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Vlaardingen
‘by night’
Vlaardingen

De stadsgidsen van het VVV
Vlaardingen leiden vrijdag
28 september een wandeling over meerdere nog niet
platgetreden paden langs onbekende plekjes in het oude
Vlaardingen.
En ze vertellen er tal van
wetenswaardigheden bij.
Om 19.15 uur verzamelt de
groep voor het oude stadhuis op de feeëriek verlichte
Markt. Onderweg wordt een
koffiestop gemaakt, waarbij
bovendien nog enkele Vlaardingse sagen en legenden
worden verteld.
Aan het einde van de tocht
(tussen 20.30 en 21.00 uur)
is er bovendien nog gelegenheid om de toren op de
Markt te beklimmen. Meewandelen kost 2,50 euro.
Opgeven vooraf is niet nodig. Bel voor meer informatie Arie Ouwendijk, overdag
te bereiken op telefoonnummer: 010-435 3322.
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Singer-songwriter KaFé

Draagdoek workshop: maak
kennis met babydragen

Awkward I en Il Est Jacques in de Kroepoekfabriek

Er is op 3 oktober een workshop van Bereka
Draagdoeken. Kom kennismaken met een
Afrikaanse schouderloze draagdoek, een zachte voorgevormde buik- en rugdrager en een
lange geweven draagdoek. Deelnemers leren
hoe ze op een veilige manier hun kindje op de
rug of buik kunnen dragen. Ideaal in combinatie met andere kinderen of een wandelwagen,
want dan zijn de handen vrij. Therapeuticum
Symphytum geeft dit najaar een serie workshops en informatieavonden. Onderwerpen
zullen nog zijn introductie van vast voedsel,
babydragen met draagdoeken, opvoedingsvragen, vaccinaties en wikkels en compressen. De
avonden zijn steeds op woensdag om 19.00 uur
bij Therapeuticum Symphytum aan de Robert
Schumanring 17 entree 7,50 euro per avond.

Eens in de maand op zondagmiddag betreden lokale en landelijk
bekende singer-songwriters
het podium van De Kroepoekfabriek. Deze eerste editie met
Awkward I en Il Est Jacques.

u De redactie
U Vlaardingen
Stel je voor... Het is zondag, eind van
de middag, uurtje of 15.00/ 16.00
uur. Wat kan je dan nog doen? Wat
dacht je van een relaxte zondagmiddag in De KF? De heren met de
gouden kelen Awkward I en Il Est
Jacques trappen het Singer Songwriter KaFé af. Krukje, bakje koffie of
een koud biertje of wijntje.
Deze zondagmiddag is voor alle
liefhebbers van goede, rustige muziek. Ben je op zoek naar een band
die betekenisvolle verhalen vertelt in
haar nummers en schrijft met gevoel?

Stop dan met zoeken; Awkward I is
daar zeker één van. Deze band weet
met haar combinatie van melodie en
poëzie een intens gevoel bij je op te
wekken. Awkward I is de creatie van
Djurre de Haan, vooral bekend als
bassist van Alamo Race Track. Nu
maakt hij als singer-songwriter persoonlijke en intense liedjes.

Een band die
betekenisvolle
verhalen vertelt en
schrijft met gevoel
Om dit waar te maken gebruikt Awkward I verrassende instrumenten
als viool, cello, mandoline, gitaar,
percussie en zang. Djurre ziet het als
zijn taak om iets moois en unieks te
maken, het publiek iets bijzonders
mee te geven en zijn verhaal over te
brengen. Il Est Jacques verzorgt het

voorprogramma op deze zondagmiddag in De Kroepoekfabriek. Zijn muziek doet je denken aan een zwoele
zomeravond, een schommelstoel die
zachtjes krakend heen en weer gaat,
of misschien zelfs een knisperend
haardvuur. Laat je meeslepen door
deze ingetogen en licht melancholische singer-songwriter met invloeden van Bon Iver, Iron&Wine en
vele andere helden. Awkward I en Il
Est Jacques spelen in De Kroepoekfabriek, Koningin Wilhelminahaven
ZZ 2A in Vlaardingen. Op zondag
14 oktober openen de deuren van het
singer-songwriter KaFé om 15.00
uur. Tickets kosten in de voorverkoop 7 euro en aan de deur 9 euro.
Bezoekers met een Rabobankpas
ontvangen 50 procent korting op de
ticketprijs.
Meer informatie en kaarten voor dit
concert zijn te koop via www.kroepoekfabriek.nl/programma/awkward-I

Vlaardingen

Muziek met uitleg

CBS ‘t Anker
Dinsdag 9 oktober van 08.30 tot 09.00 uur,
van 12.00 tot 12.30 uur, van 13.15 tot 13.45
uur en van 15.15 tot 15.45 uur, parkeerterrein
Muskuskruid
’t Palet Holy
Dinsdag 9 oktober en woensdag 10 oktober van
09.00 tot 16.00 uur en dinsdagavond 9 oktober
van 19.00 tot 20.00 uur, Kraanvogellaan 101
Inzameling Vlaardingen oktober 2012

Oud papier
Hoeksteen
Dinsdag 2 oktober van 08.30 tot 17.00 uur en
woensdag 3 oktober van 08.30 tot 09.00 uur,
Olmendreef 100
Prot. wijkgemeente Ambacht/Oost
Zaterdag 6 oktober van 08.30 tot 12.00 uur,
locatie Goudenregenstraat
Roemenië, werkgroep Holy-Zuid
Zaterdag 6 oktober van 09.00 tot 11.30 uur,
parkeerterrein Reigerlaan
De Grote Kerk
Zaterdag 6 oktober van 08.00 tot 11.30 uur,
Zomerstraat 18 (bij het Open Huis)

Johannes Calvijnschool
Zaterdag 13 oktober van 09.00 tot 12.00 uur,
Claudius Civilislaan 30 (bij basisschool)
Prot. wijkgemeente Ambacht/Oost
Zaterdag 13 oktober van 09.00 tot 12.00 uur,
locatie Verploegh Chasseplein
De Rehobothkerk
Zaterdag 20 oktober van 09.00 tot 11.30 uur,
hoofdingang Insulindestraat
Basisschool Jan Ligthart
Dinsdag 30 oktober van 08.30 tot 09.00 uur, van
13.30 tot 14.00 uur, van 15.30 tot 16.00 uur en
van 18.30 tot 19.00 uur, Plein Emaus (parkeervak
bij school)
Hoeksteen
Dinsdag 30 oktober van 08.30 tot 17.00 uur en
woensdag 31 oktober van 08.30 tot 09.00 uur,
Olmendreef 100

De band Makali Sounds zal 30 september
vanaf 15.00 uur voor Kronoz een aflevering
Muziek en uitleg verzorgen. Makali Sounds
wordt geleid door Mykke Onyango, een
veelzijdig muzikant en oorspronkelijk uit
Kenia. Dit keer gaat het over Afro-fusion.
De locatie is Museum Vlaardingen Westhavenkade 53. Meer info: www.Kronoz.nl.

Lokale presentjes voor
zwangere vrouwen
Vlaardingen

Burgemeester Bruinsma overhandigde vrijdag
een tas met presentjes aan Renke Taal (zie foto
voorpagina). Zij is een aanstaande moeder die
zich heeft aangemeld bij verloskundigenpraktijk De Luiermand. Er wordt vanuit de plaatselijke ondernemers een tas aangeboden aan
iedere zwangere vrouw die zich aangemeld bij
De Luiermand. De ondernemers stoppen een
brochure met een leuke attentie voor de toekomstige ouder(s) en/of hun kind(eren) in de
tas. De tas die vanuit ondernemers van Vlaardingen wordt aangeboden zit vol met leuke
knuffels, badeendjes, babysokjes en een fotolijstje met tevens leuke acties zoals gratis eten
bij restaurant de Polderpoort of bij inlevering
van een coupon ontvangt de ouder een zilveren armbandje met de naam ingegraveerd.

Stadsgehoorzaal
Vlaardingen

Permanente containers
D.V.O.’32 Voetbalvereniging
Sportpark Zuidbuurt, Marathonweg

V.F.C. Voetbalvereniging
Sportcomplex VFC, Sportlaan 130

S.C. Vlaardingen Holy Honkbal
Sportcomplex SC Holy, Zwaluwenlaan

Zwaluwen voetbalvereniging
Zwaluwenlaan 500

CWO Voetbalvereniging
Container op parkeerplaatsen aan de Kethelweg
(nabij hotel Campanile)

Scouting Allart van Heemstede groep
Lemsterlandhoeve 70

Heeft u grofvuil? Breng het naar het afvalbrengstation
of laat het gratis door IRADO ophalen.

NV IRADO
Fokkerstraat 550
3125 BE Schiedam
telefoon 010-262 1000
e-mail info@irado.nl
www.irado.nl

Heeft u puin? Koop dan een Big Bag! Kijk voor
meer informatie op www.irado.nl of bel met onze
klantenservice 010-262 1000.

Compleet naar wens

Na een zomer vol gezaag en getimmer, is
de Stadsgehoorzaal klaar voor een nieuw
seizoen. Tijdens de renovatie (20052007) is er onenigheid ontstaan binnen
het bouwteam. Dat was aanleiding voor
een vier jaar durend arbitrageproces. De
arbitrage heeft architect Kees Spanjers
(Zaanen Spanjers Architecten) in het
gelijk gesteld, waardoor de gemeente het
gebouw op een aantal punten, conform
oorspronkelijk ontwerp, diende aan te
passen. De gemeente, eigenaar van het
gebouw, heeft de kosten voor haar rekening genomen. Als huurder van het gebouw, is de Stadsgehoorzaal daar enorm
blij mee. Zeker omdat de aanpassingen
ervoor zorgen, dat een voorstelling een
nog fijnere beleving wordt. Kees Spanjers: “In 2007 hebben we de kans niet
gehad om sfeerbepalende details goed
uit te werken. Gelukkig hebben we dat
nu, in goed overleg met de Stadsgehoorzaal, recht kunnen zetten. De Stadsgehoorzaal is een uniek theater in de regio.
Het is de enige klassieke theaterzaal,
met een sfeervolle uitstraling die wordt
gewaardeerd. Op de vraag of Spanjers
tevreden is met het resultaat, antwoordt
hij: “Ja, nu wel.”

