
UWBUURT INDEKRANT
BERGSCHENHOEK
In de natuurwandelen
Vereniging voor natuur- en vogel-
wacht Rotta houdt op dinsdag 3
april een speciale wandeling voor
jongeren. Er wordt een wandeling
gemaakt door het gebied de Wie-
bertjes. Deze wandeltocht maakt
deel uit van het nieuwe project
van Rotta, waarbij jongeren de na-
tuur ingaan en leuke groepsactivi-
teiten beleven. Vanaf 19.30 uur
zijn de jongeren welkom bij Tref-
punt Rotta aan de Hoeksekade
164. Om 20.30 uur is er een pre-
sentatie over de omgeving, en dan
met name over de Wiebertjes,
waar de groep vanaf 21.00 uur
doorheen gaat wandelen. Trefpunt
Rotta is goed bereikbaar met de
fiets, maar parkeren op het nabij-
gelegen terrein is ook mogelijk.
Geadviseerd wordt om kleding te
dragen die vies mag worden en
een camera of verrekijker mee te
nemen. Meer informatie: 06-
29209809.

BERKEL EN RODENRIJS
Snuffelen op demarkt
Van antieke kunst tot kleine snuis-
terijen; liefhebbers van tweede-
hands spulletjes kunnen zondag 8
april en maandag 9 april de hele
dag rondsnuffelen bij de kraam-
pjes van de snuffelmarkt. De
markt wordt gehouden in Sporthal
Oostmeer, Hogeland 19. Op beide
dagen zijn bezoekers vanaf 10.00
uur welkom. Om 16.00 uur is de
markt afgelopen.

BLEISWIJK
Bruisend jazzconcert
Stichting In a Jazz tradition houdt
morgen een bruisend jazzconcert
in sport- en recreatiecentrum Rot-
temeren. Onder de naam Moluc-
can Jazz Guitar Summit laten vijf
jazzgitaristen een mix horen van
jazzstandards, bossanova’s, be-
werkte Molukse traditionals en
eigen composities. De gitaristen
hebben ieder een eigen stijl en
sound, waardoor het klankpalet
tijdens het concert voortdurend
wordt afgewisseld. Het concert be-
gint om 21.00 uur in het recreatie-
centrum aan de Kooilaan 1. Entree
is gratis. Wie zeker wil zijn van
een plekje, kan een kaartje reser-
veren via 010-5290026.

BUYTENWEGH
Voetadvies opmaat
Ouderenwinkel Zoetermeer houdt
op woensdag 4 april een advies-
dag, waarbij bewoners gratis ad-
vies op maat krijgen bij een voet-
kundig adviseur. Het consult, dat
tussen 10.00 en 17.00 uur wordt
gegeven door een voetdeskundige,
neemt ongeveer 15 minuten in be-
slag. Door middel van een voetaf-
druk kan er gekeken worden wat
eventuele klachten of problemen
veroorzaakt en wat er aan gedaan
kan worden. Wijkbewoners kun-
nen voor een afspraak bellen naar
079-3217080. De Ouderenwinkel
ligt in het winkelcentrum, aan de
Teldersrode 9.

DE LEYENS
Woonkoopzondag
Alle flauwe 1 april-grappen ontwij-

ken en gewoon lekker gaan winke-
len? Het kan zondag in het woon-
hart aan de Coppeliaschouw. Van
11.00 tot 17.00 uur zal het meren-
deel van de woonwinkels in het
woonhart geopend zijn voor win-
kelend publiek.

DORP
Knutselen inmuseum
Kinderen tussen 6 en 12 jaar kun-
nen zich zondag weer vermaken in
het atelier van het Stadsmuseum.
Van 13.30 tot 15.30 uur kunnen de
kids iets van de geschiedenis op-
steken en gelijkertijd hun crea-
tieve geest de loop laten gaan door
knutselwerkjes te maken in het
atelier. Het thema is dit keer bo-
terbloemen en boterlammetjes. De
kosten bedragen 5 euro per per-
soon. Daar zitten de kosten voor
het materiaal en wat lekkers om te
eten en te drinken bij inbegrepen.
Aanmelden kan via info@stads-
museumzoetermeer.nl of 079-
3164735.

Voor de boekenwurmen
In de Dorpsstraat staat op zater-
dag 7 april een uitgebreide boe-
kenmarkt opgesteld. Boekenwur-
men kunnen lekker snuffelen tus-
sen alle literaire schatten tussen
9.00 en 17.00 uur. De markt is te
vinden in het oude centrum naast

de Zoetelaar aan Dorpsstraat 99.

MEERZICHT
Met FrankSpeel op pad
Wijkbewoners kunnen woensdag
11 april aan de wandel met wijk-
wethouder Frank Speel. Het be-
treft zoals verwacht geen roman-
tisch onderonsje, de wandel is
puur zakelijk. De wijkwethouder
wandelt van 14.30 tot 16.30 uur
door de wijk om met bewoners te
praten over onderwerpen die in de
buurt spelen. Bewoners kunnen de
wijkwethouder thuis uitnodigen
voor een goed gesprek of ter
plekke een mankement in de wijk
laten zien. Een afspraak maken is
echter wel noodzakelijk. Dit kan
via wijkpostmeerzicht@zoeter-
meer.nl of door tussen 8.30 en
16.00 uur te bellen naar 079-
3469003.

Aande slag in atelier
Stichting Piëzo biedt vermaak voor
de allerkleinsten, met elke week
een kinderatelier in het PiëzoCen-
trum aan de Uiterwaard 21. Zo ook
maandag 2 april. De kinderen uit
de wijk kunnen naar hartenlust
spelen en leren in het kookatelier,
creativiteitsatelier, dansatelier, to-
neelatelier of het wetenschapsate-
lier. Kinderen mogen zelf bepalen
in welk atelier ze willen spelen,

maar worden wel ingedeeld op
leeftijd. Zo is er een groep voor 4-
tot 7-jarigen en een groep van 8-
tot 12-jarigen. Aanmelden is niet
nodig, van 15.45 tot 17.00 uur kun-
nen de kleine deelnemers binnen-
wandelen en meedoen. Voor een
middagje in het atelier betalen ou-
ders 1 euro. Deze activiteit wordt
wekelijks herhaald op de maan-
dagmiddag.

OOSTERHEEM
Actie voor voedselbank
Bij wijkpost Oosterheem staan za-
terdag van 10.00 tot 16.00 uur een
heleboel lege kratten, klaar om ge-
vuld te worden. Medewerkers van
Perron 28 en 61 houden op deze
dag een grote inzamelingsactie. Zij
willen mensen graag vragen om
deze week iets meer boodschap-
pen te doen en enkele producten
te schenken aan de voedselbank
door de producten in de kratten te
deponeren. Het idee achter deze
actie is dat minderbedeelden
rondom Pasen een extraatje krij-
gen. Het doneren van toiletspullen
is ook meer dan welkom. De wijk-
post is te vinden op het adres Put-
tershoekstraat 113.

PALENSTEIN
Journalistiek schrijven
Echt goed schrijven wordt niet

voor niets een vak genoemd. Bij
het CKC aan Leidsewallen 80 gaat
maandag 16 april een cursus jour-
nalistiek schrijven van start. De
cursus is bedoeld voor mensen die
willen kijken of journalistiek een
vak is dat zij daadwerkelijk ambië-
ren of gewoon willen weten wat
het vak precies inhoudt. Tijdens de
cursus leren de cursisten onder
andere bondig schrijven, intervie-
wen en onderwerpen bedenken.
Op 16 april beginnen de journalis-
tieke lessen en de lessen worden
vervolgens elke maandagavond
van 19.30 tot 22.00 uur gehouden
tot en met 11 juni. De cursus is ge-
schikt voor 16 jaar en ouder. Het
CKC begint komende maand met
meer nieuwe cursussen voor di-
verse leeftijdsgroepen. Een volle-
dig overzicht is te zien op de web-
site. Via de website kunnen toe-
komstige cursisten zich ook aan-
melden.
www.ckc-zoetermeer.nl

ROKKEVEEN
Expositie verlengd
De kunstwerken van José Koe-
brugge en Ronald de Jong in N.H.
Hoteles zouden eerst nog maar tot
morgen te zien zijn, maar er valt
nu langer te genieten van al het
moois. De tentoonstelling is ver-
lengd tot vrijdag 13 april. De expo-
sitie telt ongeveer 38 kunstwerken,
daar zitten onder andere schilde-
rijen en houtsculpturen bij. De
kunstwerken zijn dagelijks te be-
wonderen tussen 09.00 en 20.00
uur. N.H. Hoteles is te vinden aan
de Danny Kayelaan.

SEGHWAERT
Kijkdag bij Verwers
Ouders kunnen op donderdag 12
april voor één avondje weer terug
in de schoolbanken. Openbare ba-
sisschool Montessori Meester Ver-
wers houdt van 18.00 tot 19.30 uur
een kijkavond voor alle belangstel-
lenden. Ouders, kinderen, opa’s,
oma’s en andere betrokkenen kun-
nen op deze avond een rondlei-
ding door de school krijgen en ook
worden er werkstukken van de
huidige leerlingen getoond. Uiter-
aard is er ook ruimte om vragen te
stellen en informatie in te winnen,
zodat er een duidelijk beeld van de
school ontstaat. Meester Verwers
is te vinden aan Forelsloot 1. Ook
de school aan Moerbeigaarde 58
houdt deze avond een kijkavond.
www.meesterverwers.nl

VAN TUYLLPARK
Laatste keer jammen
Voor de allerlaatste keer kan er
woensdag 18 april in JJ Music
House gejamd worden. Vanaf
21.00 uur is iedereen welkom om
op het podium zijn of haar muzi-
kaliteit te laten zien. De zaal gaat
om 20.30 uur open, entree is gra-
tis. JJ Music House is te vinden op
het adres Van der Hagenstraat 34.
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Nieuws uit
uw omgeving
Heeft u ook een nieuwtje
voor deze rubriek? Stuur uw
bericht (eventueel met een
foto) naar hc.ikheb-
nieuws@ad.nl

Schilderen enmozaïek combineren
Wie: Shaorook Alnoamany en
Lilia Georgeevna Guseva Dosti
Waar: Oosterheem
Wat: Schilderen en mozaïek

Shaorook Alnoamany en Lilia Ge-
orgeevna Guseva Dosti hebben
ieder hun eigen passie: Shaorook
werkt met mozaïek en Lilia cre-
ëert schilderijen. Sinds kort bun-
delen ze hun krachten. Ze zijn
een project begonnen waarin ze
hun werkwijzen combineren.
Shaorook vertelt enthousiast over
de eerste reacties. ,,Op de hobby-
beurs in Benthuizen presenteer-
den we ons eerste schilderij: een
Chinese vrouw. De combinatie
van mozaïek en verf trok veel be-

kijks en leverde positieve reacties
op. Dit heeft ons gestimuleerd
door te gaan met ons nieuwe pro-
ject.’’
De vrouwen halen hun inspiratie
uit verschillende culturen en pe-
riodes in de geschiedenis. ,,Ons
werk moet een verhaal vertellen,’’
zegt Shaorook. Ze zijn momen-
teel bezig met een Afrikaanse
vrouw en hebben net een Egyp-
tisch project afgerond.
Beiden zijn ze erg tevreden met
hun samenwerking. ,,We vullen
elkaar aan en leren veel van el-
kaar,’’ aldus Lilia.
Lilia en Shaorook kennen elkaar
via de stichting ParticipARTe,
waar ze samen een kunstproject

hebben gedaan. Shaorook begon
zeven jaar geleden met mozaïek
te werken. ,,Op een dag was ik bij
een winkel waar een cursus mo-
zaïek werd gegeven. Daar maakte
ik mijn eerste theedoosje, waarna
ik nooit meer ben gestopt.’’ Het
bijzondere aan haar werk is dat
ze glas, tegels, spiegels en andere
materialen combineert.
Lilia begon met schilderen op het
moment dat ze leerde een pen-
seel vast te houden. Ze schildert
als hobby, maar geeft ook les bij
stichting Piëzo.

Wilt u ook met uw hobby in de
krant? Stuur een bericht naar:
hc.ikhebnieuws@ad.nl
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