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Nog één week te gaan

ZeePtoneel en Kleijnkoor spelen
musical Annie M.G. Schmidt

Roemeens bezoek aan Northgo College

Op donderdag 16 en vrijdag 17
september brengen ZeePtoneel
en Kleijnkoor gezamenlijk de
musical ‘De dader heeft het
gedaan’ van Annie M.G.
Schmidt op de planken. De
familievoorstelling, onder leiding van Martine Zeeman en
Herma van Piekeren, handelt
over een vreemde moord waar
de humor, Schmidt eigen, heerlijk doorheen loopt. ‘De
Noordwijker’ liep een stukje
mee tijdens de repetities.

Dit jaar zal voor de 5e keer op rij een groep leerlingen en docenten uit
Medgidia, Roemenië, op bezoek komen bij leerlingen 5 havo, 5 vwo en 6
vwo van het Northgo College. De 11 leerlingen van het Liceul Teoretic
Nicolae Balcescu zullen van 12 tot en met 18 september verblijven bij de
leerlingen van het Northgo College. Ook dit jaar worden de leerlingen en
docenten ontvangen op het gemeentehuis van Noordwijk. Dit zal op
maandag 13 september om 13.30 uur plaatsvinden. De leerlingen zullen
o.a. gezamenlijk lessen volgen en een dag naar Amsterdam gaan. De
leerlingen spreken onderling Engels. Contacten zijn al gelegd via e-mail
en sociale netwerksites en enkele leerlingen uit Roemenië zijn al bekend
met de Northgo-leerlingen, zij zouden in april al zijn gekomen, maar
toen gooide de IJslandse aswolk roet in het eten.

Piet Kraan zwaait af na 30 jaar brandweer

Door Marga Thomassen
Nog maar één week te gaan. Er
wordt hard gerepeteerd. Herma
van Piekeren met haar koor en
Martine Zeeman met de regie.
Verschillende ruimtes van Huize
Jeroen zijn in bruikleen om te oefenen. Maar vóór de première mogen
de mensen achter de coulissen ook
wel genoemd worden. Eén daarvan
is Coby Zondag. Zij verzorgt samen
met Carolijn Feyen de kostuums.
Coby is geen onbekende van ZeeP
en Kunstklank. Al eerder verzorgde
zij kostuums voor uitvoeringen
zoals onder meer ‘Valle Tango’ en
‘Moby Dick’. Onlangs heeft Coby
Zondag haar eigen bedrijfje opgericht. “Eindelijk dan”, zegt zij
lachend. Coby zit al heel lang in het
vak maar wil met haar creativiteit
in een eigen bedrijf wat meer naar
buiten treden. Zij heeft zich onder
meer gespecialiseerd in bruidskleding en het bekleden van babywiegjes. Kostuums naaien voor
Kunstklank en ZeeP doet zij op
vrijwillige basis. “Vrijwilligers zijn
zo belangrijk, als je die niet had is
het gewoon niet te betalen”.

Belangrijk
Coby: “Kostuums zijn, net als de
decors, enorm belangrijk. Zij zijn
de sluitpost in een stuk en maken
een uitvoering, waar zoveel werk,
ook door de spelers zelf, aan is verricht, compleet”. Coby is vandaag
bij de repetities aanwezig om nog
wat extra informatie op te doen ten
aanzien van de totale uitvoering.
Zij heeft foto’s van de spelers waarbij de bijzonderheden staan zoals
de lichaamsmaten op tafel liggen.
Wáár moet zij aan denken als zij
achter haar naaimachine gaat zitten, het luistert allemaal zeer nauw
en alles moet natuurlijk goed passen. Coby: “Ik werk met Carolijn
Feyen heel graag samen. Carolijn
heeft een enorme theaterneus, ziet
de samenhangen en tovert de creaties zo uit haar hoge hoed. Ik ben
haar uitvoerend maatje en naai de
boel in elkaar maar heb ook inbreng
in het geheel”.
Coby naait de kostuums voor de
hoofdrollen bijvoorbeeld helemaal
zelf maar heeft gelukkig ook een
heleboel naaihulpjes die haar ter
beschikking staan. “Moeders,
vrienden en bekenden helpen mee.
De kids denken, en dat vind ik heel
bijzonder, zelf ook mee. Ik moet
bijvoorbeeld vierentwintig sloofjes
hebben voor de eerste scène. Ik naai
de eerste en dan doen de andere
vrijwilligers de rest. Coby koopt
haar stoffen zelf en is een specialist
hierin. Zij heeft in de jaren van
ervaring veel verstand en gevoel
gekregen voor stoffen.

KORT&KEUN

Coby Zondag (links) neemt de maat van Streefkerk, de rechterhand van
inspecteur Van Dijk. (Foto Marga Thomassen)
“Voor de kleinere zaken, bijvoorbeeld een wit verpleegsterrokje of
een precies soort roze sjaaltje, daar
heb ik thuis nog wel wat voor liggen. Soms is het moeilijk de juiste
kleur te vinden. Och meissie, je
moet eens komen kijken achter de
vouwdeurtjes van mijn atelier wat
voor lappies daar allemaal liggen!”

Buffelen

Na zijn laatste oefenavond heeft Piet Kraan op maandag 30 augustus
afscheid genomen van Brandweer Noordwijk. Het was nog niet het
officiële afscheid. Dat is namelijk tijdens de traditionele oudejaarsborrel in december. Met dit ‘eerste afscheid’ kwam een einde aan 30 jaar
trouwe dienst, met nadruk op ‘trouw’, want dat woord past helemaal
bij Piet, zo bracht commandant Jos van Lammeren in een kort woordje naar voren. Trouw in combinatie met een grote inzet voor het korps
en de Noordwijkse samenleving. In de 30 jaar dat Piet verbonden was
aan het korps Noordwijk heeft hij maar weinig verzuim gekend. De
vele uitrukken, oefeningen en gezellige personeelsavonden… Hij was er
(bijna) altijd bij. Deze betrokkenheid is met het afscheid niet voorbij.
Piet blijft namelijk graag lid van de personeelsvereniging. Natuurlijk
waren er bloemen voor Piet en zijn vrouw Wilma. Een welgemeende
maar toch bescheiden blijk van waardering voor beiden. Er zullen er
ongetwijfeld meer volgen bij het officiële afscheid. (Foto: PR)

spelen de musical van Annie M.G.
Schmidt tot een prachtig geheel. En
dit zijn nog maar de repetities…
Donderdag 16 en vrijdag 17 september in theater De Muze ‘De
dader heeft het gedaan’ van Annie
M.G. Schmidt met muziek van
Harrie Bannink. Aanvang 20.00
uur. Kaarten à € 10,- via de kassa
van De Muze. Zie ook www.cobyzondag.nl.

Tijdens het interview is er een hoop
bedrijvigheid. De ‘dokter in de
zaal’ komt op en nog eens en nog
eens. Martine Zeeman laat ze werken. Het enthousiasme van de spelers valt op. In de andere en grotere
ruimte klinken de zuivere stemmen
van het koor van Herma. Ook daar
wordt gebuffeld.
Coby: “Hemeltje en het is nog
maar één week voor de uitvoering”.
Zij moet haar stoffen voor de
hoofdrolspelers nog kopen. Maar
goed; langzaam maar zeker breidt
zich de musical als een mooi patroon uit. ZeePtoneel en Kleijnkoor

Alfacursus bij Wijkgemeente Ichthus
Wijkgemeente Ichthus gaat een Alfacursus geven. Alfa is een cursus over
het geloof voor hen die nog niet zoveel weten van het geloof of soms ook
helemaal niets. Anderen willen hun kennis over het christelijk geloof
weer opfrissen. De inhoud van de cursus gaat over: Wie is Jezus? Wie is
de Geest? Hoe lees ik de Bijbel? Wat is bidden en hoe doe ik dat? Heel
basaal en eenvoudig. De alfacursus wordt gehouden in de Vinkenhof,
Achterzeeweg 1. Begonnen wordt met een maaltijd om 19.00 uur.
Daarna volgt er uitleg en gesprek. Om 21.00 uur wordt de avond afgesloten. De cursus wordt één keer in de veertien dagen gegeven en start op
woensdag 13 oktober. Wie belangstelling heeft kan zich aanmelden bij
Eelko van Duijn, tel. (071)3612183 of eelko_van_duijn@hotmail.com of
bij ds. F. van Roest, tel. 06-8802503 of fvanroest@online.nl.

15.444 Euro voor het Picihuis
Het afgelopen schooljaar hebben de Zeehonk, Vierboet, Duinpieper,
Hoffenne, Wakersduin, Willem v.d. Bergh en de PKN-kerk geld ingezameld voor een opvanghuis in Roemenië. De scholen en clubs hebben
verschillende activiteiten ondernomen. Zo werden er bloembollen en
pompoenen verkocht, was er een middeleeuwse markt, een sponsorloop en een fancy fair. Jeroen Ernst, vrijwilliger van diakonaal centrum de
Bakkerij uit Leiden, organiseert al jaren werkvakanties naar Targu Mures.
Deze zomervakantie vertrok hij met een groep jongeren uit Noordwijk
(M25) om het Picihuis op te knappen. Om het werk in het Picihuis voort
te kunnen blijven zetten is veel geld nodig. Jeroen was dan ook erg dankbaar voor het geld wat de Noordwijkers het afgelopen jaar bij elkaar hebben gespaard. Uit handen van 5 leerlingen van Wakersduin kreeg hij een
cheque aangeboden van maar liefst €15.444,00! (Foto: PR)

NRB heeft eerste gediplomeerde
Lifeguard chauffeurs
De landelijk overkoepelende Reddingsbrigade Nederland heeft in het
kader van de introductie van de nieuwe waterhulpverleningsopleidingen,
zgn. Lifeguard diploma’s, de NRB verzocht om als pilot-brigade op te
treden voor de chauffeursopleiding. Martijn van Schie en Harry Oppewal
zijn hiervoor geselecteerd en zij zijn door interne instructeurs opgeleid.
Op zaterdag 4 september zijn de eerste Proeven van Bekwaamheden met
goed gevolg afgenomen. Behalve praktijkopdrachten met het rijden van de
Land Rover en boottrailer op het strand werden de kandidaten ook stevig
theoretisch aan de tand gevoeld. Uiteindelijk werd het examen met goed
gevolg afgerond en werden de certificaten ‘Reddingsbrigadechauffeur’
aan beide kandidaten overhandigd. (Foto: PR)

