudermeulenlaan,
waarbij de scooterrijder letsel heeft
opgelopen? Zou u dan contact met
mij kunnen opnemen? Ruud 06 39
49 51 98

In het kader van 75 Jaar
jaar Vrijheid publiceert De Wassenaarse Krant
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Wassenaar feliciteert!
Tobin is alweer 4 jaar!
Liefs papa, mama en Julian

Gratis
50 gratis dozen met mooie legpuzzels in een keer afhalen. Zijn compleet gratis. Tel.: 070 511 75 70
Overig
Wil degene die per ongeluk mijn
wandelstok heeft meegenomen bij
de pinautomaat van de bank mij
bellen? Tel.: 070 511 10 61
Beloning € 500,- voor het vinden in
Wassenaar van mijn 2 kettingen
met hanger in zwart zakje. Tel. 06 11
19 18 59

Mijn knappe, sterke vent:
70 vanaf vandaag,
dat zou je toch niet zeggen!
Moet ik nú nog uitleggen
hoe gek ik op je ben?
Atie

Ramona Pieterse is op 22 januari
geslaagd voor de PABO. Wat een
prestatie waar je zo hard voor hebt
gewerkt, supergoed gedaan. We
zijn reuzetrots op je.

