
BERGSCHENHOEK
Vier dagen
lang zwemmen
Zwemvereniging De Watervogels
houdt van maandag 30 juni tot
vrijdag 4 juli voor de tweede keer
de Zwem4daagse in zwembad De
Windas aan de Berkelseweg 95.
Elke avond begint het zwemmen
om 18.30 uur. Kosten voor deel-

name zijn 7,50 euro inclusief me-
daille, oorkonde en een kans op de
dagprijs en steun aan een plaatse-
lijk goed doel.

Inloopbijeenkomst
over inrichtingsplan
De gemeente Lansingerland houdt
donderdag een inloopbijeenkomst
over het inrichtingsplan van het

Annie M.G. Schmidtpark in het
gemeentehuis aan de Tobias Asser-
laan 1. Van 16.30 tot 19.30 uur
kunnen geïnteresseerden zich
laten inlichten over de voortgang
van het project.

BUYTENWEGH
Viering 5 jaar Piëzo
in Buytenwegh
Om het 5-jarige bestaan van het
PiëzocentrumBuytenwegh aan de
Justus van Effenhove 37 te vieren
heeft woensdag een feestelijke bij-
eenkomst plaats. Wijkwethouder
Kuiper komt langs, er wordt een
herinneringenboek gemaakt en
een dj doet zijn best de bezoekers
te laten dansen. Aanmelden is niet
nodig. De toegang is gratis.

DORP
Werkenuit romantiek
inOudeKerk
Erika Bordon en Sharon Niessen
verzorgen overmorgen het lunch-
concert in de Oude Kerk aan de
Dorpsstraat 59. Werken uit de ro-
mantiek met een geliefde combi-
natie van vioolmuziek en vleugel-
klanken zullen ten gehore worden
gebracht. Het concert heeft tussen
12.45 en 13.15 uur plaats en de toe-
gang is gratis.

DE LEYENS
Lezing geriatrie
over ouderworden
De vakgroep geriatrie van ’t Lange

Land houdt donderdag de infor-
matieavond ‘Succesvol ouder wor-
den 3’ in het ziekenhuis aan de To-
neellaan 1. Van 18.30 tot 21.45 uur
krijgen de bezoekers op informele
wijze voorlichting over hoe zij ge-
zond ouder kunnen worden. De
sprekers hebben het over hoge
bloeddruk, eenzaamheid en fut-
loosheid en het praten over pijn.

MEERZICHT
ReünieAmaliaschool
om40-jarig bestaan
De Christelijke Prinses Amalia-
school houdt donderdag een reü-
nie ter ere van het 40-jarig be-
staan in de vestiging aan het Over-
water 3. Oud-leerlingen en -leer-
krachten die op één van de scho-
len aan het Kerkenbos 22 of het
Overwater 3 hebben gezeten zijn
van harte welkom. Er is een onder-
verdeling. Wie van 1993 tot 2013
op school zat, viert het feestje van
17.00 tot 19.00 uur. Scholieren van
1974 tot en met 1992 kunnen van
20.00 tot 22.00 uur herinneringen
ophalen. Aanmelden gaat via een
e-mail aan info@amalia.unicoz.nl.

NOORDHOVE
3-Plassenloop
voor hardlopers
De 3-Plassenloop van hardloopver-
eniging Road Runners heeft zon-
dag plaats. Hardlopers uit de
buurt rennen 1 of 5 kilometer
langs de Zoetermeerse plas en
rond de Noordhovense- en Bent-
huizerplas. De start en finish zijn

bij het clubgebouw van Road Run-
ners Zoetermeer aan het Lange
Land 14. De kinderloop voor de
jeugd tot en met 12 jaar begint om
10.00 uur. Het inschrijfgeld is 0,50
euro. Deelnemers aan de 5 kilome-
ter staan om 10.30 uur klaar. Zij
betalen 3 euro.

OOSTERHEEM
Pannatoernooi
bijmooiweer
Indien het mooi weer is, heeft za-
terdag een pannatoernooi plaats
op het Zanzibarplein met Perron
28. Vanaf 14.00 uur zijn alle kinde-
ren die een potje panna willen
meespelen welkom.

ROKKEVEEN
Vijf plus twee
extra rondes bingo
Bingoliefhebbers kunnen overmor-
gen meedoen aan een bingospel in
het recreatiecentrum Nathalie-
gang aan de Nathaliegang 79. Kos-
ten zijn 3 euro voor de standaard
vijf rondes en 1,50 euro erbij voor
twee extra speelrondes. De eerste
bal rolt om 13.30 uur.
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„We willen geen slachtofferrol aan-
nemen. Het is geweest. Wij hebben
dan ook een heel andere gedenk-
plaats dan in de rest van Neder-
land,’’ legt voorzitter Diane Vlet uit.
„Op de plaquette bij Castellum Pa-
lensteyn staan drie sterke vrouwen.
Ze kijken vooruit. Wel willen we dat
iedereen zich bewust wordt van
onze gezamenlijke geschiedenis.’’
Daarmee doelt Vlet op het slaver-

nijverleden van Nederland. Tot 1 juli
1863 haalden de Nederlanders circa
550.000 slaven uit West-Afrika naar
Suriname en de Antillen. Velen
overleefden de lange zeereis niet. De
slaven die dat wel deden, wachtte
een zwaar leven. Ze moesten geke-
tend en gebrandmerkt onder slechte
omstandigheden werken.
Het zijn verhalen die voortleven

onder de ruim 15.000 Surinaamse
en Antilliaanse inwoners van Zoe-
termeer. Vlet is wat dat betreft geen
uitzondering, vertelt ze. ,,Mijn bet-

betovergrootmoeder had 1180 als
slavennummer. Maar ik heb ook sla-
venhoudersbloed in mij, net als In-
dianenbloed.’’
„Er is de laatste tijd veel discussie

over herstelbetalingen,’’ vervolgt
Vlet. „Die willen wij in de vorm van
educatie over deze zwarte bladzijde
in onze geschiedenis. Het gebeurt

bovendien nog steeds en daar moe-
ten we iets aan doen.’’
Op meerdere manieren probeert

de stichting de komende week het
heden en verleden onder de aan-
dacht te brengen. „Op 27 juni heb-
ben we een comedynight in het 2B-
Home. Vrijheid Blijheid heet de
voorstelling. Er komen comedians

met een Surinaamse of Antilliaanse
afkomst en ze vertellen over de sla-
vernij. Ze brengen het positief. Als
dit niet was gebeurd, hadden we ons
niet ontwikkeld tot wat we nu heb-
ben in de maatschappij.’’
Twee dagen later, op 29 juni vanaf

14.00 uur, is er een bijeenkomst in
het Stadsmuseum. „Daar hebben we

een slaventafel met daarop allemaal
voorwerpen die met de slavernij te
maken hebben. Romeo Grot vertelt
daar over. Ook zijn er vertellingen
over Anansi de Spin.’’
Tenslotte is er op 1 juli de Keti

Koti-viering. Dat betekent ‘gebroken
ketenen’, de dag dat de slavernij
werd afgeschaft. „Het is een beetje
als 4 en 5 mei op één dag. We her-
denken, maar we vieren het ook. Er
zijn optredens van bijvoorbeeld
Marrons. Dat zijn slaven die de bos-
sen zijn ingevlucht en daar dorpen
hebben gesticht. Zij voeren authen-
tieke dansen uit en zingen liederen.’’

Klederdrachten
Ook toont de vrouwengroep Afimo
klederdrachten. „Ze tonen onder
meer hoe ze met het op een be-
paalde manier dragen van een jurk
een boodschap konden overbren-
gen. Bijvoorbeeld ‘ontmoet me van-
avond op de hoek’.’’
Zo kunnen Zoetermeerders ken-

nismaken met de Surinaamse en
Antilliaanse cultuur, een van de an-
dere doelstellingen. „We hebben be-
wust gekozen voor een mix van
leuke en serieuze activiteiten. We
wilden niet alleen zware lezingen
over hoe zwaar het slavenleven
was.’’ Het hoogtepunt van 1 juli is
een serieuze gelegenheid. Om 17.00
uur legt wethouder Taco Kuiper een
krans bij de vorig jaar onthulde pla-
quette. „Maar daarna is er tijd voor
een hapje en drankje.’’

Stichting staat uitgebreid stil bij afschaffing van de slavernij
KetiKoti:herdenkenénvieren
ZOETERMEER |Een comedy
night, ‘slaventafel’ in het
Stadsmuseum en een
kranslegging: stichting
Herdenking Slavernijver-
leden Zoetermeer staat
deze week uitgebreid stil
bij de afschaffing van de
slavernij in 1863.
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ZDiane Vlet: ‘De plaquette bij Castellum Palensteyn laat drie sterke vrouwen zien.’ ARCHIEFFOTO

Nieuwsuit
uwomgeving
Heeft u ook een nieuwtje
voor deze rubriek? Uw be-
richt, foto, tip of aankondi-
ging kunt u sturen naar
hc.ikhebnieuws@ad.nl.
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