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Kinderen De Kameleon houden hun ‘kleppen dicht’
HEERHUGOWAARD - ‘Wat zit er
in je broekzak?’ ‘Ratelslangen!’ ‘Ik
weet dat mijn vriendinnetje verkering heeft.’ In heb net m’n buikje rond gegeten, maar ik heb honger.’ Helemaal niet waar natuurlijk
maar in gedichten mag je jokken,
had Trees Steeghs de leerlingen van
De Kameleon vertelt.

DE GOORN - Peter van den Oetelaar bespreekt vrijdag 22 juni
zijn boek ‘Over mijn energie en
de jouwe’ in de bibliotheek aan
de Dwingel 3. De bijeenkomst
begint om 20.30 uur.

‘De school waar muziek in zit’
stond donderdag in het teken van
poëzie. Samen met kunstenares
Esther Didden verzorgde Trees
Steeghs, poëziedocente verbonden aan het Huis van Gedichten in
Den Haag, een poëzieworkshop in
de aula van de school aan de Standerdmolen. Een poëziemarathon,
want ‘s morgens en ‘s middags waren steeds ruim vijftig kinderen
heel actief aan het dichten. Dichten
op het thema geheimen. Nadat po-

(B)op de kast
Bob Kay
“Dat wordt niks”, stelt de vrouw
laatste donderdagavond hijgend
vast. We staan ergens halverwege
de draai van de trap met een grote eikenhouten kast-uit-een-stuk
tussen ons in: “Dat redt’ie nooit”.
“Ik ook niet zo lang meer”, pieper ik, met de vingers onder een
kastrandje: “Vang dat ding maar
op!” Dat wil de vrouw wel, maar
ergens knelt een hand. Een ‘au’
volgt. Op deen of dandere manier
komen alles en kast toch weer
op de pootjes terecht. Een goede
Raad is duur! Elkaar radend besluiten we zaterdag bij een lokaal
verhuurbedrijf een liftje te huren om de kast via het raam op de
plaats van bestemming, is oma’s
nachtverblijf, te krijgen. Vrijdagavond leiden mede wij onze
trouwe Friese buurman naar het
Abrahamsdom en tijdens dat
feestelijke gebeuren doen wij
kond van onze kastperikelen. “Is
dat ding niet uit elkaar te halen?”,
vraagt overbuur. “Jawel”, zeg ik:
“Maar dat kan maar een keer”.
Om het waarheidsgehalte van het
verhaal te staven toont de vrouw
haar gehavende hand. “Als je zaterdag hulp nodig hebt dan zeg je
het maar”, roept de kersverse vijftiger, enigszins onder de invloed
van het late uur plus de consumpties- en het gelukzalige gevoel dat
elke vijftiger overvalt als hij vijftig
is geworden. Hij zal het niet verwacht hebben, maar zaterdagochtend druk ik zijn bel bijna door
de sponning en tien minuten la-

‘Over mijn
energie en de
jouwe’

Nadat poëziedocente Trees Steeghs (foto) de regels van de dichtkunst had uitgelegd konden
de kinderen zich uitleven met pen en papier. (Foto: Rodi Media/BvB)

ter staan we bij het verhuurbedrijf. “Het beste voor u”, zegt de
vakman achter de toonbank na de
Bobse uitleg en toelichting: “Lijkt
me een anaallift van vijf meter”.
Hij heeft dat niet gezegd, ontkent hij op mijn verontwaardigde
vraag wie hij wel denkt wat of wie
ik ben. Maar ik heb het wel verstaan. Ik weet het bijna zeker. “Ik
heb altijd al zo’n moeite met die
Hollander”, verzucht mijn Friese
bijstand tegen de vakman en tegen mij zegt hij: “Kaaskop, het is:
Kanaallift”. Het zal allemaal wel,
maar ik vind het allemaal niks.
Zeker niet als de verhuurder een
apparaat aanwijst dat in opgevouwen vorm al twee meter hoog is
en een ton lijkt te wegen. ‘Voor
gebruik zijpoten uitklappen’, lees
ik op een sticker en dat laat me
met nog meer twijfel over dat kanaalgebeuren. “Hoe vervoer ik
dat”, brom ik: “Dat kreng is veel
te groot voor mijn Koreaantjesauto”. Voordat ik het besef heeft
Bob ook een aanhanger gehuurd
en een allemachtige hoeveelheid
borg achtergelaten. “Voor het disselslot bereken ik geen huur”,
zegt de vakman schijnheilig. Het
hijsding gaat in de trekbak, maar
sjorbanden zijn er niet. Buurman
heeft een oplossing, zegt hij zelf.
Met als gevolg dat ik, vijftien seconden later, het is zomaar een
zaterdagochtend, zonder riem en
eenhandig broekophoudend op
een Waards industrieterrein sta.

eziedocente Trees de regels van de
dichtkunst had uitgelegd konden
de kinderen zich uitleven met pen
en papier. Als schrijfblad waren foto’s neergelegd met beelden uit de
Rivierenwijk, gemaakt door Esther
Didden. Daar konden ze hun pennevrucht opschrijven. Eigen werk
dat later ook op hun witte T-shirt te
lezen was. Om ‘s avonds te kunnen
laten zien aan hun ouders.

Kamishibai
De poëzieworkshop maakt deel uit
van het kunstproject Kleppen dicht!

Er staan nog meer sessies op het
programma, ook voor volwassenen
en de allerkleinsten. Zo maken de
kinderen van de groepen een, twee
en drie eind juni kennis met de Kamishibai, een vertelkastje als hulpmiddel om verhalen te vertellen bij
losse platen. Genoemd naar de kastjes waarmee Japanse snoepverkopers vroeger stad en land afreisden
om verhalen te vertellen en daarna
natuurlijk snoepjes te verkopen aan
de toehoorders. Voor de groteren
staat er eind juni op De Kameleon
nog een zevental masterclasses po-

HALfestival beloftevol
REGIO - In een recordtijd had
hij als stageopdracht het festival in het Park van Luna uitgedacht en opgezet. Opzet was en
is, met een beperkt budget een
platform bieden waarop bands
en verenigingen uit de hele regio zich een hele dag kunnen
proﬁeren. ‘En daar zijn we in
geslaagd’, lacht Leroy Vlaming.
‘Zeer geslaagd. Goede sfeer en
met pakweg 1.500 bezoekers
over de hele dag. Dj Manzano +
Langue da Groovedealer vielen
in goede aarde bij het dancepubliek. Alle bands, afkomstig uit
o.a. Komplex, Manifersto, P3,
Parkhof, Atlantis, Trapman en
de Aap waren dik tevreden. De

podia hebben zich goed geproﬁleerd.’
Ook Ardea, Ca Roule, Niek van
der Linde, Skeef, African Percussion, Country Line Dancers
en de jonge dansgroep Dark Angels hadden over belangstelling
niet te klagen. Leroy Vlaming:
‘Het festival krijgt zeker vervolg
in 2008 met nog meer samenwerking met verenigingsleven ,
muziek en culturele activiteiten.
Het Park van Luna centraal gelegen in het HAL-gebied met bijbehorend strand is perfect voor
een jaarlijksevenement als het
zondag gehouden HAL-festival.’

Peter van den Oetelaar is op
zoek gegaan naar zijn energie en heeft dit omgezet in een
boek Over mijn energie en de
jouwe. Op deze manier probeert hij mensen aan te zetten
ook op zoek te gaan naar hun
eigen energie. Tijdens de boekbespreking zal ongetwijfeld een
levendige discussie ontstaan.
Want wat is echt en wat is illusie. Iedereen ervaart zijn eigen
waarheid. Toegang: leden €
3,-, niet-leden € 4,- af te halen
bij de bibliotheek, tel. 0229 541407 of via e-mail degoorn@
webbibliotheken.nl.

ezie op het programma. Volwassenen komen in deel II, in september
aan bod. Uit alle materialen komen
na een selectie een aantal gedichten
en/of fragmenten naar voren die later terugkomen in het straatbeeld
in de Rivierenwijk. Dat is de essentie van wat Esther Didden met haar
project wil uitdrukken. Kunst in
de persoonlijke leefsfeer, gemaakt
door de mensen zelf.

Puzzel mee
en win!
BROEK OP LANGEDIJK - Met
ingang van deze week presenteert Rodi in samenwerking
met onder meer Kras Stervakanties twee weken lang een
spetterend vakantiespel. Een
puzzelactie waarmee u kans
maakt op fantastische prijzen.
In de nieuwsbladen van Rodi
zijn prachtige vakantiepagina’s geplaatst met advertenties
van ondernemers uit uw regio.
Let vooral op deze advertenties
want daarin schuilt uiteindelijk
de oplossing.
Veel succes!

VOOR NIEUWE TUINMEUBELEN
GA JE NAAR GROENRIJK
Een uniek trio…………..
Slager Hank groot heeft iets met trio’s. Deze week zijn het de worsten en de vleeswarentrio’s.
Trio’s uit eigen worstmakerij met unieke smaken. De worsten gemaakt van Europese
recepten (ook voor op de barbecue) en de vleeswaren uit eigen keuken.
EUROPESE WORSTRECEPTEN:

Franse, Griekse of Italiaanse worst . 100 gram Û 0.79
Kipvinken

....................................

100 gram Û 1,19

VLEESWARENTRIO;

100 gram Schouderham
100 gram Boterhamworst
100 gram Gebraden gehakt . . . . . . . . . . . . . . . . . Samen Û 2,95
MAALTIJD VAN DE WEEK:

Pasta carbonare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . per portie Û 3,95
SALADE VAN DE WEEK:

Beenhamsalade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 gram Û 0,99
Reclames geldig van 20 juni t/m 3 juli 2007

Opening Stoop & Engels
advocaten
Op donderdag 21 juni aanstaande
zal de opening van de nieuwe
vestiging van het kantoor
(op de derde etage van het nieuwe
gemeentehuis) plaatsvinden.
Iedereen is van harte welkom
tussen 18.00 en 19.30 uur.

Ontevreden over uw tuin?
Maak nu een afspraak met
onze hoveniersafdeling,
en laat u voorlichten
over de mogelijkheden.

BALLONBLOEM
Platycodon in blauw, roze of wit

van E 5,99
voor E

3,79

Bloeit van juni t/m augustus
AANBIEDINGEN GAAN IN OP
WOENSDAG EN ZIJN 1 WEEK
GELDIG, ZOLANG DE
VOORRAAD STREKT.

Het kantoor zal in verband met
deze festiviteit de gehele
namiddag gesloten zijn.
Routebeschrijving: www.stoopengels.nl

GroenRijk Heerhugowaard (de Noord) Altonstraat 25
1704 CC Heerhugowaard • www.groenrijk.nl

OPEN: MA T/M DO 9 -18 UUR,
VR 9 - 21 UUR, ZA 9 -17 UUR

