
NOORDWIJK - In het tweede en derde 
weekend van maart staat er iets bij-
zonders te gebeuren op landgoed 
Sancta Maria in Noordwijk. Stich-
ting KunstKlank brengt dan zes keer 
de muzikale voorstelling ‘Hear my 
Voice!’. Die zal plaatsvinden in de 
kapel van de voormalige zorginstel-
ling. Die stond lange tijd ongebruikt 
leeg, maar zal speciaal voor de uit-
voering van onder andere het Stabat 
Mater van Karl Jenkins weer worden 
geopend.

door Tineke Bos

Sander Pieterse is de locatiemana-
ger van de Ontwikkelings Combi-
natie Landgoed Sancta Maria en 
verantwoordelijk voor de ontwik-
keling en realisatie van de plannen 
rond het landgoed. Hij begeleidt de 
transitie van ongebruikte instel-
ling naar een duurzaam woonge-
bied. Over de samenwerking met 
KunstKlank zegt hij: “We vinden 
het geweldig dat deze voorstelling 
op onze locatie plaats vindt. Onze 
werkwijze sluit zo mooi aan bij het 
thema van KunstKlank: ‘omarm 
het oude om het nieuwe te verwel-
komen.’ Dit gebied heeft een rijke 
geschiedenis, een culturele waar-
de, een landschaps- en een natuur-
waarde. De naam Sancta Maria 
heeft een historische lading die we 
willen bewaren; oude gebouwen 
worden nieuwe woningen en de 
kapel wordt dusdanig gerenoveerd 
dat hij weer gebruikt kan worden. 
Zo herstellen en omarmen we wat 
er vroeger was en creëren we een 
woonlocatie die gericht is op de 
toekomst. Ik kijk uit naar de voor-
stelling; dat moet wel prachtig 
klinken in de kapel.”
Artistiek leider van KunstKlank 
Herma van Piekeren kan dat 
slechts beamen: “Toen wij vorige 
week met het hele koor voor het 
eerst hier zongen, gebeurde er 
echt iets. Het was magisch: alsof 
de ziel terugkwam in de kapel. En 
wat een klank, ongelofelijk! Het 
is zo’n bijzondere plek voor deze 
voorstelling; vroeger werd hier 
door nonnen gezongen en ons pro-
ject omvat niet alleen geestelijke, 

maar ook wereldlijke muziek. Het 
is filmische muziek, die je raakt 
en emoties oproept.”
Volgens Van Piekeren klinken 
in ‘Hear my Voice!’ de stemmen 
van de moeder, de emotie, het 
afscheid en de verbinding. “Het 
is een programma geworden dat 
eindigt in hoop naar de toekomst: 
het paradijs op geestelijk vlak en 
wereldlijk gezien eindigen we met 
verlangen en hoop op een mooie 
toekomst, ook voor dit prachtige 
gebied. Sander wil dit gebied een 
nieuwe invulling geven en dat wil 
ik ook. De toevoeging van verschil-
lende soorten muziek zoals het 
Gregoriaans, Russische en Ooster-

se klanken versterkt het stuk en 
doet recht aan deze locatie waar 
ook oud en nieuw samenkomt. Het 
idee om de kapel te gebruiken ont-
stond door de gemeentelijke fusie: 
een voorstelling op de grens van 
Noordwijk en Noordwijkerhout op 
een plek die voor velen iets bijzon-
ders betekent.”
Verschillende culturen en genera-
ties zingen samen, begeleid door 
het Nationaal Symfonisch Kamer-
orkest. Het koor omvat een octet 
van jong talent, jonge talentvolle 
solisten als Lotte Pierik en Niels 
Bouwmeester en professionele 
zangers als Aleksandra Popovska, 
Henk Neven en Valentina Toth. 
Onderdeel van de voorstelling is 
ook de ‘ademende’ bamboekunst 
van Maria Blaisse.
 
‘Hear my voice!’ wordt uitgevoerd op 
8, 9, 10, 15,16 en 17 maart. Op vrij-
dag en zaterdag om 20.00 uur en op 
zondag om 15.00 uur. Kaarten kosten 
€ 22,50. Jongeren tot en met 25 jaar 
betalen € 17,50. Kaartverkoop en 
meer informatie: www.kunstklank.
nl. x

‘Hear my Voice!’ brengt ziel
terug in kapel Sancta Maria
 

Bijzondere voorstelling op bijzondere plek

Artistiek leider Herma van Piekeren 
in de kapel van Sancta Maria: "Toen 
wij vorige week met het hele koor 
voor het eerst hier zongen, gebeurde 
er echt iets" (Foto: Monica Stuurop).

KATWIJK - De Brug organiseert op 
woensdag 13 maart een themaoch-
tend over ‘Omgaan met conflic-
ten’. Deze is bedoeld voor ouders, 
partners en overige familieleden 
van (ex)verslaafden. Rianne Krü-
ger, hulpverlener bij De Brug, zal 
onder andere vertellen hoe con-
flicten kunnen ontstaan, hoe deze 
het best kunnen worden opgelost 

en welke stijlen van conflicthan-
tering hierbij kunnen worden toe-
gepast. De themaochtend vindt 
plaats in de accommodatie van De 
Brug aan de Schaepmanstraat 1 in 
Katwijk en duurt van 9.30 tot 11.30 
uur. Toegang is gratis. Aanmelden 
kan via 071-4033733 en info@
debrughelpt.nl. Meer informatie: 
www.debrughelpt.nl. x

Omgaan met conflicten
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Bamboekunst van Maria Blaisse 
(Foto: pr).

Mrt tm sept
Ouder-kind en Kids bootcamp
True-D
Iedere zaterdag 10u ouder-kind boot-
camp met kids vanaf 4 jr en iedere 
woensdag en vrijdag 16u kids boot-
camp (vanaf 6 jr). Bij Willy Noord, 
strandvak 21 in Katwijk. Op een 
speelse manier werken aan een fit le-
ven! Laagdrempelig, met plezier!

Za 2 mrt 10.30-12.30u
Bewuste wandeling “Yin Yang” 
Bewust Bollenstreek
Beweging/rust, warm/koud, samen/
alleen… Het leven vraagt ons beide 
kanten te ervaren. Samen ontdekken 
we onze yin en yang, op speelse wij-
ze, al wandelend. Met Esther Augusti-
nus (YogaByEsther) en Angela Roelen 
(LiefdeWerk). Langevelderslag.

Di 5 mrt 19.30-20.45u
start Qi Gong in Noordwijk 
YOGA PUUR
Qi Gong is een eeuwenoude Chinese 
stijl van beweging en meditatie. Qi is 
levenskracht en Gong betekent bewe-
gen. Door middel van rustige bewe-
gingen laat je de energie stromen. Zo 
versterk je je zelfgenezend vermogen 
en zelfbewustzijn. Instromen kan!

Za 9 mrt 09.00-19.00u 
Ademdag
Healjezelf
Een dag om met ademwerk verbin-
ding te maken met jezelf, te voelen 
wat er leeft in jou. Word je geleefd? 
Gespannen? Fysieke klachten? Een 
dag vol innerlijk werk, ontspanning 
én genieten. Incl lunch en potluck-
maaltijd. 

Ma 11 mrt 19.30-22.30u
bijzondere FILM- + MUZIEKavond
“In Utero”
Bewust Bollenstreek
Onze filmavonden zijn een ontmoe-
tingsplaats voor wie bewuster wil 
leven! Deze x indrukwekk docu over 
het effect van wat we ervaren in de 
baarmoeder! Met live muziek van 
Jyoti Verhoeff (finalist beste singer/
songwriter). Met vleugel/harp/cello!

Za 16 mrt 13.15-17.15u
workshop “Creëer veranderingen in je 
leven”  
Licht-op-Talent
Een “spel” waarin je werkelijk kunt 
transformeren. Levensveranderend, 
in 1 middag, in Hillegom. Krijg  meer 
inzicht in jezelf, je talenten en uitda-
gingen. Krijg antwoord op je levens-
vragen en breng je plannen nu echt 
tot leven.

Zo 17 mrt 10.00-18.00u
start training Mindfulness en Heartful-
ness in de praktijk
Innerzijds
Wil je beter met stress omgaan? 
Met  mindfulness  leer je stress-sig-
nalen herkennen en meer in balans 
te brengen. Met  heartfulness  leer je 
meer vanuit je hart te leven, oa met 
Hartcoherentie. Locatie Cruquius. 9 
wkn, 3 mastercl + 5 online sessies. 

Ma 18 mrt 19.15-22.00u
workshop ondernemers “Maak werk 
van je Werk”
LiefdeWerk
Word die blije, authentieke onder-
nemer met passie en vertrouwen, 
die naar zijn/haar hart durft te luis-

teren en onderneemt met intuïtie, 
zodat het werk gaat stromen! In 
kleine groep (6p) ad slag met bijzon-
dere werk met Opstellingen (6p). Wat 
houd je tegen? 

Do 21 mrt 19.00-21.30u
workshop Opstellingen
ToBeYou
Loop je binnen relaties altijd tegen 
hetzelfde probleem aan? Hoe komt 
het dat je uit balans raakt? Loop je 
steeds vast op je werk? Krijg heldere 
inzichten in onbewuste patronen, ge-
voelens en verhoudingen. Vitaliteits-
centrum Katwijk.

Za 23 mrt 10.00-16.00u
Mindfulness Stiltedag Body–Mind
InBalance
Een verwendag vol Stilte, Rust & 
Ontspanning op n prachtige locatie 
in Nrdwk! Een mini-retraite om de 
aandacht naar binnen te keren, stil 
te staan bij onszelf en voor onszelf te 
zorgen. Met meditaties, mindful yoga 
en gezonde vega lunch. 

Za 23 mrt 14.30-20.00u
workshop Marokkaans koken 
Gezond Met Esma
Samen met Esma de Marokkaanse 
keuken ontdekken op de prachtige 
locatie van SterkSaam in Lisse! Al die 
geuren, kleuren en verse ingrediën-
ten zijn prikkelend voor de zintui-
gen. Heerlijk! Koken met 9p. Alleen 
aanschuiven aan tafel? Dat kan! 

Do 28 mrt 19.30-22.00u
start Mindfulness officiële training 8 
weken
Mindfulness Hillegom
8 avonden en 1 dag (25 mei) aan de 
slag met je automatische piloot, hoe 
je bewuster in het leven kan staan, 
wat stress is en wat het met je doet. 
Vergroot je veerkracht en creëer 
meer rust in je hoofd en leven. Veelal 
vergoed.

Vr 5 april 19.00-22.30u
Dans je vrij op blote voeten
Healjezelf
Na een workshop Biodanza, vrije ex-
pressie met bekend DJ IRADI! No tal-
king (dansvloer) no alcohol, no pho-
nes, no drugs, just dance! Ontmoet 
gelijkgestemden, in mooie ruimte in 
Nrdwkhout. Max 45 kaarten, dus re-
serveer tijdig! 

Vr 5 april 19.30-22.00u
“Morgan, een liefde”: over reïncarnatie 
en liefde!
Bewust Bollenstreek
Bas Steman vertelt over zn boek 
“Morgan, een liefde” met herinne-
ringen aan zijn vorige leven als pa-
ratrooper in WOII en hoe liefde over 
de dood heen zijn weg vindt. Met inl 
door reïncarnatietherapeut. Aanra-
der voor wie altijd al gefascineerd 
is in reïncarnatie! De Oude Pastorie, 
Lisse.

Do 11 april 19.30-21.30u
start Mindfulness cursus in Katwijk
Simone Warmenhoven
Piekeren? Onrust? Irritatie? Cursus 
Mindfulness helpt rust en voldoe-
ning te hervinden. De valkuil in het 
Westen is dat we zo hard ons best 
doen om geluk te vinden dat we de 
innerlijke rust die we zoeken juist 
om zeep helpen. 8 bijeenk 2,5 uur.

AGENDA voor een BEWUSTER LEVEN
Bewust Bollenstreek is een netwerk van 160 professionals met een missie: een 

bewuste, gezonde, duurzame en prettige samenleving in de Bollenstreek. Wil jij ook 
bewuster leven? Een greep uit onze agenda voor komende maand!

 Aanmelden? Meer informatie? Kijk op onze volledige AGENDA op:

www.bewustbollenstreek.nl

Max Verstappen met
poppentheater bij K&O

KATWIJK - Woensdag 13 maart speelt Poppentheater Max Verstappen bij K&O 
Katwijk de voorstelling ‘Egel en de Trollebol’. De dieren in het bos hebben 
dorst. Ze kunnen niet drinken uit het bosmeer omdat een enorme trol dat 
gebruikt om lekker in te badderen. Egel zoekt Trollebol op, maar die blijkt het 
meer voor zichzelf te willen houden. Lukt het Egel om Trollebol te slim af te zijn? 
De voorstelling, bedoeld voor kinderen van 4 t/m 7 jaar, vindt plaats bij K&O 
aan de Sluisweg 16 in Katwijk en vangt aan om 14.30 uur. Kaartjes kosten in de 
voorverkoop € 6,00 en zijn te verkrijgen via www.kenokatwijk.nl. Reserveren 
kan op 071-4016400. Aan de zaal betaalt men € 7,-- (Foto: pr). x

Christiaan van Arkel


