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'Mijn moeder had altijd een
druk leven met veel sociale
contacten. Ze bezocht graag
musea, een stad of een thea-
tervoorstelling. Toen mijn va-
der overleed werd haar wereld
kleiner. Ze werd stiller en ge-
noot minder van het leven.
Als familie organiseerden we
toen een gezelschapsdame
met wie ze uitstapjes maakte.
Daar fleurde ze letterlijk van
op!'

Genieten
'Wij gunnen het ouderen te
kunnen blijven genieten van
het leven. Particulier gezel-
schap op maat past goed in
deze tijd, waarin ouderen lan-
ger zelfstandig wonen en
mensen zelf hun welzijn en
ook hun zorg inkopen. Voor
de zorgende familieleden,
vrienden of kennissen kunnen
wij bovendien een prettige af-
lossing zijn.'
Sinds een half jaar gaan El-
len, Pauline of een Fleurmaat-

je, de betrokken medewerkers
van Fleur de Dag, dagelijks
met een oudere op stap. Ellen
Devilee: 'Er is heel veel mo-
gelijk, van een bezoek aan
een museum tot samen foto-
boeken maken of het begelei-
den van een bezoek aan het
ziekenhuis. We werken vraag-
gericht en geven echte, per-
soonlijke aandacht. Ook men-
sen die gebruikmaken van een
rollator of rolstoel kunnen
met ons mee, mits ze zelf-
standig in- en uit een auto
kunnen stappen. Het enige
dat wij niet bieden is ver-
pleegkundige zorg en huis-
houdelijke hulp.'
Mevrouw Michiels (81) laat
haar dagen regelmatig opfleu-
ren, bijvoorbeeld met een be-
zoek aan een tuincentrum,
winkelen in Den Haag of sa-
men uit eten. 'Het is ontzet-
tend leuk, ik kan het iedereen
van harte aanraden. De dames
zijn goede en gezellige ge-
sprekspartners. En volgende

week gaan we naar het Rijks-
museum in Amsterdam en
daarna naar een restaurant,
waar ik erg naar uit kijk', ver-
telt mevrouw Michiels en-
thousiast.

Energie
Ellen: 'Na een wandeling
langs de Boulevard en een
kop koffie met appeltaart in
een strandpaviljoen, vertelde
een oudere dame moe te zijn.
Dat was ze echter niet van de
wandeling, maar van het ge-
nieten! De uitstapjes met ou-
deren geven ons zelf ook veel
positieve energie, humor en
wijsheid. Bijzonder was bij-
voorbeeld laatst om samen
met een oudere dame in Lei-
den aan te bellen bij haar
voormalig studentenhuis, na
een bezoek aan het Rijksmu-
seum van Oudheden. Zowel
mevrouw zelf als de studen-
ten die er tegenwoordig wo-
nen, waren blij verrast met dit
spontane bezoek. Natuurlijk
is het ook confronterend om
te zien hoe eenzaam sommige
ouderen zijn.'
Geïnteresseerden kunnen
contact opnemen met Ellen
Devilee via 06-30644394 of
met Pauline Muller via 06-
55381539.

Ouderen fleuren letterlijk op met Fleurmaatje

De aandacht van Fleur de Dag

MAY-LISA DE LAAT

REGIO - Samen met Ellen Devilee, oud-vrijwilligers bij
Make-A-Wish Nederland, startte Pauline Muller in het
najaar van 2013 Fleur de Dag. 'Het idee om gezelschap
voor ouderen op maat te bieden, ontstond uit eigen erva-
ring', aldus Muller.

Mevrouw Michiels (81) bezocht samen met Ellen Devilee (l) en Pauline Muller (r ) een tuincen-
trum. (Foto: pr/Studio Royale, Steven Bemelman)

Op het programma staan mo-
numentale meesterwerken uit
de pianotrio-literatuur. Van
Ludwig van Beethoven het
Pianotrio nr. 7 Erzhertog in
Bes, opus 97 en van Felix
Mendelssohn het Pianotrio
nr. 1 in d, opus 49. Trio Sulei-
ka, opgericht in 2001, bestaat
uit pianist Maurice Lammerts
van Bueren, violiste Emmy
Storms en cellist Pepijn
Meeuws. Als één van de
vooraanstaande pianotrio's in
Nederland won Suleika onder
meer de Vriendenkrans van
het Concertgebouw en de
Kersjesprijs. Het trio is regel-

matig te gast in de Kleine
Zaal van het Concertgebouw
alwaar zij ook hun eerste cd-
opname maakte. Het reper-
toire van Trio Suleika ver-
enigt klassieke werken met
minder gangbare, waaronder
een groeiend aantal composi-
ties in opdracht.
Kaarten (13 euro) voor dit
concert, dat om 20.15 uur be-
gint, zijn verkrijgbaar via de
site, bij het kantoor van K&O
aan de Sluisweg 16 te Kat-
wijk of via 071-4016400.
Aanvang van het concert is
20.15 uur.
www.kenokatwijk.nl

Viool, cello, piano in Soefi

KATWIJK - Het vooraanstaande pianotrio Trio Suleika
met de Katwijkse violiste Emmy Storms zorgen voor een
waardige afsluiting van het kamermuziekseizoen van
K&O. Het gezelschap is op 29 maart te horen in de Soefi-
tempel.

Het pianotrio Trio Suleika met de Katwijkse violiste Emmy
Storms. (Foto: pr)

KATWIJK - De Hervormde
Gemeente Katwijk zamelt za-
terdag 12 april kleding in voor
projecten in Roemenië. Kat-
wijkers kunnen hun goederen
inleveren bij de Pnieëlkerk.
Niet alleen schone kleding,
maar ook goede 1-persoons-
matrassen, 1-persoonsbedden,
ledikanten, kinderwagens en
wiegjes zijn van harte wel-
kom, naast schoenen, dekens
en incontinentiemateriaal. De
goederen worden aan de Jaap
Bregmanstraat 1 tussen 9.00
en 15.00 uur ingezameld door
vrijwilligers. Later worden de
goederen uitgezocht en ver-
zonden naar Roemenië. Er is
ook een collectebus aanwezig
om een bijdrage te leveren aan
de transportkosten.
Meer inforfmatie is verkrijg-
baar via www.hervormdege-
meentekatwijk.nl en bij Niek
de Haas, 071-4075572.

Kleding naar
Roemenië

KATWIJK - Voor de vijfde
keer wordt de Nederlandse
Autismeweek gouden. Van 29
maart tot en met 5 april is de
week opgezet om meer be-
kendheid te geven aan autisme
onder het grote publiek en
vooroordelen weg te nemen.
Dit jaar is het thema 'Ontmoet
Autisme'. Op diverse plekken
in Zuid-Holland wordt specia-
le aandacht gegeven aan autis-
me; ook in Katwijk.
In Katwijk is op 31 maart een
'learnshop autisme' en wordt
en communicatie vanuit een
breder perspectief bekeken.
Voor mensen met autisme kan
het frustrerend zijn gedachten
en gevoelens onder woorden
te brengen. In deze learnshop
wordt geleerd hoe communi-
catie kan worden ondersteund
bij mensen met autisme. De
learnshop inclusief werkboek
is bedoeld voor de ouders en
begeleiders van kinderen met
een vorm van autisme om
communicatie in het dagelijks
leven te vergemakkelijken.
Aanmelden kan via info@me-
thodeiris.nl.
www.autismeweek.nl

Autismeweek

Gemeente Katwijk werkt sa-
men met provincie Zuid-Hol-
land aan een betere bereik-
baarheid. Dit doen ze onder
andere door de aanleg van de
RijnlandRoute, de realisatie
van hoogwaardig openbaar
vervoer en het verdiepen en
verleggen van de N206 tussen
de N441 en het Zeewegvia-
duct. De RijnlandRoute en de
aanleg van het HOV zijn pro-

vinciale projecten. De verdie-
ping en verlegging van de
N206 is een gemeentelijk
project.
Om de bevolking te informe-
ren over het doel en de actue-
le stand van zaken van deze
drie projecten organiseert de
gemeente op maandag 31
maart een thema-avond Be-
reikbaarheid Katwijk. De the-
ma-avond start met een ple-

naire presentatie over de ver-
anderingen in de infrastruc-
tuur die met deze drie projec-
ten de komende tijd op ons af
komen. Aan de orde komen
inhoud, doel en noodzaak van
de projecten, huidige stand
van zaken, planning en de be-
trokkenheid van de bevolking.
Na de presentatie kunnen be-
zoekers van de avond terecht
op de informatiemarkt, waar
onder andere kaartmateriaal
kan worden bekeken, en vra-
gen kunnen worden gesteld
aan gemeentelijke en provin-
ciale medewerkers.

Burger krijgt uitleg over projecten

Thema-avond bereikbaarheid
KATWIJK - De gemeente houdt maandag 31 maart een
thema-avond om de bevolking te informeren over bereik-
baarheid. De bijeenkomst vindt plaats in de Burgerzaal
van het gemeentehuis van 19.30 tot 21.30 uur.

Als je het schilderij aanlicht
met een spotje komt het tot le-
ven, heeft de Katwijkse vast-
gesteld. 'Zonder extra licht
vind ik het wat donker. Het
schilderij wijkt af van wat de
Haagse Esther Nienhuis over
het algemeen schildert. Te
oordelen naar haar website is
haar overige werk anders,
lichter', vindt Van Bruggen.

En Plein Air
Esther Nienhuis heeft het
schilderij in 2011 gemaakt tij-
dens Katwijk En Plein Air,
schilderen aan zee. Gedurende
een week komen elk jaar pro-
fessionele kunstenaars naar
het zeedorp om in de buiten-
lucht te schilderen.
Sinds 2012 is Hanna van

Bruggen 'vriend' van de
Kunstvereeniging Katwijk.
'Nu het DunaAtelier voorlopig
het jaar rond aan de Boule-
vard staat, zijn daar twaalf
maanden lang activiteiten. Ik
ben van plan om ook lezingen
te gaan bezoeken die de
Kunstvereeniging daar organi-
seert.'

Verbaasd
Hanna van Bruggen heeft echt
iets met kunst. Ze was tien
jaar vrijwilliger bij het Kat-
wijks Museum. 'Dat bezit
prachtige schilderijen', vertelt
ze. 'Ik ben er verbaasd over
dat relatief weinig Katwijkers
lid zijn van het museum en
van de Kunstvereeniging. Ze
weten niet wat ze missen.'

Een schilderij rijker

KATWIJK - 'Blij verrast en verbaasd was ik, want ik
wist niet dat Kunstvereeniging Katwijk jaarlijks een
schilderij onder de 'vrienden' verloot', zegt Hanna van
Bruggen. Ze is oud-lerares van de huishoudschool en
heeft een geschilderd strand- en zeegezicht van kunste-
naar Esther Nienhuis gewonnen.

Winnares Hanna van Bruggen en voorzitter van de Kunstvereen-
iging Katwijk, Jack Vlieland. (Foto: pr)KATWIJK - Het is weer

enige tijd geleden dat de
laatste Roskam Live ge-
houden werd. In het kader
van Koningsdag weer een
ouderwets gezellige
avond in de Roskam
(Turfmarkt). Caover the
Cage is de band die vrij-
dag 25 april vanaf 21.00
uur aantreedt. Waar Cover
The Cage is, is het feest.
Sinds 2012 is deze groep
bij elkaar en heeft al aar-
dig wat feestjes gebouwd.
Dit jaar hebben ze de pu-
blieksprijs gewonnen bij
The Clash of the Cover-
bands en staan ze in de
halve finale in Amster-
dam. Met nummers uit de
hedendaagse top 40 van
de afgelopen jaren en ver
daarvoor, staat een avond-
je met deze band garant
voor een avond vol ple-
zier. Kaarten kosten 5
euro en zijn verkrijgbaar
in De Roskam en bij Luij-
ten tweewielers.

Roskam Live

morgen zijn we er
nog dichterbij

KWF Kankerbestrijding zorgt voorminder kanker,
meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor patiënten.

Kijk vandaag nog op kwfkankerbestrijding.nl
om te zien wat ú kunt doen.


