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Holland Helpt helpt kansar-
me weeskinderen in Kenia
aan onderwijs. 
Esther en Ruby Arts zijn als
vrijwilligers naar Kenia ge-
weest en hebben projecten
bezocht van een lokale orga-
nisatie in Kisumu. Ze hebben
het meisje Achien'g Linet ge-
sponsord. Linet kan dankzij
hun steun naar de lagere
school.
Esther en Ruby Arts hebben

iedere week voor de leerlin-
gen van de Plesmanschool
een brief geschreven over de
kinderen in Kenia. Iedere
week las de groepsleerkracht
een brief voor.
De kinderen kregen een em-
mertje mee naar huis. Dit
hebben ze zoveel als moge-
lijk gevuld met geld. De Ples-
manschool hoopt met deze
actie minimaal twee kinderen
acht jaar lang naar school te

kunnen laten gaan.
Met het geld dat de kinderen
in Kenia van de Plesman-
school krijgen kunnen ze
schoolspullen kopen, zoals
schriften. Bovendien moeten
in Kenia alle kinderen die
naar school gaan een uniform
en schoenen aan. Linet was
van school gestuurd omdat
daarvoor geen geld was.
Stichting Holland Helpt heeft
voor haar een uniform en
schoenen gekocht.
Voor 84 euro kan een kind in
Kenia naar de basisschool.
Daarna heeft het kans op een
betere toekomst. 
Kijk voor meer informatie op
www.hollandhelpt.org.

Leerlingen sparen geld in emmertje

Plesmanschool helpt kinderen 
in Kenia aan betere toekomst

BADHOEVEDORP - De Vastenactie wordt ieder jaar
gecoördineerd vanuit de HH. Engelbewaarderskerk. In
samenspraak met de kerk heeft de Plesmanschool dit
jaar geld opgehaald voor stichting Holland Helpt. De
school overhandigde het geld zondag 12 april om 10.00
uur, tijdens de paasviering in de kerk.

De opbrengst: 3.151,14 euro voor stichting Holland Helpt. (Foto: Jan Verhoog)

Irmaki heeft door haar reizen
naar alle hoeken van de we-
reld veel gezien en heeft veel
meegemaakt. Na pijnlijke er-
varingen had ze het vertrou-

wen in mensen verloren en
leefde ze erg teruggetrokken. 
Ze wilde iets doen om zich te
uiten en is zo begonnen met
schilderen. Daardoor voelde
ze zich beter. Vervolgens ging
ze aan de slag met keramiek
en vervaardigde ze onder
meer schalen en maskers.
Daarnaast beeldhouwde ze.
Net als bij haar schilderijen en
keramiek is ook hier een mix
te zien van abstract en figura-
tief werk. De kunstenares ge-
bruikt verschillende materia-
len voor haar
beeldhouwwerken. Zoals kei-
hard geel marmer, maar ook
het zachtere speksteen.

Kleurrijk
Inmiddels woont en werkt Ir-
maki bij het Kunstfort Vijfhui-
zen en heeft ze een kleurrijke
serie schilderijen voltooid die

haar innerlijk leven weerspie-
gelen. Het thema van de expo-
sitie is Over-Leven. Dat is
waarvoor het schilderen heeft
gezorgd bij de kunstenares.
Maar het thema heeft een
dubbele betekenis want het
gaat ook over het echte leven.
Als boodschap hoopt ze aan
de toeschouwer mee te kun-
nen geven dat ook iemand die
het heel moeilijk heeft toch
nog iets van het leven kan ma-
ken. In de tentoonstellings-
ruimte hangen 27 werken uit
de expressieve schilderijense-
rie Over-Leven en daarnaast
zijn 24 objecten van steen en
keramiek te bewonderen.
De expositie is tot en met zon-
dag 10 mei te bekijken in ga-
lerie Kunst 2001, Snelliuslaan
35. Kijk voor meer informatie
op www.galeriekunst2001.nl
en www.irmakiforart.nl.

Expositie van Irmaki uit Vijfhuizen

De kunst van het overleven

Irmaki: 'Iedereen die het moeilijk heeft, kan toch iets van het
leven maken. (Foto: Jan Verhoog)

MADELEINE LODEWIJKS

BADHOEVEDORP - Met
een toespraak opende Co
van der Tuyn zondag 5
april in galerie Kunst
2001 de tentoonstelling
van kunstenares Irmaki.
Van der Tuyn, een goede
vriend van de kunstena-
res, vertelde hoe Irmaki is
begonnen met schilderen.

NIEUWE MEER - Kunstena-
res Reina van Zwoll opent zon-
dag 10 mei officieel haar muse-
um-galerie in kunstenaarsdorp
Nieuw en Meer, aan de Oude
Haagseweg. 'De combinatie
museum-galerie en binnen-
komst in de huiselijke sfeer van
een kunstenaar vinden mensen
erg leuk', vertelt Reina. Bij het
huisje zijn een terras met
schommelbanken en een bar.
Kijk voor meer informatie op
www.reinavanzwoll.nl.

Opening
museum

ZWANENBURG - Bij educa-
tiecentrum De Hoek kunnen
belangstellenden beginselen
van de Japanse massagetech-
niek shaitsu leren. Shaitsu bete-
kent 'druk met de vingers'. Cur-
sisten leren in acht lessen 632
drukpunten op het lichaam, ba-
sisoefeningen en een correcte
werkhouding en ademhaling.
Er is eerst een introductieles.
De lessen zijn op donderdag
van 09.30 tot 11.30 en / of op
vrijdag van 20.00 tot 22.00 uur.
Bij voldoende aanmeldingen
start de cursus in mei. Inschrij-
ven: www.dehoek.org of 020-
4975793.

Drukken met 
de vingers

Dj Lesley zorgt ervoor dat de
jongste kinderen vanaf 19.15
uur een uur lang uit hun dak
kunnen gaan. De entree is
gratis en er is een prijsje te
winnen. De disco voor tie-
ners van 11-15 jaar begint om
20.30 uur. De dj's Daan en
Frederik zorgen twee uur

lang voor de muziek. De en-
tree voor de disco 11-15 is 5
euro.
Het adres van het Dorpshuis
is Snelliuslaan 35, tegenover
het zwembad. Foto's die 17
april worden gemaakt zijn te
zien op www.jabadhoeve-
dorp.nl.

Laatste disco voor zomer
BADHOEVEDORP - De deuren van het Dorpshuis
gaan vrijdagavond 17 april nog een keer open voor de
minidisco en disco 11-15.

In gebouw De jeugd van giste-
ren in de Beemsterstraat in
Hoofddorp is zaterdag 25 april
van 10.00 tot 16.00 uur een
grote postzegelmarkt. Er zijn
dan handelaren uit het hele land
aanwezig om hun waren aan te
bieden. 
De eerstvolgende reguliere
beurs in het Dorpshuis aan de
Snelliuslaan is zaterdag 26 sep-
tember.
Tijdens de beurzen zijn semi-
handelaren aanwezig met veel
materiaal. Er zijn ook moge-
lijkheden om de verzameling
uit te breiden zonder veel geld

uit te geven. Er is namelijk al-
tijd een tafel aanwezig met
daarop ongeveer 200.000 ze-
gels die 1 cent per stuk kosten.
Verder zijn stockboeken aan-
wezig met postzegels uit alle
delen van de wereld voor 5 cent
per stuk. In december gaan
deze boeken terug naar de ei-
genaars en in januari liggen
weer nieuwe boeken op de ta-
fels. Leden van de vereniging
en schoolgaanden hebben vrij
toegang tot de beurzen. Ande-
ren kunnen zich een dag uitle-
ven voor 1 euro entree.

Postzegels verzamelen
BADHOEVEDORP - Tijdens de beurzen van postzegel-
vereniging Haarlemmermeer kunnen liefhebbers in de
zaal volop ruilen met medeverzamelaars. Ook onderling
kopen en verkopen behoort tot de mogelijkheden.

OSDORP - In de opera De
barbier van Sevilla woont
Rosina bij haar voogd dokter
Bartelo. Bartelo wil met Ro-
sina trouwen, maar ook de
graaf van Almaviva is smoor-
verliefd op haar. Almaviva
bedenkt samen met Figaro, de
barbier van Sevilla, een plan
om haar voor zich te winnen.
Uiteindelijk lukt dat als hij
zich vermomd als muziekle-
raar. Rosina wordt verliefd op
hem, maar weet niet dat hij de
graaf van Almaviva is. Dan
ontvoert hij Rosina en maakt
zijn ware identiteit aan haar
bekend. De voorstelling is
zondag 19 april vanaf 14.30
uur in de Meervaart. De inlei-
ding (gratis) begint om 13.30
uur. Kaarten daarvoor bestel-
len: 020-4107777.

Barbier
van Sevilla

Hét speciale fonds voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden

T 0800 7 800 800 (g
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Uw oude
beeldbuistelevisie is
tot 500€ waard!

Indien u uw oude tv met beeldbuis inruilt, geniet u van een
prijsvoordeel tot 500€ bij aankoop van een Loewe-televisie
vanaf 32 inch. Actie geldig van 1 april tot 30 juni 2009.
Vraag inlichtingen en voorwaarden bij ons of surf naar
www.loewe.be of www.loewe.nl.

In deze ruimte moet u uw dealerlogo plaatsen. Uw logo dient in zwart/wit te zijn en

moet BINNEN de stippellijntjes geplaatst te worden. De stippellijntjes mogen echter niet

mee afgedrukt worden: u moet ze verwijderen. Als u met meerdere dealers adverteert,

mogen geen logo‘s gebruikt worden én moet eenzelfde lettertype gehanteerd worden.

Hegeman Loewe Studio
Amsterdamseweg 418-420 • 1181 BT AMSTELVEEN

020 -6414019   WWW.HEGEMAN-LOEWE.NL

Piano's
verkoop en verhuur
nieuw en gebruikt

elke zaterdag 9.00 - 17.00
of maak een afspraak

www.kolkmeijerpiano.nl
stemmen en repareren

0297 540124 - 0651 982834

Dorpsstraat 1, Nieuwveen

Nieuws voor het
Witte Weekblad?
Bel naar de redactie:
tel. 0252 662556

Of stuur een e-mail:
redactie.haarlemmermeer@witteweekblad.nl

o.v.v. editie 09D

www.witteweekblad.nl

Verschijnt iedere woensdag
huis aan huis in 
Badhoevedorp, Lijnden 
en Sloten

Oplage: 7.500

Adres
Westerdreef 9
2151 BR Nieuw-Vennep
Postbus 5
2150 AA Nieuw-Vennep
Tel.: 0252 66 25 00

Redactie
redactie.badhoevedorp@
witteweekblad.nl
Tel: (0252) 66 25 56

Verkoop
verkoop.haarlemmermeer@
witteweekblad.nl
Tel: (0252) 66 25 36

Geen krant gehad?
Meld uw klacht op
www.witteweekblad.nl of bel:
0252 66 25 21
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