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‘Casparus verovert Muiderslot’ in de prijzen

OnderOns

Project ook genomineerd door het Gewest
door Marieke van Veen
WEESP - Het Casparus College
krijgt van het Coöperatief Fonds
van de Rabobank 3500 euro voor
het project ‘Casparus verovert
Muiderslot’. Schooldirecteur Paul
Blonk is in zijn nopjes: “In 2012
komt er na drie jaar een einde aan
dit geweldige project en met behulp van dit geld kunnen we ons
opmaken voor een spetterende
finale.”

Liselotte Rabe (37)
Medium/paragnost/
spiritueel coach
Weesper sinds 2002

Ook laat Blonk weten dat hij het extra leuk vindt dat het geld aan de

at un jij voor ensen bete enen
“In mijn praktijk ‘De Wenssteen’
geef ik healingen en readingen
die vooral gericht zijn op het hervinden van kracht. Ik gebruik verschillende methoden, maar mijn
zesde zintuig staat voorop.”

‘Met behulp van dit geld
kunnen we ons opmaken
voor een spetterende
finale’

school wordt toegekend na stemming door de leden. “Ik kan dit
zelf wel een heel leuk en waardevol
project vinden, maar misschien
zien anderen dat anders. Gelukkig
waren de leden van de Rabobank
enthousiast genoeg om ons project
te kiezen.” De uitreiking van de
cheque was gisteravond in Amstelveen. Hiervoor had de Rabobank
Karin Bloemen geboekt.
Abseilen
‘Casparus
verovert Muiderslot’
ging in 2010 van start met een
filmproject. Door het maken van
een tien minuten durend filmpje

as je als ind al o spiritueel
“Ik voelde en zag van alles, maar
begreep het niet. Best verwarrend.
Pas op volwassen leeftijd begreep
ik mijn gevoeligheid.”

n

ield et asparus olle e op en rondo

mochten leerlingen op hun eigen
manier geschiedenis en digitale
media samenbrengen. In 2011
kreeg het project een vervolg met
Schotse Highland Games. Op en
rond het kasteel kregen alle eersteklassers les in zwaardvechten,
boogschieten en andere middeleeuwse gewoonten. In april 2012
wordt de samenwerking afgesloten. Directeur Blonk heeft grootse
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plannen voor deze finale: “Abseilen
van de kasteeltoren, met kano’s
het IJsselmeer op, in plastic ballen
door de slotgracht, een navigatiespel met smartphones en nog veel
meer.” Blonk (“Ik ben in een vorig
leven vast een ridder of musketier
geweest”) heeft er zelf al veel zin
in. “Ik ben erg trots op deze samenwerking, maar het kost natuurlijk
wel handen vol geld. Daarom heb

ik het project voor diverse subsidies
aangemeld. Geweldig dat dit nu
zijn vruchten begint af te werpen.”
‘Casparus verovert Muiderslot’ is
ook genomineerd voor de Regionale Samenwerkingsprijs 2011 van
het Gewest Gooi en Vechtstreek.
Wie de andere genomineerden zijn
en waarom juist deze projectenzijn
uitgekozen, maakt het gewest later
deze week bekend.

Een lach en een traan bij ‘De Zangeres’ van Lars Boom
Musical van Weesper scriptschrijver goed ontvangen
door Ruth van Kessel
WEESP - Musical ‘De Zangeres’ van
Weesper script- en scenarioschrijver Lars Boom draait op volle toeren en is sinds de première vorige
week overal te zien in het land. De
musical die gaat over alle ups en
downs in het leven van Mary Servaes – vertolkt door Ellen Pieters
– en wordt omlijst door al haar
grote hits, ontvangt veel goede recensies.
Stomverbaasd was scriptschrijver
over het effect van het openingslied
‘Mexico’ op het publiek tijdens de
première op 21 november in het DeLaMar Theater in Amsterdam. Boom:
“Mensen begonnen luidkeels mee te
zingen en braken de zaal af. Totale
hysterie. Dat had ik niet verwacht,
maar het was ontzettend leuk. Ook
is het fijn om te merken dat de vele
grappen die ik in het scenario had
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verwerkt, goed overkwamen.” Tot
zijn tevredenheid werd de musical
goed besproken in programma’s
als Shownieuws en RTL Boulevard
en aangeprezen bij het publiek.
“Geweldig natuurlijk en ik hoop
dat jong en oud veel plezier aan De
Zangeres gaan beleven. Of je nu wel
of niet van haar liedjes houdt, het is
het boeiende verhaal van een leven
van een artiest”, aldus Boom.
De Zangeres
Mary Servaes werd op latere leeftijd ontdekt door Johnny Hoes. Als
‘Zangeres zonder naam’ ontving
zij voor haar hits als ‘Mexico’, ‘Ach,
vader lief’ en ‘’t Was aan de Costa
del Sol’ tientallen gouden platen.
Privé ging het de zangeres van het
levenslied echter minder goed voor
de wind en eindigde zij haar leven
berooid en alleen in een bejaardenhuis. Bij zijn voorbereiding voor het
script heeft Boom zich onder meer
gebaseerd op de biografie over
haar leven van Ben Holthuis en op
gesprekken met haar ontdekker
Johnny Hoes. Boom: “Mary Servaes
wilde zelf dat na haar leven alle
details over haar bekend zouden
worden. Zo ook het feit dat ze om
dingen te bereiken vaak betaalde
met haar lichaam, maar ook over
haar onfortuinlijke einde.”
‘De Zangeres’ is op 17 december
te zien in Theater Spant! in Bussum. Voor de volledige speellijst zie
www.degraafencornelissen.nl.

at aa t jou
er o boeiend
“Ik ontmoet veel verschillende mensen die in hun ziel of kern prachtig
zijn. Het is voor mij een uitdaging
om hen dat te laten inzien.”
ontact et eesten ooi o en
“De eerste keer schrok ik mij een
hoedje. Maar inmiddels is het zo
normaal dat ik het eerder gek zou
vinden als ik geen geesten meer
zou zien.”
ou ei en aar eid
“Leef vanuit je hart! Als je dat doet,
is alles in balans. En ook als iets
even niet in balans is, voel je nog
de vrede in jezelf.”
oe iet je leven er verder uit
“Mijn man en ik hebben een prachtige zoon van 2,5 jaar. Ik ben gek
op knus samen zijn met ons gezin, maar ga ook graag op stap
met vriendinnen. Ik hou van boswandelingen en uitwaaien op het
strand.”
e leu ste jeu d erinnerin
“Dat mijn moeder het vroeger altijd zo gezellig maakte thuis. Niet
alleen op feestdagen, maar ook gewoon doordeweeks.”
aar ord je blij van
“Als mijn zoontje neuriënd aan het
kleuren is.”
at ou je raa eens illen doen
“Een spirituele reis maken naar
Peru om in de leer te gaan bij de
Qeros – afstammelingen van de
Inca’s.”
ls jij de bur e eester van eesp
as at ou je dan doen
“…. een spiritueel centrum openen
in één van de prachtige kerken die
Weesp rijk is. Jong en oud zouden
daar terechtkunnen voor cursussen, workshops, lessen en lezingen
op het gebied van alternatieve geneeskunde en spiritualiteit.”
el lo aal nieu s oudt je be i
“Dat er overal huizen worden gesloopt terwijl het een eeuwigheid
duurt voordat daar iets nieuws
voor terugkomt.”
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