
UWBUURT INDEKRANT
BERGSCHENHOEK

Speciale girlz only
avond bij ThePoint
Jongerencentrum The Point opent
vanavond zijn deuren speciaal
voor meiden van 10 tot 16 jaar
voor een ‘girlz only avond’. De mei-
denavond duurt van 18.30 tot
21.00 uur en is aan Groeneweg 53.
Iedere week worden er nieuwe ac-
tiviteiten gehouden bij het jonge-
rencentrum. Meer informatie kan
worden verkregen via
lansingerland@stjjmh.nl.

BERKEL EN RODENRIJS

Mediteren en reiki bij
De Levensstroom
Praktijk De Levensstroom aan de
Pollux 45 houdt morgenavond
vanaf 20.00 uur een open reiki-
avond. Iedereen krijgt een gesprek,
een meditatie en korte reikibehan-
deling. Deelname kost 5 euro. In-
formatie via Ineke Delfgaauw en
Walter Zijerveld via 010-5117137 of
delevensstroom@planet.nl.

BLEISWIJK

Fascinatie voor de uil
bij Vrouwen vanNu
De mannen van stichting Strigifor-
mes laten de dames van Vrouwen
van Nu vanavond zien hoe levende

uilen kunnen fascineren door
onder andere te vertellen over alle
bijzondere eigenaardigheden die
de nachtvogel bezit. Er zijn echte
uilen aanwezig en er komt ook een
stukje geschiedenis aan bod. Om
20.00 uur zijn leden en niet-leden
welkom in het Parochiehuis aan
de Hoefweg 53. Niet-leden betalen
5 euro, voor leden is de bijeen-
komst gratis.

BUYTENWEGH

Onthullingwijkmuseum
HetMetrum
Wijkmuseum het Metrum wordt
morgen om 14.00 uur feestelijk
onthuld door wethouder Hans Ha-
ring. Het gebied wordt een buiten-
museum dat qua sfeer is geïnspi-
reerd op de tijd van César Franck.

De grote transparante kubus is een
ontwerp van Hetty Arens en wordt
in gebruik genomen als expositie-
ruimte voor kunstwerken van
wijkbewoners. De eerste exposities
hebben als thema ‘Het gezicht van
Buytenwegh’.
www.promotiezoetermeer.nl

PALENSTEIN

Coole jochies dansen
op de beats vanCKC
CKC-Zoetermeer begint volgende
week woensdag met de cursus
Boys on beats voor jongens van 4
tot 6 jaar die al op deze jonge leef-
tijd toe zijn aan ‘vette moves, coole
pozes en de chillste spelletjes’.
Door deze activiteiten oefent het
kind spelenderwijs zijn motoriek
en wordt zijn muzikaliteit en crea-
tiviteit flink gestimuleerd. Bij de
laatste les zijn ouders welkom de
vorderingen van hun kinderen te
aanschouwen.
www.ckc-zoetermeer.nl

Opvoedondersteuning
voor ouders
Stichting Humanitas biedt voor
ouders die een steuntje in de rug
nodig hebben met de opvoeding,
ondersteuning aan. Het is geschikt
voor gezinnen met kinderen tot 7
jaar of gezinnen met kinderen tus-
sen de 7 en 14 jaar. Het gebouw

van de stichting bevindt zich aan
de Van Aalstlaan 42a. Voor meer
informatie over kinderen onder de
7 jaar kan men bellen naar 079-
3237666 en voor kinderen van 7
tot 14 jaar naar 079-3238833.

SEGHWAERT

Middagje klaverjassen
bij de buurtvereniging
Buurtvereniging Seghwaert op
Dreef houdt maandag van 14.00
tot 17.00 uur een kaartmiddag in
De Patio aan de Gaardedreef 189.
Deze kaartmiddag keert wekelijks
terug. Buurtbewoners kunnen lid
worden van de klaverjasclub en
zich zo laten inschrijven voor een
spelrooster. De leiding past elke
week de score en stand aan en aan
het einde van de competitie ont-
vangt de winnaar een prijs. De
contributie bedraagt 7 euro per
maand. Wie een keer vrijblijvend
wil binnenlopen is welkom. Meer
informatie bij Peter Ruts via 079-
3604619.
www.seghwaertopdreef.nl
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Nieuws uit
uw omgeving
Heeft u ook een nieuwtje
voor deze rubriek? Uw be-
richt, foto, tip of aankondi-
ging kunt u sturen naar
hc.ikhebnieuws@ad.nl.

Schoolmaakt plaats
MEERZICHT • De sloop van de oude basisschool De Piramide
aan de Fivelingo door sloopbedrijf Gebroeders De Hollander BV
vordert gestaag. De hele operatie zal nog enkele weken in be-
slag nemen. Tijdens de sloop en de nieuwbouw zitten de scho-
lieren in een noodgebouw. De bedoeling is dat het nieuwe
schoolgebouw bij het begin van het schooljaar 2014-2015 is op-
geleverd. FOTO JAN VAN ES

De voorstelling heet The Band,
Music From Big Pink To The Last
Waltz en is een ode aan de legenda-
rische Canadees-Amerikaanse rock-
groep The Band. Die formatie werd
eind jaren zestig bekend als begelei-
dingsgroep van Bob Dylan.
Leo Blokhuis: ,,De muzikanten

met wie ik op het podium sta, speel-
den zelf al muziek van The Band, uit
pure liefhebberij. Toen ik ze zag,
dacht ik: ik kan hier een context aan
geven, waardoor we het in het thea-
ter kunnen doen. Dat blijkt in de
praktijk heel goed te werken.’’
In de voorstelling wisselen verha-

len en liedjes elkaar in rap tempo af.
Blokhuis: ,,De impact van een num-
mer is vele malen groter als ik de
verhalen achter de liedjes vertel of
er een persoonlijk verhaal bij vertel.
Er zijn zelfs mensen die de originele
The Band hebben gezien en die zeg-
gen dat dit qua beleving in de buurt

komt.’’ Bij het grote publiek is hij
vooral bekend als jurylid ‘Don’ Leo
Blokhuis bij het televisieprogramma
Top 2000 à Go-Go en als vaste me-
dewerker van De Wereld Draait
Door. Blokhuis maakte tien jaar
lang samenmet Jan Douwe Kroeske
het radio- én televisieprogrammaDe
2 meter sessies.
Ook presenteert Blokhuis pro-

gramma’s op de radio, onder ande-

ren met Mart Smeets. Zijn boeken
over muziekgeschiedenis, waaron-
der Grijsgedraaid en Het Plaatjes-
boek, verkopen goed. Zijn laatste
boekHaags Speelkwartier stamt uit
2012 en gaat over de Haagse mu-
ziekscene in de jaren ’60.
Blokhuis, geboren in 1961, ont-

dekte The Band pas laat. Hij: ,,Pas
in de loop van de jaren tachtig viel
bij mij het kwartje hoe goed ze zijn.

Ik houd van The Band vanwege het
nummer It makes no difference. Het
ultieme nummer over een gebroken
hart.’’
Voor de theatervoorstelling is er

genoeg dramatiek. Drie van de vijf
bandleden zijn overleden. Er waren
ruzies, depressies, druggebruik en
een zelfmoord. Blokhuis: ,,Als alles
alleen maar goed was gegaan, dan
was de urgentie om het in een kader

te zetten ook minder groot.’’
The Band is nu nog invloedrijk. Je

hoort dit bij Tim Knol, Mumford
and Sons, Eric Clapton en De Dijk.
Blokhuis: ,,Terwijl in de jaren zestig
bands in de VS alleen nog maar wil-
den lijken op de Britse The Beatles
en The Stones, creëerde The Band
zijn eigen totaal nieuwe stijl: een
mengeling van folk, country, soul,
rock-’n-roll, gospel en New Orleans.
Zo werd The Band grondlegger van
Americana. The Band deed niet aan
flowerpower en hoefde niet hip te
zijn, maar stond netjes in pak op het
podium.’’

AFSCHEIDSCONCERT
Bij hun afscheidsconcert in 1976
waren Bob Dylan, Neil Young en
Joni Mitchell te gast. RegisseurMar-
tin Scorsese maakte er de beroemde
documentaire The Last Waltz van.
Tijdens de theatervoorstelling

verzorgt Blokhuis de vertellingen uit
de Amerikaanse geschiedenis, ver-
halen vol persoonlijk drama van de
leden van The Band.
De band van Blokhuis bestaat uit:

Wouter Planteijdt (bas, drums en
zang), Eric van Dijsseldonk (gitaar,
mandoline, piano, orgel, drums en
zang), Roel Spanjers (orgel, piano,
accordeon, mandoline, zang), Hans
van der Lubbe (bas, viool), Richard
Heijermans (drums, piano, orgel).

22 mei, Stadstheater Zoeter-
meer, 20.15 uur.

Leo Blokhuis met muzikanten op planken in Stadstheater
Ode aan legendarische band
ZOETERMEER • Deze keer
staat Leo Blokhuis niet
met zijn echtgenote, ac-
trice en zangeres Ricky
Koole (bekend uit de film
Sonny Boy) op de planken
maar met een groep top-
muzikanten die bekend
zijn van De Dijk, Normaal
en Sjako.

TANYA VAN DER SPEK

Muziekkenner
Leo Blokhuis.
‘Demuzikan-
tenmet wie ik
op het podium
sta, speelden
zelf al muziek
van The Band,
uit pure lief-
hebberij. Toen
ik ze zag, dacht
ik: ik kan hier
een context
aan geven,
waardoor we
het in het thea-
ter kunnen
doen. Dat blijkt
in de praktijk
heel goed te
werken.’
FOTO JEAN-PIERRE
JANS


