
AGENDAWeek 39

Bekijk de volledige cultuuragenda op 
www.westlandcultuurweb.nl

 Uw evenement ook in deze agenda? Meld uw 
organisatie aan op www.westlandcultuurweb.nl en 

plaats zelf uw evenementen in de uitagenda.

Inloopochtend atelier AKW
Zaterdag 26 september Blauwe Wijngaardrank in Wateringen
8.30 – 12.00 uur
Zie voor meer informatie www.schilderenakw.nl

Huiskamerfestival Westland
Zaterdag 26 september in Kwintsheul
18.45 – 23.30 uur
Zie voor meer informatie www.westlandcultuurweb.nl

Wandelroute en verhalenkaravaan 
Zondag 27 september Hoek van Holland
13.00 – 17.00 uur
Zie voor meer informatie www.westlandcultuurweb.nl

Optreden West Percussion
Zaterdag 3 oktober winkelcentrum Koningshoek Maassluis
Ter gelegenheid van de feestelijke heropening van Trends & Watches
15.00 – 16.00 uur
Zie voor meer informatie www.westpercussion.nl

Optreden Muziekvereniging Fusica
Vrijdag 25 september winkelcentrum De Tuinen in Naaldwijk
19.00 - 20.00 uur
Zie voor meer informatie www.westlandcultuurweb.nl

Optreden Westlands Dag Orkest 
in de Pluktuin
Vrijdag 25 september in Naaldwijk
14.00 -16.00 uur
Voor deze middag heeft het WDO 
weer een gevarieerd programma 
ingestudeerd met klassiek, jazz, 
pop en musical. Bij slecht weer 
vindt het optreden plaats in de 
binnentuin.
Zie voor meer informatie  www.westlandcultuurweb.nl

Historische Informatiemarkt Westland
Zaterdag 10 oktober Hofboerderij Wateringen
10.00 – 16.00 uur
Diverse organisaties uit het Westland en 
omstreken presenteren hun activiteiten 
en publicaties en geven adviezen over 
stamboomonderzoek en lokale geschiedenis.

Zie voor meer informatie www.westlandcultuurweb.nl

Deze agenda wordt gemaakt in samenwerking met Westland Cultuurweb 

Themadag themapark 
De Westlandse Druif`
Zaterdag 26 september in Monster
Een gezellige dag met o.a. de 
uitreiking van het WK krenten, 
de bekendmaking beste (hobby)teler van het Westland, een high 
wine, live muziek en een optreden van het Kassenbouwerskoor.
10.00 – 16.00 uur
Zie voor meer informatie www.westlandsedruif.nl

Streekmarkt De Tuin van de Randstad
Zaterdag 10 oktober in Wateringen
10.00 tot 17.00 uur.
Zie voor meer informatie www.druivenkwekerij.nl 

Bekijk het volledige activiteiten programma van Bibliotheek Westland en Volksuniversiteit De Spin op www.bibliotheekwestland.nl Volg ons via Facebook en Twitter

   
Vind de Gouden 
Boekenlegger!
In elke bibliotheek zijn 
10 Gouden Boekenleggers in 
boeken gestopt. Vind een 
Gouden Boekenlegger en 
stuur uw foto met boeken-
legger naar ons op. 
De winnaars krijgen vanzelf 
bericht van ons.

‘Hoe word je 100?’ 
door William Cortvriendt  
Op 13 oktober is deze arts en 
schrijver in Bibliotheek De Lier. 
Hij onderzocht de vele hypes en 
myhtes en vertelt de 
wetenschappelijke feiten over 
gezond en jong blijven. 
Aanvang van de lezing is 20.00 uur. 
Kaartjes zijn verkrijgbaar via 
www.bibliotheekwestland.nl

Word 10-tjes lid! 
Leen voor € 10,- 
een jaar lang 
10 materialen, lees 
een krant of tijdschrift, 
krijg korting op 
activiteiten in de 
bibliotheek. Bent u al 
lid van de bibliotheek dan kunt u voor 
€ 10,- lid worden van de Speel-o-theek!

Monster – Gitariste Wilma Tangel nam afgelopen 
zondag, tijdens de presentatie van haar nieuwe cd 
‘Fim de Festa’, het publiek in de Cultuurschuur 
mee op een muzikale reis rond de wereld. Naast 
haar akoestische klanken van Zuid-Amerikaanse 
origine brachten enkele ‘special guests’ Europese 
en zelfs Nepalese muziek ten gehore.  

Geconcentreerd houdt Wilma Tangel haar akoesti-
sche gitaar op schoot, terwijl haar vingers over de 
snaren schuiven. Naast haar speelt Max Többen van 
de Gitaarkring Westland de ondersteunende partijen. 
Gadegeslagen door de bezoekers van haar cd-pre-
sentatie in de Cultuurschuur brengt Wilma de door 
haar zeer geliefde melodieën uit Latijns-Amerika ten 
gehore. Als de laatste akkoorden wegsterven, breekt 
een brede lach door op haar gezicht. 

Een paar dagen eerder in huize Tangel. De gitaren 
blijven even op hun standaard staan, want Wilma zit 
op haar praatstoel. Ze vertelt over hoe ze op haar 
dertiende voor het eerst een gitaar in handen kreeg: 
“Ik vond het een leuk instrument, maar ik deed er 
toen nog niet zoveel mee als nu. Dat is pas jaren 
later gekomen.” Wanneer Wilma de klassieke Zuid-
Amerikaanse gitaarmuziek ontdekt, wil ze zichzelf 
opnieuw gaan bekwamen in het gitaarspel. Ze neemt 
les bij gitaardocent Reinhold Westerheide, die zich 
ontpopt tot een belangrijk klankbord voor haar. 

Terwijl Wilma steeds meer aardigheid en vaardigheid 
in het gitaarspelen begint te krijgen, groeit het ver-
langen om andere mensen die gitaar willen leren 
spelen te helpen en te onderwijzen. Ze begint met 
individuele lessen en lessen in kleine groepjes bij de 
Cultuurschuur. De leerlingen roemen Wilma’s enthou-
siasme en geduld. Op haar beurt bewondert ze het 
doorzettingsvermogen van haar overwegend wat 
oudere leerlingen: “Ze moeten noten kunnen lezen, 
en het valt meestal niet mee om dat op oudere leef-
tijd nog aan te moeten leren. Maar ze doen er vre-
selijk hun best voor.” 
Met haar leerlingen geeft ze op gezette tijden uit-
voeringen, zodat ze het geleerde in de praktijk kun-
nen brengen. Daarnaast neemt ze bij StudiOjo in 
Wateringen een album op, ‘Carnavalito’, met een 
aantal van haar favoriete muziekstukken. Dat bevalt 
haar uitstekend, en voor de opname van haar nieuwe 
geluidsdrager doet ze derhalve opnieuw een beroep 
op deze studio. 

Muzikale vrienden
Terug naar de Cultuurschuur. Wilma heeft gedurende 
de jaren een groot aantal muzikale vrienden opge-
daan. Een aantal van hen geeft acte de présence 
tijdens de presentatie van Wilma’s nieuwe cd ‘Fim 
de Festa’. Petra Bassant (zang, gitaar) en Wiarda 
Eerens (zang, mondharmonica) vertolken folky lied-
jes, die ze met hun fraaie samenzang mooi inkleuren. 
Zij vormen het ‘Europese’ gedeelte van de muzikale 
wereldreis, die Wilma voor de gasten van haar cd-
presentatie bedacht heeft. Zelf neemt ze het Zuid-
Amerikaanse gedeelte voor haar rekening, met een 
uitstapje naar buurcontinent Afrika. Als Aziatische 
gast heeft ze Ram Budhathoki uitgenodigd. Deze 
geboren Nepalees bespeelt de madal, een traditio-
nele trommel die overal in Nepal wordt gebruikt als 
basisinstrument. Gekleed in een traditioneel Nepa-
lees gewaad zingt hij enkele traditionals uit zijn va-
derland. 

Ram is niet zomaar te gast, legt Wilma uit: “We we-
ten allemaal dat Rams land door zware aardbevingen 
is getroffen dit jaar. Ram woont zelf met zijn gezin in 
Nederland, maar zat lang in onzekerheid over het lot 
van zijn familie in Nepal.” Als Ram uiteindelijk con-
tact krijgt met zijn ouders, blijken ze ongedeerd te 
zijn. Maar de schade in zijn geboortedorp Changu is 
aanzienlijk. “Veel eeuwenoude gebouwen zijn ver-
woest. Maar ook veel huizen die niet zo oud zijn. Een 
neef is al zijn bezittingen kwijtgeraakt en leeft met 
zijn gezin  in een hutje van golfplaten, dat lekt als 
het regent”, ziet Ram met eigen ogen, als hij in juli 
van dit jaar zijn geboorteland bezoekt. 

Inmiddels krabbelt de bevolking op, met hulp en 
steun van buitenaf. Ram draagt daar zijn steentje aan 
bij, want: “Het is nu nog goed weer in Nepal. Maar 
de winters in de Himalaya zijn niet mis. De mensen 
kunnen alle steun gebruiken om hun huizen te her-
bouwen, zodat ze straks beschut zitten tegen de 
kou.” Ram mag van Wilma tijdens de cd-presentatie 
met de pet rondgaan om geld in te zamelen voor de 
Nepalese bevolking. Dat het geld goed terechtkomt, 
weet Ram uit de eerste hand: “We kopen er bouw-
materialen voor de huizen mee, maar ook vee en 
pluimvee, zodat de mensen weer een basisinkomen 
hebben door de verkoop van eieren, melk en vlees.” 

Meer informatie: www.wilmatangel.nl. 

Wilma Tangel speelt in de Cultuurschuur muziek van haar nieuwe album ‘Fim de Festa’. Rechts Max Többen. 
Foto: (Dennis van den Berg) 

Nieuwe cd Wilma Tangel 
gepresenteerd tijdens 
muzikale wereldreis


