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Gaudi-bank wordt blikvanger
bij Zwembad Groenendaal
Heemstede – Ruim 45 vrijwilligers betegelen al vanaf 11 juni
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
`Rugleuning` van Welzijn Ouderen Heemstede, krijg je al een
beeld van een kleurrijke bank
die straks in het zonnetje zal
schitteren bij de ingang van het
zwembad Groenendaal. Bij somber weer zal de bank weer toch
een mediterraan sfeertje oproepen en zo de stemming van
de bezoeker zonnig maken. Als
een zonnetje in huis loopt Annemarie Sybrandy, mozaïekdeskundige en activiteitenbegeleidster, met de I-pad bij de hand, de
vrijwilligers aanwijzingen te geven. Een I-pad vol ervaringen en
voorbeelden van mozaïekwerk.
Annemarie is sinds 2000 actief
met mozaïek. Zij heeft het cultureel werk opgegeven om zich
e verdiepen in de kunst van het
mozaïeken, het geven van cursussen en het ontwerpen en uitvoeren van opdrachten. Daartoe
heeft zij aan de kunstacademie
te Haarlem beeldende en ruimtelijke vorming gevolgd. Ze geniet 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
als gangmakers, schiet na de zomervakantie al flink op met het
bekleden van de zitting van de

bank. Hier valt overigens wel
eens een hard woordje als er
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 stukje glas te zijn. Maar Annemarie
is alom tegenwoordig met I-pad
en pleister.
Sport in beeld op de bank
Stukjes tegel zijn vooral nodig
bij het maken van de afbeeldingen van sportattributen als de
voetbal, tennisbal en een balletschoentje. Het gele eendje is een
vreemde in de bijt, maar het geel
vraagt wel alle aandacht in het
blauw. In de zes kleuren blauw
zijn de kleuren wit, zwart, grijs,
oranje rood en groen verwerkt
in het ontwerp van Marry Menig.
Zij kon volgens de jury het beste driedimensionaal denken, wat
je terug kan zien in de plaatsen
waar de sportartikelen zitten. Bij
het overbrengen van deze ideeen komt de kwaliteit van de sociaal werker naar voren die Annemarie ooit was. Groepen aan-

sturen en vrijwilligers motiveren.
In de I-pad zitten prachtige voorbeelden 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 Generatiemix een prachtig mozaïek
werk aan de voorgevel van het
WO Gebouw aan de Lieven de
Keylaan 24 te maken. Nog elke
dag worden bezoekers van Welzijn Ouderen blij als ze dat staaltje vrijwilligerswerk en motivatie
zien. Waar mogelijk stimuleert de
Gemeente deze initiatieven en
in dit geval zorgde Heemstede
voor een tent achter op de gemeentewerf en kan koffiemeester Aad Lamb, inmiddels ook een
gewaardeerd schoonmaker van
de voegen tussen de tegeltjes,
bij de gemeente de koffie, thee
en koekjes halen en presenteren. Er wordt niet gehaast gewerkt, wel zorgvuldig, de streefdatum waarop de bank aan den
volke gepresenteerd wordt, durft
niemand te noemen. Half of eind
oktober zou best kunnen!
Ton van den Brink

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.
Aankomende vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus is op het Wilhelminaplein het grootste gratis

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
Maverick, de Hooter Tooterband
en Jamento wordt het gegarandeerd een grandioos feest. Het
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2 malse
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GRATIS

kruidenboter

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

Chinees Restaurant

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING
MENU
€19,50
Keuze uit 22 gerechten.
U kunt daarvan zelf
3 gerechten samenstellen.
(incl. 2x witte rijst)

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 u
www.mandarin-heemstede.nl

STOMERIJ EN
WASSERIJ
depot
SIGAREN
SPECIAALZAAK
PAUL MANS
Zandvoortselaan 157
Heemstede
Tel. 023-5242809

aanvang 18.00 (vr) en 16.00 (za)

Zomerfoto =
win een zomerboeket

toegang gratis

redactie@heemsteder.nl

Raadhuisstraat 58 a
(naast chocolaterie Van Dam)
www.atmosfera-heemstede.nl

Nieuw geopend Grieks-mediterraans restaurant
Atmosfera in Heemstede, binnenkort Grande Opening!
1e twee weken van september:

per tafel fles wijn van het huis naar keuze cadeau

laatste 2 weken van september:
10% korting op de totale rekening

(actie geldt alleen op basis van reservering) tel. 023-5288740

**

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

volledige programma kunt u vinden op www.heemstedelive.nl.
Drankjes en pizza’s zijn verkrijgbaar met consumptiemunten,
bijvoorbeeld verkrijgbaar bij Café 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

**

en knutselen met oude materialen onder supervisie van de Vintage store terwijl op het podium
het smartlappen festival begint.
Heemstede live start vrijdagmiddag 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.

