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Grootste courgette is
van Odysseeleerling
OSDORP – Dilay Akin uit groep
3 van basisschool De Odyssee
heeft de zwaarste courgette
van Amsterdam gekweekt. Het
groene gevaarte woog maar
liefst 5200 gram. De wedstrijd
is georganiseerd door het Amsterdams Natuur en Milieu Educatie Centrum in het kader van
de Week van de Smaak. Door
de wedstrijd leren kinderen
hoe ze zelf uit een klein zaadje
hun eten kunnen laten groeien.
Kinderen van alle basisscholen
in Amsterdam kregen in mei
en juni courgettezaden. Op
donderdag 24 september om 9
uur overhandigt Margot Alting,
directeur van het Amsterdams
NME Centrum, de prijs op De
Odyssee. Dilay’s klas krijgt een
streeklunch aangeboden op
Hoeve ‘De Vogel’ in Hoofddorp.

AGENDA
Iftar. Op zaterdag 19 september organiseert Yousef Benhamadi, buurtbewoner en uitbater van eethuis El Menzah, een
iftar-maaltijd op het Sierplein.
De Slotervaartse acteur Sofian
Abayahya neemt de rol van gastheer-presentator op zich. Even
na achten is het breken van het
vasten. Benhamadi deelt gratis
soep en hapjes uit. Iedereen is
welkom. Tijd: vanaf 19 uur.
Jubileum.
Kinderdagverblijf
Margriet/De Groeivijver viert op
2 oktober haar 50-jarig jubileum.
Op die dag is er een receptie. In
de afgelopen halve eeuw hebben de leidsters van Kinderdagverblijf Margriet/De Groeivijver
duizenden kinderen zien gaan en
komen. Zij zijn allemaal welkom,
net als oud-leidsters, ouders van
vroeger en andere betrokkenen.
Tijd: 16 tot 20 uur. Locatie: Jan
de Louterstraat 17.
VJ workshop. Op dinsdag 6 oktober start Studio West met de
workshop VJ onder leiding van
VJ Supreme Cuisine. De workshop bestaat uit zes lessen, na
het volgen van de workshop is
er een mogelijkheid om door te
stromen naar de gevorderden
groep. De gevorderden workshop wordt afgesloten met een
VJ show in een echte club. Wie
mee wil doen kan een korte motivatie sturen naar info@studiowest onder vermelding van ‘VJ
workshop’. Er is plek voor zes
deelnemers in de leeftijd van 15
tot en met 25 jaar. Tijd: 18 tot 21
uur. Locatie. Studio West, Osdorpplein 6.
Kindercursus. In Buurtcentrum
de Havelaar is nog plaats op de
volgende kindercursussen: Kinderwereldwinkel, Striptekenen,
Technika 10(metaal) Ecokids,
Keuken van te Kate, Spelen bij
tante Sjaan, Steeldrum, Musical,
de Werkschuur dansexpressie.
Locatie: Douwes Dekkerstraat 2.
Meer info: 689.0711.

Contact door verbeelding
Acteurs Sylvia de Jong,
Helma Snelooper en Adrie
Overbeeke van Theater
Veder zijn vandaag
(vrijdag) in woon- zorgcentrum De Riekerhof
in Slotervaart. Ze spelen
voor cliënten met
geheugenproblemen
van de dagbehandeling.
In de rollen van Greet
Ganzenveer, Dolores
barones van de bovenste
buitenste Beesd Quadrant
en Sieb van Zwier brengen
ze het publiek in contact
met hun verleden.
De drie personages
hebben een innige band
met het koninklijk huis.

‘A

ch wat leuk, is dit uw
hofdame?” vraagt
Greet aan één van de
toeschouwers, mevrouw Jopie.
Jopie glundert op haar stoel bij
het idee dat één van de vaste
begeleidsters die achter haar zit
haar persoonlijke bediende zou
kunnen zijn.
Greet, Dolores en Sieb maken
uitgebreid kennis met alle twintig cliënten, voordat ze beginnen.
Greet stelt zich voor als oude
schooljuffrouw van de prinsessen Beatrix, Margriet, Irene en
Christina. Dolores, met bontje
om haar nek en een jachthoedje
met veren is een goede vriendin
van prins Bernhard. Sieb, in pak
en met hoge hoed, is de schoorsteenveger op paleis Soestdijk.
Dolores begint te vertellen
over haar jachtavonturen met
Bernhard. Rita die naast Jopie
zit roept: ,,Maar ik had medelijden met Juliana!” Dolores vertelt hoezeer ze Bernhard mist en
zet het lied ‘Diep in mijn hart’ in,
wat verassend veel mensen blijken te kennen.
Greet pakt ‘de koninklijke’
leesplank erbij, waarop het publiek het hele rijtje van aap,
noot, mies tot en met hok, duif
schapen opzegt. Greet vertelt
verder over haar ervaringen met
de prinsessen. Als ze het over
Marijke heeft, zegt Rita meteen:
,,Ja die was blind.” ,,Nou nou

Barones Dolores met twee enthousiaste toeschouwers. Door deze benadering, verbeeldingsmethodiek, kunnen de acteurs van Theater Veder veel los krijgen bij mensen met geheugenproblemen.
Foto Marcel Molle
,,Iedereen heeft een verhaal en wij gaan daarnaar op zoek.”
Rita, dat vind ik een beetje sterk
uitgedrukt hoor, maar ze had wel
wat problemen met haar linkeroog,” reageert Greet. Ook de anderen blijken goed op de hoogte
van het wel en wee van de Oranjes.
De acteurs gaan verder met
hun verhalen en zingen liedjes als ‘Ach Margrietje’ en ‘Geef
mij maar nasi goreng’ afgewisseld met verhalen en gedichten.
Greet heeft alle twintig namen
onthouden en spreekt mensen
tussendoor persoonlijk aan, zodat steeds een kort gesprekje
ontstaat. De drie acteurs komen
heel dichtbij hun publiek en pakken hier en daar een hand vast.
Na afloop legt artistiek leider
Marieke Westra van Theater Veder uit hoe de verbeeldingsmethodiek in de voorstelling werkt.
,,Het één op één contact leggen

Spel maken in bieb
OSDORP – Pauline Maas verzorgt op 23 en 30 september in
het kader van september de
digitale maand een workshop
GameMaker4You voor kinderen
van 10 tot 12 in Bibliotheek Osdorp. Zelf de regels bedenken
en zelf een verhaal verzinnen,
met eigen personages, eigen
decors en eigen geluiden. Ieder-

een kan het, dankzij het gratis
programma GameMaker. Er
hoeven geen ingewikkelde commando’s getypt te worden, er
kan volstaan worden met het
aanklikken van icoontjes. Deze
workshop is gratis. Er is beperkt
plaats. Data: 23 of 30 september,
14 uur. Locatie: Osdorpplein.
Tel. 610.7454 of osd@oba.nl

ADVERTENTIE

Buurvrouwen. Het Amsterdams
Buurvrouwen Contact zoekt
maatjes (v) om één keer per
week vrouwen te ondersteunen
die graag Nederlands willen leren
maar hier door psychische of sociale problemen moeilijk aan toe
komen. Aanmelden of info: www.
abcamsterdam.org of 320.2710.
Internetcursus. Er is nog plek in
de beginnerscursussen internetten van De Drie Hoven. De eerste twee keer zijn altijd gratis.
De inloopuren zijn op maandag
en vrijdagmiddag van 13 tot 16
uur en op dinsdag en woensdag
van 10 tot 13 uur. Opgeven kan
bij Anneke Nan, 449.7850 (ma/di/
wo) of vrijdag, 449.7151. Locatie:
Louis Bouwmeesterstraat 377.
Klaverjassen. Klaverjasclub KDV
heeft nog plaats voor nieuwe leden. De contributie bedraagt
1,50 euro wekelijks. Aanvang:
elke vrijdag 20 uur. Locatie: De
Multibox, Jan de Louterstraat
15. Meer info: www.klaverjassendoorvriendschap.nl of 777.0175.
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en het aanspreken van het lange
termijn geheugen leidt tot verbetering van het contact in het
korte termijn geheugen.” Theater Veder geeft ook training voor
mensen die werkzaam zijn in de
zorg. De voorstelling en training
worden inmiddels op verschillende plekken in het land gehouden. Daarnaast zijn er vier keer
per jaar ‘Bruisplekbijeenkomsten’ voor medewerkers om de
toepassingsmogelijkheden verder te ontwikkelen en elkaar te
inspireren.
Behalve
huiskamervoorstellingen zoals vandaag, zijn er ook
optredens in theaters. Westra:
,,Deze doelgroep heeft ook recht
op cultureel aanbod. Het theater
zorgt met haar salonsfeer en pluche voor extra vervoering.”
Saskia den Heijer

Op 16 en 17 september zijn er
voorstellingen om 14.30 en 19 uur.
Op 18 september is er één om 14.30
uur. Locatie: Dienstencentrum Johannes de Deo, Reimerswaalstraat
5 (Osdorp). Duur: 1 uur. Toegang is
gratis. Reserveren: 665.5433 of info@
theaterveder.nl. Op donderdag 29
oktober organiseert Theater Veder
het Symposium ‘De Kunst in Contact’.
Over de meerwaarde van kunst en
wetenschappelijk onderzoek in relatie tot ouderen met geheugenproblematiek. Met medewerking van onder
andere Rutger Kopland, wethouder
Marijke Vos en UVA-hoogleraar Julia van Weert 29. Tijd: 9.30 tot 16.30
uur. Locatie: Aäronkerk/Mozeshuis,
Waterlooplein 205. Voor meer informatie: www.theaterveder.nl of www.
verbeeldingsmethodiek.nl
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