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De Heraut woensdag 12 maart 2014

Kader Abdolah bij presentatie boek Oostland Literair:

“Blijf dromen dat u ooit een
bekend schrijver zal worden”
Pijnacker-Nootdorp/Lansingerland - De Boekenweek 2014
heeft in Oostland (Lansingerland
en Pijnacker-Nootdorp) een
goede start beleefd. Zaterdag 8
maart werd het door een aantal
schrijvers uit deze gemeenten
samengestelde boek Oostland
Literair gepresenteerd en persoonlijk aan alle medewerkenden uitgereikt door de bekende
schrijver Kader Abdolah.

Blijf dromen
Nick Steenkamp, ook een van de schrijvers, wist Kader Abdolah te strikken
het boek aan alle betrokkenen uit te
reiken. Deze in Iran geboren schrijver
is inmiddels wereldwijd bekend. Hij
schreef al 18 boeken die in 27 talen
zijn vertaald. “Nee, nog niet in Iran,
maar dat komt ooit wel”, zei hij desgevraagd,
Tijdens de presentatie waren tevens de
wethouders Ruud Braak (Lansingerland) en Bert van Alphen (PijnackerNootdorp) aanwezig. Braak zei onder

Lansingerland - Wie wil reageren of
zelf een vermist/gevonden dier (gratis)
wil laten registreren, kan contact opnemen met de Dierencentrale Nederland,
tel. 0186-601199 of www.dierencentrale.nl. De Egelopvang Zoetermeer
is te bereiken via: 06 – 28412700, 06
– 42272494 of 079 – 3610411. Voor
algemene
dierenbeschermingszaken
kan men bellen naar: 088 - 3437112.
Dierenambulance (24 uur per dag en 7
dagen per week): 0900–112000.

Vermist:
-zwarte poes, zonder wit, gechipt.
Hooftstraat, Bergschenhoek;
-poes, zwart, wit borstvlekje, is gechipt,
Lijsterlaan, Bleiswijk.
Kader Abdolah en Nick Steenkamp tijdens de presentatie van het boek Oostland Literair. Foto: John Hofman.

Gevonden:

meer verheugd te zijn, dat naast de
mooie rozen, paprika’s en tomaten, nu
ook schrijvers aan ‘bekende producten
van Oostland’ kunnen worden toegevoegd. “Reisschrijvers wel te verstaan
en nog niet zo bekend als Kader Abdolah, maar wat niet is kan nog komen”,
aldus de wethouder. “Ik heb straks
een mooi boek in handen, dankzij de
inspanningen van schrijvers, boekhandelaren en sponsors. Daaruit blijkt
maar weer dat de gemeenschapszin in
Oostland nog springlevend is.”
Hij deed de suggestie om voor een
volgend boek met verhalen over avonturen en achtervolgingen door kassen
of een romantisch verhaal tussen de
rozen te komen.

mensen aanspreken en boeien”, zei
hij. Hij vindt het een voorrecht dat het
leven de mens zo’n talent schenkt om
te mogen schrijven. In oktober dit jaar
verschijnt er weer een boek van zijn
hand. “Dat wordt een heel bijzonder
boek dat gaat over veranderingen in
Nederland in de afgelopen 25 jaar”,
wilde hij nog wel even ‘onthullen’. We
zijn heel benieuwd.
Het boek Oostland Literair (10 schrijvers gebundeld) is vanaf nu te verkrijgen in de boekhandel en kost slechts
€ 9,95 mede dankzij onder meer een
aantal sponsors.

-kat, wit, Wilhelminastraat, Berkel en
Rodenrijs.

Signeersessie

Bergschenhoek - Nee, helemaal nieuw
is het niet. Iedereen, zeker de ouderen
onder ons, hebben ooit haken en breien
geleerd. Nu is het idee geboren om deze
‘oude’ ambachten weer nieuw leven in
te blazen in buurthuis ‘t Schooltje. De
bedoeling is om er een gezellige middag van te maken met een kopje koffie
of thee. Er kunnen speelgoedbeesten of
poppen gehaakt of gebreid worden en
desnoods leren de aanwezigen haken
of breien. Er zijn enorm veel mogelijkheden, er staan al wat gehaakte
voorbeelden in ‘t Schooltje, dus kom
gerust eens kijken. Er wordt gedacht
dit op maandag- of dinsdagmiddag,
van 13.30 tot 15.30 uur, te organiseren
in het buurthuis aan de Rottekade 83
te Bergschenhoek.
Informatie: tel. 010-5216067 of
010-5216071of mail naar info@hetschooltje.nl. Informatie over andere
activiteiten is te vinden op de website
www.het-schooltje.nl.

Droom
Na de presentatie van Oostland
Literair sprak Kader Abdolah alle
aanwezigen toe op een wijze waaraan menig spreker een voorbeeld kan
nemen: ongedwongen, voor de vuist
weg, leerzaam en heel boeiend. “Blijf
dromen”, zei hij tegen alle schrijvers.

“Blijf dromen, dat u ooit een heel
bekend schrijver zal worden en blijf
vooral geloven in uzelf.” Dat de crisis
ook invloed heeft gehad op de verkoop van boeken, daarmee was hij
het wel eens, maar in de hoofden van
schrijvers is er geen crisis. Die blijven
gewoon schrijven en zorgen er voor
dat er steeds weer prachtige boeken
op de markt verschijnen. Bij een Ereader kan de stroom uitvallen. Met
een boek heb je daar geen last van! Hij
sprak ze bemoedigend toe: “U heeft
het mooiste boek gemaakt dat ooit
verschenen is tussen Lansingerland,
Pijnacker-Nootdorp tot aan Delft toe!
Houd die gedachte vast en blijf vooral
schrijven.” Kader Abdolah heeft, toen
hij naar Nederland kwam, zo’n 25 jaar
geleden, eerst de taal geleerd. “Ook ik
had een droom voor een groot publiek
te schrijven.” Is die droom ook uit
gekomen? “Nou, ik moet zeggen dat
mijn droom nu halverwege is. Ieder
mens heeft in feite honderden verhalen
in zijn geest. Je moet uiteraard wel
getalenteerd zijn deze zodanig in een
boek te verwoorden, dat ze andere

Bergschenhoek – Vol emotie
en overgave zong Eline van
Bennekom zich met het nummer
Jar of Heart van Christina Perri
naar de eerste plek tijdens de
Talentenavond op het Wolfert
Lyceum. “Wij waren onder
de indruk hoe je het verhaal
kon vertellen”, aldus de jury.

Vrijdagavond 14 maart tussen 19.30
en 20.30 uur is er een signeersessie
bij Boekhandel Van Atten in Berkel en
Rodenrijs, met onder meer de schrijvers Shirley-Ann van Wingerden, Nick
Steenkamp, Mark Boninsegna, Eveline
van Dongen en Arie van Driel en op
zaterdag 15 maart tussen 13.00 en
15.00 uur bij Plus Koelhuis in Bergschenhoek.

het nummer Where is the love van de
wereldberoemde zangeres.
Toch kwamen niet de majorette, danseressen of toneelact voor in de top
drie van de juryleden Willemijn en
Mila. Door de ‘perfecte performance’
en ‘lef’ werd de EVJ-band derde en
moest Nina het dit jaar doen met een
tweede plek, maar mét hele goede
kritieken. “Je hebt een supergave
outfit, het liedje paste in het thema en
je gezichtsuitdrukking klopt helemaal
bij het liedje!”

Marloes Nuijten

Winnares 2013
Bij de vorige editie van de talentenavond wist Nina nog de beker in de

www.absdehaan.nl

Dierenberichten
Dierencentrale

Indrukwekkende Eline wint
Talentenavond Wolfert Lyceum

In een chique, zalmkleurige jurk en
hakken waar je ‘u’ tegen zegt, maakte
Eline haar entree. Een echte dame die
de leerlingen muisstil wist te krijgen,
jaloersmakend voor de docenten. Met
enkel de begeleiding van piano en een
basgitaar galmde haar stem door de
school. ‘Knap hoor, vooral op die hakken’, was één van de weinige kreten
die werd geslaakt. Eline: “Ik had veel
geoefend, maar was van tevoren heel
zenuwachtig. Twee maanden lang heb
ik me voorbereid op deze avond.” Vorig jaar werd de zangeres nog vierde,
maar dit jaar werd dan eindelijk die
felbegeerde beker van haar. Al was de
concurrentie hoog.

010 - 521 66 55

Christiaan Huygensstraat 12
2665 KX BLEISWIJK

John Hofman
De presentatie vond plaats in Bibliotheek Oostland, Vestiging Pijnacker,
waar tevens de Schrijversmarkt 2014
was ingericht. Een aantal schrijvers
uit Oostland had elk een leuke kraam
ingericht om zijn of haar boek(en)
te presenteren. Het boek Oostland
Literair is er een geworden dat zeker
gelezen moet worden. Een tiental
schrijvers/dichters en illustrators verleenden medewerking en iedere schrijver zorgde voor een goed verhaal in het
boek, gedichten of striptekeningen met
bijbehorende tekst. Spannende en/of
boeiende verhalen, gedichten in aansprekende poëzie en perfecte tekeningen. Niet zo maar even samengesteld.
Nee, er is 100% aandacht aan besteed
om er een kwalitatief zeer goed boek
van te maken, bestaande uit 208 bladzijden. Het idee voor deze bundel met
bijdragen van schrijvers en dichters uit
Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp
is ontstaan tijdens de Schrijversmarkt
2013 en werd opgepakt door Bibliotheek Oostland. Schrijver Arie van
Driel heeft een groot aandeel gehad
in de uiteindelijke ‘geboorte’ van deze
bundel. Uiteraard is ook een verhaal
uit zijn pen in het boek opgenomen.

STERRETJE?
WELK STERRETJE?

Open huis Sprank

De chique uitziende Eline van Bennekom sleepte de beker van de Talentenavond op het Wolfert Lyceum in de wacht. “Twee maanden lang heb
ik me voorbereid op deze avond.”
wacht te slepen. Met haar eigen YouTube kanaal heeft ze al veel luisteraars
weten te trekken. In de pauze werden
Nina en gitariste Tamara nog als favoriet genoemd, samen met het zangduo
Anouk en Merrel.
De talentenjacht bood niet alleen
zang. Zo was er Tiffany die een heuse

majoretteshow aan het publiek presenteerde. En wat te denken van docenten
Natasja en Sander; zij zong ‘Ik mis je’
van singer-songwriter Maaike Ouboter, hij was maf verkleed en beelde uit
wat zij zong. Twee meiden uit VWO
deden zich voor als de nieuwe Beyoncé en showden hun losse heupen op

Bergschenhoek - Sprank opent op zaterdag 15 maart van 13.00 tot 16.00
uur haar deuren tijdens de open dag
van zorg en welzijn. Dagbesteding het
Hoekpunt, Laan der Vrijheid 44 in
Bergschenhoek nodigt belangstellenden van harte uit een kijkje te komen
nemen.
Het Hoekpunt biedt mensen met een
verstandelijke beperking een rustige,
ontspannen en gezellige dagbesteding.
Er is nog plaats voor nieuwe deelnemers.
Sprank is een landelijke stichting met
een gereformeerde identiteit en biedt
zorg, begeleiding en ondersteuning
aan mensen met een verstandelijke
beperking.
Informatie: www.stichtingsprank.nl.

Goed tehuis gezocht voor:
-een lieve, rode gecastreerde kater van
4 jaar.
Informatie: Stichting Zwerfkatten
Rijnmond,www.zwerfkattenrijnmond.
nl, tel. 010-5221528.

Iets nieuws in
‘t Schooltje?

Diefstal uit boot
Bleiswijk – Onlangs bleek er in de
periode van februari tot begin maart
te zijn ingebroken in een aan de Rotte
afgemeerde motorboot. Kennelijk om
binnen te komen heeft men de kap
van de stuurhout kapot getrapt. Uit de
boot die ter hoogte van de Rottedijk
lag afgemeerd, werd een gereedschapskist weggenomen. Met de brandblusser
werd vervolgens de kajuit ondergespoten waardoor betrekkelijk veel schade
ontstond.

Oldtimers gezocht
Berkel en Rodenrijs - Huize Sint Petrus
is een woonzorgcentrum in Berkel en
Rodenrijs. Op 28 juni wil men er een
familie(mid)dag organiseren met onder
andere een bezichtiging van oldtimers.
Wie een oldtimer heeft en het leuk
vindt deze aan de bewoners van het
huis te laten zien, wordt gevraagd zich
aan te melden. Misschien is het daarbij
mogelijk ook een rondje te rijden met
de bewoners en familieleden.
Aanmelden/informatie: Karin Burki,
k.burki@laurens.nl of 010-5119111
(aanwezig op dinsdag en donderdag).

