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Regionaal

Leiden
en omgeving

Eric Filemon bedankt de leden.

In een bijna anderhalf uur durende show zingen leerlingen vrije school Mareland liedjes van Annie MG Schmidt.

Als eerbetoon de
Leidse vlag halfstok
Leidse avondvierdaagse veiliggesteld Q Prijs voor de ’3
october-burgemeester Q Annie MG op Vrije School
Emile van Aelst
redactie@leidschdagblad.nl

Als een schokgolf ging het bericht
van het plotselinge overlijden van
Aad van der Luit door de stad. De
krant, lokale zenders, websites en
social media stroomden vol met
reacties en condoleances. Woensdagmiddag zal de Vijf Meihal
uitpuilen als Leiden afscheid van
Aad en Aad afscheid van Leiden
neemt.
Ik denk dat het een passend en
heel mooi eerbetoon zou zijn als
Leiden woensdagmiddag massaal
de Leidse vlag halfstok hangt.
Aadje bedankt, we zullen je nooit
vergeten.

Wandelen
Van 6 tot en met 9 juni gaan Leidse
scholieren weer massaal wandelen

tijdens de Leidse Avond Vierdaagse. Zes jaar geleden bestond korfbalvereniging Trigon 100 jaar en
leek het toenmalig voorzitter Jeroen Weijermars leuk om in het
kader van het lustrum weer eens
een Avondvierdaagse te organiseren. Het werd zo’n succes dat het
waanzin zou zijn om er na een keer
weer mee te stoppen.
Na zes keer is de Avondvierdaagse
bijna niet meer weg te denken uit
de sportieve Leidse evenementen,
dat vindt ook SportCity. Dinsdagmorgen werd onder het toeziend
oog van Rik van der Geest, breedtesportcoördinator van de gemeente Leiden, een convenant getekend.
Organisator van de Avondvierdaagse Jeroen Weijermars en sales- en
marketingmanager Matthijs de
Vreede van Sportcity willen graag
samen verder met de Avondvierdaagse.
Hiermee is voor de komende tijd

Jeroen Weijermars en Matthijs de Vreede

Leidse Glibber
Een feestje, een borrel, een
festival? Emile ’Leidse
Glibber’ van Aelst is erbij.

De Leidse vlag halfstok voor Aad van der Luit.

de toekomst van de Leidse Avondvierdaagse weer veilig gesteld en
kunnen er weer ruim 1.000 schoolkinderen aan de wandel.

Pieter van der Werf
Voor je het weet is het alweer oktober en staat 3 oktober, het feest der
feesten, voor de deur. 3 Oktober zit
gewoon in onze genen en de jeugd
wordt er van kinds af aan mee
opgevoed. Waar in Nederland
komen duizenden kinderen bij
elkaar om oude en nieuwe vaderlandse liederen te zingen tijdens
het Minikoraal. Dat kan alleen in
Leiden en is 25 jaar geleden bedacht door Eric Filemon, die elk
jaar tijdens het Minikoraal in de
huid van burgemeester van der
Werf kruipt. Afgelopen vrijdag
nam hij afscheid als bestuurslid
van de 3 October Vereeniging en
zaterdag stond er een interview
met Eric Filemon in deze krant.
Ten tijde van het interview wist
Eric Filemon nog niet dat de 3
October Vereeniging een heel apart
afscheidscadeau had bedacht. Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd bekend gemaakt dat er
een ’Pieter van der Werf Prijs’
komt. Deze prijs, waaraan ook een
geldbedrag verbonden is, gaat
jaarlijks uitgereikt worden aan een
school, klas of onderwijsinstelling
die op bijzondere wijze en in de
geest van Eric Filemon een culturele bijdrage heeft geleverd aan het
bevorderen van de Herdenking en

Aadje bedankt, we zullen je nooit vergeten.

Viering van Leidens Ontzet bij
scholieren in het voortgezet onderwijs. Hiermee is ook de historische
kennis van 3 oktober weer veilig
gesteld.

Annie
Wie kent niet de liedjes van Annie
MG Schmidt, we zijn er allemaal
mee opgegroeid, maar ook vandaag
de dag worden ze op vrijwel elke
school nog regelmatig gezongen.
Op Vrije School Mareland wordt
veel tijd en aandacht besteed aan
muziek- en theaterlessen. Zondagmiddag konden de ouders en familieleden het resultaat zien in een
bijna anderhalf uur durende show
waarin 250 kinderen uit alle klassen liedjes iets van Annie MG

Schmidt lieten horen.
De presentatie was in handen van
circusdirecteur Rienk Hazewindus,
onderzoeker Rijk van Ruiten en
schooljuffrouw Femke van Zeijl,
die eigenlijk in klas 4, 5 en 6 zitten. Naast de geweldige zangprestaties van alle klassen viel ook het
prachtige harpspel van Janna Buijs
en Ilse Wijers op. De leerlingen
werden daarnaast ook nog muzikaal ondersteund door Julia Buizer, Marcel Willemsen, Aleida
Landard en Greetje van Leeuwen.
In de finale nodigde Anneleen
Lucas de hele zaal uit mee te zingen met het lied ’Ja zuster, nee
zuster’. Hiermee was ook de eeuwige jeugd van het publiek weer
veiliggesteld.

