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Presteren
N

ee lief, het maakt niet uit. Ik ben niet
boos. En nee, ook niet teleurgesteld. En je
hoeft je er ook niet voor te schamen. Uiteindelijk was het zo samen op de bank toch ook
gezellig?
Eerlijk gezegd had ik er niet zo veel zin in. Ik
had een lange dag achter de rug met de training voor de Nijmeegse Vierdaagse. Veertig
kilometer wandelen viel toch wat tegen.
Het liefst bleef ik gewoon op de bank liggen

met mijn benen omhoog, wijntje in de hand,
toastje erbij. Doodmoe was ik.
Ik weet dat jij echt in de stemming was. De
hele dag was je al in de weer met de voorbereidingen. Dus vooral voor jou deed ik het. Zelf
hou ik er eigenlijk helemaal niet van.
Misschien was het stress? Het gevoel te moeten presteren? Ik weet het niet. Maar dat het
niet lukte maakt je voor mij niet minder man
hoor! Voor mij blijf je de leukste. De omstan-

digheden waren gewoon niet zo goed.
Ik las op internet dat het vaker gebeurt.
Meestal omdat mannen te snel willen. Terwijl
je het juist rustig aan moet pakken. Dan is het
resultaat ook het lekkerst.
Laten we afgelopen zaterdagavond maar snel
vergeten, lief. En binnenkort proberen we het
gewoon nog een keer.
Wie weet krijg je de kolenbarbecue dan wel
aan.

Haarlem en
omgeving

Stripdagen
2016 met
live acts
Stripdagen Haarlem naar een
crossmediaal evenement ✱ Peter
Pontiac volgend jaar zwaartepunt
Jaap Timmers

j.timmers@hollandmediacombinatie.nl

Vervolg voorpagina ✱ Het is de grote wens van Tonio van Vugt, de nieuwe artistiek directeur van de Stripdagen Haarlem, op de eerstvolgende
editie van het stripfestival ook plek
te geven aan optredens op de Grote
Markt. ,,We denken aan live acts met
bandjes, crossover voorstellingen en
voorproefjes van programmaonderdelen elders in de stad.’’
Van Vugt spreekt over een ’accentverschuiving’ ten opzichte van de
aanpak van zijn voorganger Joost
Pollmann, de artistiek directeur die
de stripdagen groot maakte en vorig
jaar afscheid nam.
Uitbreiding van de stripdagen valt
goed bij alle partners in en buiten
Haarlem. ,,De stripdagen barst uit
zijn voegen. Veel exposities gaan al
eerder in de week open en duren
soms drie weken of zelfs drie maanden. Veel mensen missen dat.’’ Musea en galeries krijgen de kans meer
te programmeren.
Intern overwogen staf en bestuur de
stripdagen elk jaar te houden om zo
ruimte te geven aan het groeiende
aanbod van boeken en thematiek.
Maar extra edities zijn moeilijk inpasbaar voor standhouders en andere deelnemers. De organisatie zag
ervan af en kon daardoor alle ener-

gie richten op 2016. Artistiek directeur Van Vugt gaf daar ook de voorkeur aan, maar sluit niet uit dat in
het jaar erop, in 2017, toch tussentijdse programma’s opduiken.

Peter Pontiac

Corine verzorgt thuisblijvers als hun baasjes op vakantie zijn.

Een jaar voor de striptiendaagse is
Van Vugt druk met voorbereidingen. Een hoofdthema is er nog niet.
,,Wel is zeker dat we veel aandacht
gaan geven aan Peter Pontiac, het
verschijnen van zijn onvoltooide
werk, artiesten die hem inspireerden en door wie hijzelf geïnspireerd
werd en undergroundstrips.’’

PetzCare, voor als het
baasje op vakantie gaat
Frenk Klein Arfman

Tonio van Vugt, artistiek directeur van
de Stripdagen Haarlem

advertentie

Opruiming in Andijk

Haarlem ✱ Dieren en sport, dat zijn
altijd de passies geweest van Corine
van der Neut-Könst (41) uit Aalsmeer. Ze twirlde (turnen/gymnastiek op muziek) op hoog internationaal niveau, was aerobiclerares en
werkte als vrijwilliger bij de dierenambulance. De laatste jaren werkte
ze bij Sanoma op de afdeling marketing. Toen haar afdeling in 2009 ophield te bestaan, koos ze weer voltijds voor de dieren. Die kunnen tegenwoordig op haar rekenen als
hun baasjes op vakantie gaan. Kat,
knaagdier, konijn, hond of parkiet;
met haar bedrijfje PetzCare verzorgt
ze alle thuisblijvers met veel liefde
en kennis. Katten desgewenst in
hun eigen huis, omdat dit nu eenmaal minder stress met zich meebrengt voor de ’beroepsknorrers’.
Corine: ,,Na Sanoma ben ik een opleiding gaan volgen tot dierenartsassistente. Daarna heb ik op diverse dierenpraktijken gewerkt. Dat
doe ik nog altijd, parttime. Maar

Corine:
verslingerd aan
sport en dieren
hiernaast ben ik dus mijn eigen dierenverzorgingsbedrijfje
begonnen.’’
Ze groeide op tussen de dieren.
,,Mijn ouders hadden een kwekerij,
dus als kind had ik altijd dieren om
me heen. Hun onvoorwaardelijke
liefde raakt me altijd weer. Bovendien kan je veel van en over dieren
leren. Al die verschillende rassen en
hoe ze altijd een eigen karakter hebben.’’
Konijnen en knaagdieren verzorgt
ze in principe bij haar thuis. ,,Ik heb
een hoop hokken in mijn tuin gezet,
zodat ze ook lekker buiten kunnen
zijn. Mijn man en drie kinderen
zien af en toe met enige weemoed
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hoe onze tuin veranderd in een
klein dierenparkje. Maar ze staan er
volledig achter en vinden het ook
leuk.’’
Haar manier van verzorgen kent
meerdere voordelen, prijst ze zichzelf bedeesd aan. ,,Ik werk alleen,
dus het dier wordt altijd alleen door
mij verzorgd. Dat maakt het ook
persoonlijker en prettiger voor het
dier. Daarnaast kan ik door mijn afgeronde opleiding als dierenartsassistente, waar nodig, zelf medicijnen toedienen. Voor bijvoorbeeld
een kat met suikerziekte.’’
Ze is het hele jaar beschikbaar voor
dierenverzorging in de regio Hoofddorp en Haarlem. ,,Om een idee te
geven van de kosten: voor het verzorgen van een kat in zijn eigen huis
reken ik vijftien euro per dag. Ik
speel en knuffel dan ook met ze. En
geef bijvoorbeeld meteen de planten even water en verzorg eventueel
andere dieren. Een konijn bij mij
thuis verzorgen kost 25 euro per
week.’’
Meer informatie: www.petzcare.nl

Bekijk het volledige aanbod op onze website!

Avond over maatschappelijke stage
Sjaak Smakman

Korting
20-70%
3,5 zitsbank ‘Axel’
van 3599,- voor

1995,-

www.mobielinterieur.nl

Heemstede ✱ Wat vinden scholen,
ouders en instellingen van de maatschappelijke stage, hoe pakken ze
die aan en wat zijn hun ervaringen?
Die vragen staan centraal op een discussieavond van het Heemsteedse
CDA, die donderdag 18 juni om
20.30 uur begint in het Kunstbe-

drijf, Raadhuisstraat 56a. Ook Kamerlid Michel Rog is aanwezig.
De maatschappelijke stage is bedoeld om jongeren te laten kennismaken met vrijwilligerswerk en om
hen een bijdrage aan de samenleving te laten leveren. De overheid
heeft echter vanaf het komende
schooljaar de verplichte maatschappelijke stage voor middelbare scho-

lieren afgeschaft. Het CDA Heemstede betreurt dat, zeker gezien in
het licht van de discussie over de
participatiesamenleving.
Scholen hebben wel de vrijheid de
stage als facultatief programmaonderdeel aan te bieden. Maar gaan ze
dat ook doen? De koffie staat klaar
en na afloop biedt het CDA nog een
drankje aan.

