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“De Gitaarshop
Heemstede is
niet zomaar een gitaarwinkel,
kogelmaar een gitaarmuseum”, vervolgt Ted. “Nummer 1 is toch
biefstukken
echt het
topmerk Fender, dat zoTROTS VAN DE KEURSLAGER

14 de Heemsteder

Gaudi-bank wordt blikvanger
bij Zwembad Groenendaal
Heemstede – Ruim 45 vrijwil-

bank. Hier valt overigens wel

sturen en vrijwilligers motiveren.

de blokken beton die straks een
bank van 8,5 meter gaan vormen. Een bank met speels zicht
naar voren en naar achteren.
Met de reeds duizenden blauwe tegeltjes die geplakt zijn door
80- en 90-jarigen van de ploeg
Heemstede - De gitaar is een
`Rugleuning` van Welzijn Oudeprachtig instrument om te beren Heemstede, krijg je al een
spelen of om naar te luisteren,
beeld van een kleurrijke bank
zowel akoestisch als elektrisch.
die straks in het zonnetje zal
Heemstede mag zich daarom
schitteren bij de ingang van het
gelukkig prijzen met een uniezwembad Groenendaal. Bij somke en uitgebreide gitaarwinkel,
ber weer zal de bank weer toch
de Gitaarshop Heemstede, waar
een mediterraan sfeertje opook nog eens gitaarlessen kunroepen en zo de stemming van
nen worden gevolgd. Niet zode bezoeker zonnig maken. Als
maar een gitaarwinkel: ook proeen zonnetje in huis loopt Anfessionals vanuit de hele wereld
nemarie Sybrandy, mozaïekdesweten de Gitaarshop Heemstekundige en activiteitenbegeleidde te vinden. De grote collectie
ster, met de I-pad bij de hand, de
akoestische en elektrische gitavrijwilligers aanwijzingen te geren van vermaarde fabrikanten
ven. Een I-pad vol ervaringen en
raken de juiste snaren in de muvoorbeelden van mozaïekwerk.
ziekwereld. Iedereen die een giAnnemarie is sinds 2000 actief
taar zoekt, in welke prijsklasse
met mozaïek. Zij heeft het culdan ook, kan terecht bij de Gitureel werk opgegeven om zich
taarshop Heemstede. Een muzie verdiepen in de kunst van het
kaal en gezellig gesprek met eimozaïeken, het geven van curgenaar Ted van Kampen.
sussen en het ontwerpen en uitWie binnenloopt bij de Gitaarvoeren van opdrachten. Daartoe
shop Heemstede, waant zich diheeft zij aan de kunstacademie
rect in een gitarenparadijs. Goute Haarlem beeldende en ruimden platen aan de muur van Jimtelijke vorming gevolgd. Ze gemy Hendrix, John Lennon en Eric
niet ervan om volwassenen en
kinderen te inspireren in het maken van eigen ontwerp en uitvoering daarvan tijdens cursussen en workshops. Ook de vrijwilligers genieten zichtbaar van
haar aanwijzingen en motivatie. De ploeg van de `zitting` met
18 man uit Heemstede met een
moeder en twee lieve dochters
Regio - Drie regionale Pluimals gangmakers, schiet na de zovee- en Konijnenfokkersvermervakantie al flink op met het
enigingen organiseren zaterbekleden van de zitting van de
dag 31 augustus hun jaarlijkse jongdierenshow. Het is dit
jaar voor de elfde maal dat deze eendagsshow gehouden
wordt bij Tuincentrum De Oosteinde te Hillegom. De leden
van de verenigingen uit Heemstede, Noordwijk,Santpoort en
Nieuw-Vennep zullen ruim 200
konijnen, (dwerg)hoenders en
cavia’s presenteren. Deze dieren zullen vertegenwoordigd
zijn in een groot aantal rassen
en kleuren. Tijdens de keuring
van de dit jaar gefokte dieren

weer eens bloed op de bank ligt.
Heb je een half tegeltje nodig of
een klein stukje voor een hoekje, dan moet je proberen om met
een tang dat stukje te knippen
en dan blijkt dat kleine glazen
tegeltje ineens een scherp stukClapton. In de vitrine een gesigje glas te zijn. Maar Annemarie
neerde gitaar van George Kooijis alom tegenwoordig met I-pad
mans van de Golden Earring.
en pleister.
Nieuw en vintage ademen hier
hevig naast elkaar. Ted van KamSport in beeld op de bank
pen begon de Gitaarshop HeemStukjes tegel zijn vooral nodig
stede op 1 mei 2012. “Een uit de
bij het maken van de afbeeldinhand gelopen hobby: ik ben degen van sportattributen als de
ze winkel uit een geintje begonvoetbal, tennisbal en een balletnen”, legt Ted uit. “Ik ben eigenschoentje. Het gele eendje is een
lijk tuinarchitect en heb naast de
vreemde in de bijt, maar het geel
Gitaarshop Heemstede mijn bevraagt wel alle aandacht in het
drijf Garden Unique. Ook dit is
blauw. In de zes kleuren blauw
uit een hobby gegroeid”, lacht
zijn de kleuren wit, zwart, grijs,
Ted. “De werkplaats en het ateoranje rood en groen verwerkt
lier voor de tuinarchtectuur zijn
in het ontwerp van Marry Menig.
verplaatst naar de Hanepolder in
Zij kon volgens de jury het besZwaanshoek. Die zaten aanvante driedimensionaal denken, wat
kelijk op deze plek aan de Heje terug kan zien in de plaatsen
renweg, waar nu mijn gitaarwinwaar de sportartikelen zitten. Bij
kel zit. Vanaf mijn achtste jaar
het overbrengen van deze ideeheb ik spelenderwijs gitaar leen komt de kwaliteit van de soren spelen van mijn opa: ik was
ciaal werker naar voren die Antoen al helemaal bezeten van dit
nemarie ooit was. Groepen aaninstrument. Toen is het gitaarspelen even in de slop geraakt
doordat mijn werk als tuinarchitect al mijn tijd opslokte. Ik kan

beelden van haar vroegere werk
in Den Haag, waar ze met buurtbewoners een Gaudi bank van
14 meter realiseerde. In Heemstede wist zij met oudere vrijwilligers van WOH en schoolkinderen in het kader van de Geneook zeggen dat in die periode
ratiemix een prachtig mozaïek
mijn vrouw volledig de opvoewerk aan de voorgevel van het
ding van onze drie kinderen op
WO Gebouw aan de Lieven de
zich heeft genomen. Kun je naKeylaan 24 te maken. Nog elke
gaan hoe druk ik het had ik met
dag worden bezoekers van Welde tuinen. Ik had gewoonweg
zijn Ouderen blij als ze dat staaldaarom ook geen tijd om gitaar
tje vrijwilligerswerk en motivatie
te spelen. Toen ik weer wat meer
zien. Waar mogelijk stimuleert de
tijd beschikbaar had, heb ik de
Gemeente deze initiatieven en
gitaar weer eens te voorschijn
in dit geval zorgde Heemstede
gehaald. Ik was er direct weer
voor een tent achter op de geverzot op en zo is mijn grootste
meentewerf en kan koffiemeeshobby, muziek weer opgebloeid.
ter Aad Lamb, inmiddels ook een
Dit leidde tot de opening van de
gewaardeerd schoonmaker van
Gitaarshop Heemstede. In de
de voegen tussen de tegeltjes,
winkel werd al snel door klanten
bij de gemeente de koffie, thee
gevraagd of ik ook gitaarlessen
en koekjes halen en presentegaf. Ik heb toen de website www.
ren. Er wordt niet gehaast gegitaarles-heemstede.nl opgezet.
werkt, wel zorgvuldig, de streefDe aanvragen voor gitaarlessen
datum waarop de bank aan den
stroomden snel binnen en dit is
volke gepresenteerd wordt, durft
nog steeds het geval. Deze lesniemand te noemen. Half of eind
sen zijn voor jong en oud. Mijn
oktober zou best kunnen!
ene kleinzoon zit op gitaarles en
Ton van den Brink
de andere kleinzoon zit op drumles. Naast gitaarspelen drum ik
ook zelf: zo kun je je goed afreageren, heerlijk!”

Gitaarshop
Heemstede
juiste
op zitten
alleprachtige
fronten
ligers betegelen al vanaf
11 juni eens eenraakt
hard woordje
als snaar
er In de I-pad
voor-

“Ik doe mijn best om de gezelligste
en beste gitaarwinkel te worden”

Heemstede live met zon!

Heemstede - Prachtige weersvoorspellingen, een bijzonder
feestelijk muziekprogramma en
een geweldig uitgelicht danspodium zijn komend weekend
de basisingrediënten van hét
Heemstede live nazomerfeest.
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toegankelijke muziekfeest van
Heemstede. Valt er wel een buitje dan bieden de ruim 1000 gratis regenponcho’s vast uitkomst.
Geen enkele reden dus om niet
naar het Wilhelminaplein te komen. Met het smartlappenfestival, DJ Bert, en super bands als
mogen zowel de fokkers als de dieren te bekijken en om
Aankomende vrijdag 30 en za- Maverick, de Hooter Tooterband
het publiek bij de keuring aan- wellicht een idee te krijgen van
terdag 31 augustus is op het Wil- en Jamento wordt het gegaranwezig zijn, en natuurlijk vra- de vele verschillende rassen
helminaplein het grootste gratis deerd een grandioos feest. Het
gen stellen aan de deskundige en kleuren alvorens een geïnkeurmeesters. De jongdieren- teresseerde zelf eventueel tot
show is de eerste tentoonstel- aanschaf overgaat. Leden van
ling na het fokseizoen, waar de de drie verenigingen geven
fokker kan zien of de door hem desgewenst informatie over
of haar gefokte jonge dieren de verschillende dieren en het
voldoen aan de raskenmerken. houden ervan. Voor de jeugd
Voor de fraaiste dieren zijn en- is er een knuffelhoek aanwekele prijzen beschikbaar ge- zig, waar jonge konijnen kunsteld door Tuincentrum De nen worden geaaid. De jongOosteinde. De keuring zal om dierenshow wordt gehouden
ongeveer 9.30 uur beginnen, bij Tuincentrum De Oosteinde,
waarna de dieren tot 16.00 uur Zandlaan 22 te Hillegom van
tentoongesteld blijven. Ieder- 9.00 tot 16.00 uur op. Zie ook
een is van harte welkom om www.deoosteinde.nl

De Oosteinde Jongdierenshow,
georganiseerd door vier verenigingen

Chinees Restaurant
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taarspel, zoals bijvoorbeeld in de gitaar is. Dat noem ik nog eens
jazz. Toch houd ik zelf het meest een expert. Zijn bedrijf maakt
van het akoestische genre en ook gitaren helemaal op maat en
verkoop ook het merk Martin en die kun je bij mij ook bestellen.
Guild. Ik heb zelf de Martin D35, Naast gitaren verkoop ik ook aldepot
een waanzinnige
gitaar. Martin lerlei soorten mondharmonica’s
heeft ookSIGAREN
de geweldige signatu- en digitale drumkits van Mark
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Ook worden goede Koreaanse weten over de Gitaarshop Heemgitaren gemaakt, zoals het merk stede, kijk dan eens op de webTokai en door het merk Danelec- site www.gitaarshop-heemstetro, dat zich richt op de model- de.nl of stuur een e-mail naar
len uit de jaren 60. Eigenlijk is er info@gitaarshop-heemstede.nl.
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heb staan. We hebben bijvoor- ‘Heemstede Live’ langs de mubeeld nu een prachtige aanbie- ziekzaken op vrijdag 30 en zading van een akoestische Fen- terdag 31 augustus. Deze start
dergitaar, inclusief gitaartas en tussen 14-15 uur vanaf het Wilstandaard, voor een sympathie- helminaplein voorafgaand aan
ke setprijs van 170 euro. Ik heb Heemstede Live. Kijk hiervoor in
veel plezier in zowel het werk als de editie van de Heemsteder van
tuinarchtect als eigenaar van de 21 augustus jongstleden op pavolledige programma kunt u vin- en knutselen met oude materiaGitaarshop Heemstede: ik word gina 6 of op www.heemstededen op www.heemstedelive.nl. len onder supervisie van de Vinblij als een klant ook blij is. We live.nl.
Drankjes en pizza’s zijn verkrijg- tage store terwijl op het podium
zijn een gezellige winkel: klanten
baar met consumptiemunten, het smartlappen festival begint.
spelen spontaan een deuntje op Bart Jonker
bijvoorbeeld verkrijgbaar bij Ca- Heemstede live start vrijdagmid-

GRATIS

kruidenboter

19,50

STOMERIJ EN
WASSERIJ

toegang gratis

**

Aanbiedingen slagerij Van der Werﬀ
en Supermarkt de Koning pagina 5.

fé de 1ste Aanleg (voorverkoop
met 10% korting op de munten)
Speciaal de zaterdagmiddag
staat in het teken van de kinderen. Poffertjes, vers fruit, ballonnen, limonade, een springkussen

**

dag om 17.30 uur met een optreden van jaren 70 rockformatie Fireball express, dit optreden
staat in het teken van Blue ribbon. Direct daarna is de officiële
opening door Paul van Riek.

