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WIJKGEHEIMEN

OPENLUCHTTHEATER VOOR EN DOOR OP DE HEIDE

19 oktober 19.30u infobijeenkomst in De Glazenap

Wat zijn de geheimen van Op de Heide? Wat is jouw favoriete plek
in de wijk? Of aan welke plaats heb je een heftige herinnering? Waar
zijn in vroeger tijden spannende dingen gebeurd? Aan de hand van
die vragen komt er in de zomer van 2021 openluchttheater in Op de
Heide. Verschillende acts op verschillende plekken, gemaakt door en
voor wijkbewoners. Als je langs al die acts loopt, zie je nieuwe kanten
van je eigen wijk. Het project wordt begeleid door theater De Garage
en de Grubbenvorster theatermakers Miriam en Carla Wijnen. Op 19
oktober 2020 is de eerste informatiebijeenkomst bij De Glazenap.
Clubs en bewonersgroepen zijn van harte welkom! Na 19 oktober
volgen nog meer infobijeenkomsten voor (groepen) deelnemers die
voor of achter de schermen mee willen doen.
Zorg dat je erbij bent, het wordt leuk!
Wijktheater 2.0
Openluchttheater in Op de Heide… wat moet je je daar bij voorstellen?
Marlie van Ulft van theater De Garage legt het uit.
‘Op minimaal 1 dag komt er theater op verschillende plekken in de
wijk. Bijvoorbeeld voor de supermarkt, ergens in een straat, op het
industrieterrein of bij de Holtmühle, in een speeltuintje of op het
trapveldje. Alle spelers, zangers, dansers en muzikanten zijn mensen
uit de wijk die het leuk vinden om mee te doen. Spelervaring is niet
belangrijk, plezier wel! Bijvoorbeeld op de ene plek doen jongeren
een streetdance, op de andere plek
staat een singer-songwriter, op nog
een andere plek wordt een soap
gespeeld en weer ergens anders heb
je Arabische muziek of een popbandje.
Het publiek kan langs al die acts
wandelen. Het wordt wijktheater 2.0!
En Corona-proof natuurlijk.’

Marlie van Ulft

Miriam en Carla Wijnen

Marlie bedacht. ‘Je kan gratis meedoen. Vanaf januari 2021 gaan we
iedere week repeteren. Tijdens de repetities gaan we acts maken die
passen in de wijk. Als deelnemer denk je actief mee. Welke plek is
voor jou belangrijk in de wijk? Welke plek inspireert jou? Of waar
heb je iets heftigs meegemaakt? Als we die verhalen boven water
hebben, gaan we er acts van maken. Dus het leuke is dat het theater
helemaal uit de wijk komt. Je kan ook meedoen als je nog nooit op
een podium hebt gestaan!’
Achter de schermen
‘Je kan ook achter de schermen meedoen, vult Carla aan. We gaan
jongeren vragen om filmpjes te maken van het project. En er is nog
veel meer nodig, zoals techniek, decor en catering. Iedereen die liever
achter de schermen blijft, kan ook meedoen met Wijkgeheimen.’
Kortom, het wordt leuk in zomer 2021!
Kom 19 oktober 19.30u naar De Glazenap!

Jong en oud
Het is een project voor jong en oud,
legt Miriam Wijnen uit. Zij heeft het
idee samen met haar zus Carla en met

BILJARTKAMPIOEN DE GLAZENAP

Marlie van Ulft is coördinator van theater De Garage. Miriam en
Carla Wijnen wonnen verschillende cabaretprijzen en stonden
in de finale van Cameretten. Ze toeren door het land met hun
show TOYBOY, maken kinder- en schooltheater en projecten
met amateurspelers. Miriam regisseerde o.a. de Grubbenvorster
revue en openluchttheater bij het Witte Dame Festival
Grubbenvorst.

Op 5 september j.l. werd er door de clubkampioenen van de 4 biljartverenigingen van de
Glazenap gestreden om het algehele kampioenschap van De Glazenap (libre).
Na twee spannende voorrondes werd de finale gespeeld door Piet Beijers (clubkampioen
BV Steyl) en Leo Jacobs (clubkampioen van Dök d’r Naeve).
Het ging tot de allerlaatste carambole gelijk op, uiteindelijk won Piet Beijers op 1
carambole.
Leo Jacobs werd 2e , Manfred Mordas 3e en Pierre Schell 4e.
Op de foto wordt de bijbehorende wisseltrofee uitgereikt aan winnaar Piet Beijers.

Waakzaam
De zomer zit er weer op en omdat dan de r weer in de maand zit heb je een normaal griepje weer
snel te pakken. Daar weten wij wel raad mee…..toch? Ook onze wijk is weer klaarwakker. De zomerslaap heeft bijna vier maanden geduurd en dus was het virus kansloos omdat bijna iedereen thuis
of in eigen tuin of op balkon bleef, al was het maar omdat je niemand in je buurt wilde hebben in
verband met het virus en de bijna ondraaglijke hitte. Het was de voorbije maanden dan ook bijna
een totale ‘’hitte-virus-lock-down’’. Bijna geen besmettingen in onze regio en dus zag je nu ook weer
meer bungelende mondkapjes en felgekleurde korte broeken. De opluchting stroomde door onze
wijk. Er vonden weer een aantal ontmoetingen plaats in het Huis van de Wijk en ook de activiteiten
werden weer voorzichtig opgestart. De kinderen zijn weer naar school en bijna alles is weer zoals
het was. Opa’s en oma’s krijgen weer bezoek en dat is zoals het hoort. Je voelt de opluchting, ook
in het dagelijks leven. Velen vierden vakantie en je mocht, mits op anderhalve meter afstand, weer
leuke dingen doen. Ik heb me ook voorgenomen om geen enkel risico’s te lopen en de regels in acht
te nemen. Ik vind net als u dat er ook rare regels zijn. Teveel om op te noemen, maar ik accepteer ze.
Schreeuwers en betweters zijn er al voldoende.
Straks het vaccin en een goed werkend medicijn en 2021 wordt weer een topjaar! Niets aan de hand.
Alles onder controle/ Laat de herfst en de winter maar komen….toch?
Toch is en blijft waakzaamheid geboden. De gewone griep staat voor de deur en dat komt er wel nog
even bij. Straks stelt iedereen die zich even niet lekker voelt zich natuurlijk de vraag, is de loopneus,
de 38.3, en de schrale hoest een gewoon griepje of is het Corona? Testen... testen roept iedereen
dus wordt er massaal getest. Zelfs zoveel dat er begin september te weinig testen waren. Een ding
staat vast. We zijn nog lang niet af van Covid-19. Toen Mark Rutte en Hugo de Jonge onlangs het
land toespraken om ons weer tot de orde te roepen was het virus al aan een nieuwe opmars begonnen. In de grote steden was het raak en werd het dragen van de ellendige mondkapjes op bepaalde
drukke plaatsen verplicht. Op 1 september mochten de kapjes weer af omdat de temperatuur onder
de 22 graden dook en het minder druk was omdat de toeristen weer vertrokken. Minder toeristen
en daardoor dus meer plaats voor de Amsterdammers.
In diverse kranten en journaals werd de stelling geopperd dat we kwetsbare ouderen ook de
komende tijd optimaal moeten blijven beschermen. Zo zouden de jongeren meer ruimte krijgen om hun eigen leven te leven. Dat is ze van harte gegund, maar ik ben het niet eens met de
stelling dat de ouderen en de kwetsbaren dan ook veiliger zijn. In maart, april, mei en juni hebben
we de ouderen in de verpleeg-en verzorgingshuizen opgesloten. Velen mochten hun kamer niet
eens uit. Ze hadden ook vaak de pech dat ze besmet raakten door het verplegend personeel dat toen
nog zonder beschermende middelen aan het werk was. Geen bezoek en vaak hartverscheurende
beelden van kinderen en kleinkinderen die niet op bezoek mochten bij vaders, moeders opa’s en
oma. Vaak worden de kijkers via het journaal gewaarschuwd voor schokkende beelden als er weer
eens geweld te zien is. Dat is prima, maar de meest schokkende beelden, waar niet voor werd
gewaarschuwd, kwamen van de ouderen en hun naasten die vaak van, en in eenzaamheid moesten
sterven. Het was verschrikkelijk! Dat mag nooit meer gebeuren! Blijf dus waakzaam, houd afstand
en mijd drukte! Gezond verstand wijst u de weg! We kijken nu uit naar het nieuwe jaar want dan
moet het vaccin er zijn. Blijf optimistisch, waar het kan geniet met volle teugen, maar vergeet vooral
niet om op elkaar te blijven letten!
Henk van Nieuwenborg
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