
 

Gerealiseerd en de eerste reacties uit 2017 

 

Dankzij de opbrengst van de Rotary Haarlemmermeer Schiphol 

Bedrijven Sportdag gaven wij in 2017 weer een positieve culturele 

bijdrage aan de Haarlemmermeerse tehuizen en instellingen. Met 

dank aan de bedrijven die een bijdrage geleverd hebben aan deze 

sportdag konden we in 2017  een mooi bedrag verdelen.  

 

De Sponsoren 

 

“De muzikale 

Bingo was een 

succes”  
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Gerealiseerd en de eerste reacties uit 2017 

Eijkenhove , Bornholm 52, Hoofddorp 

Do 14/9 – di 10/10 – di 7/11 – do 7/12  

Gesloten afdeling.  

Mark Kirkenier. 

 

“Goedemiddag Mark, 

We zijn erg blij met het feit dat de Rotary Haarlemmermeer Schiphol het 

mogelijk maakt dat je de komende maanden bij ons kan komen optreden. Wij 

kijken ernaar uit! 

Gerda Hein van Kasteren 

Meerstede, Burg. Pabstlaan 260, Hoofddorp 

9 november – Muzikale Bingo  

 

“De muzikale Bingo was een succes”  

De mensen hebben allemaal mee gezongen en met blosjes op de wangen 

gingen zij weer huiswaarts. 

“Heel erg bedankt namens de bewoners. Echt top.”  Annelies Revers  

 

Is het de mogelijk dat we nog iets anders mogen kiezen voor het volgende 

jaar? Ik zag dat een paar van mijn collega’s het “Grijze Koppen Orkest” 

hadden gekozen. Dat is een project met samenwerking van mogelijk scholen 

en de wijk. Dit sluit heel erg aan met het beeld wat we neer willen zetten voor 

de toekomst. Mogelijk kunnen wij hier iets mee voor volgend jaar? 

 

Eigen Haard, Sparrenlaan 1, Zwanenburg  

22 november Linquenda theatershow 

29 november Grijze Koppen Orkest Workshop  

 

Zomerpark, Remmersteinpark 3-5, Nieuw-Vennep 

30 november met Klip en Klaas 

 

 

Dit sluit heel erg 

aan met het beeld 

wat we neer 

willen zetten voor 

de toekomst. 
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Floriande, Hankstraat 3,  Hoofddorp  

2 december Cato Fluitsma 

 

“Veel bewoners hebben genoten van het optreden in een, voor hen vaak stil, 

weekend. Heel hartelijk dank hiervoor! “Dit was al jaren een wens van de 

bewoners”   

 

Horizon, Kruislaan 54, Hoofddorp  

24 november Grijze koppen Orkest Workshop  

 

Westerkim, Zaaierstraat 1, Nieuw-Vennep 

24 november Grijze Koppen Orkest Workshop  

 
Ruim 90 belangstellenden aan de koffie met gebak. Een groot tv-scherm staat in het 
midden. 

Het grijze koppen orkest (Peter de Boer) wordt 

aangekondigd en het start met een introductie van Peter, Hij 
bedankt de Rotary Haarlemmermeer Schiphol voor het 

sponsoren van die ochtend. 

Er ontstaat een leuke luchtige sfeer als peter begint te 

vertellen. Hij speelt goed in op de doelgroep, een jarige in 
het midden wordt uit volle borst toegezonden. De sfeer zit 

er goed in bij de bewoners personeel en vrijwilligers. 

 
Het eerste instrument, een schud-eitje, wordt door 

vrijwilligers en personeel uitgereikt. Een enorm geruis van 

alle niet gecoördineerde schud-eitjes was het gevolg. De dirigent geeft de start en stop 
aan. Hilarische reacties en na 5 oefeningen wordt ritme toegevoegd. Dit had ook weer 

veel gegiechel en gelach tot gevolg.  

Een wals ritme wordt ingezet en het orkest start en stopt nu prachtig op aangeven van 

de dirigent. Er begint een echt orkest te ontstaan. Een aantal bewoners die met de 
armen over elkaar het tafereel gadeslaan begint zich te roeren en willen eigenlijk ook 

wel meedoen omdat ze het toch wel erg leuk vinden. Er worden meer eitjes 

uitgedeeld en het enthousiasme neemt toe. Nu met meer volume en met de songtekst 
op het TV-scherm. CeSera CeSera vult de ruimte. De schud-eitjes worden ingeruild 

voor een nieuw instrument. Een gitaar gemaakt van conservenblik, houten bezemsteel 

en snaren aangevuld met een geel en wit lintje.   

 
Het lied: "ik heb je voor het eerst ontmoet daar bij de waterkant " maakt wat los en 

spannende verhalen over de liefdes aan de waterkant worden uitgewisseld aan de 

tafels. Het kost de dirigent moeite om weer alle aandacht te krijgen. De reacties uit de 
zaal worden steeds leuker de meeste bewoners zijn goed 

wakker en doen mee met het spektakel. Een enkeling zit 

relaxt met de ogen dicht maar zingt wel mee.  
Het volgende instrument wordt erbij gepakt. De 

schellenboom stampt en rinkelt naar hartenlust. Met de 

muziek van een fanfarekorps is het orkest van 90 bewoners 

compleet. Het plezier straalt ervan af. Hierover zal nog lang 
worden nagepraat 
 

Horizon, Kruislaan 54, Hoofddorp  

24 november Grijze koppen Orkest Workshop 14.00 

uur  

 

Bornholm, Bornholm 50, Hoofddorp 

Nog geen afspraak gemaakt.   

De schellenboom stampt en 

rinkelt naar hartenlust. 

“Veel bewoners hebben 

genoten van het optreden. 
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Floriande, Hankstraat 3,  Hoofddorp  

2 december Cato Fluitsma 

 

“Veel bewoners hebben genoten van het optreden in een, voor hen vaak stil, 

weekend. Heel hartelijk dank hiervoor! “Dit was al jaren een wens van de 

bewoners”   

 

Zomerpark, Remmersteinpark 3-5, 2151 KE Nieuw-Vennep 

 

2 december Stichting Philomela 

 

Meerwende, Kamerlingh Onneslaan 131, Badhoevedorp 

20 januari 2018, 14.30 uur Linquenda Theatershow 

23 januari 2018, 10.30 uur The Sunshine Soldiers 

 

 
 

 

In 2018 ook in uw instelling?  

Neem contact op met het secretariaat van de werkgroep  

Janneke Petri: petj@planet.nl met een kopie aan: Werry van der Windt: 

werryvandekunst@versatel.nl 

 

Hierover zal nog lang 

worden nagepraat. 


