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De kinderen die daar deelnemen
aan de Zaanse Zomerschool krijgen
hier donderdag een bijzondere
workshop: vuilnismannen Henk en
Harry leren de leerlingen muziek
maken met afval.

Elk half uur is er een andere
groep aan de beurt, van half 12 tot
half 1 zitten de kinderen van groep
5 er klaar voor. „Het thema van de
Zaanse Zomerschool dit jaar is
kunst”, legt juf Joyce uit. „Aan het
thema worden alle activiteiten
opgehangen en vandaag dus mu-
ziek.” Al haar leerlingen doen, net
als zijzelf, enthousiast mee met alle
ritmes die ze voorgeschoteld krij-
gen van De Vuilnismannen.

Vuilniswagen
De Vuilnismannen is een trio waar-
van er donderdag twee aanwezig
zijn bij De Evenaar. „We kennen
elkaar al 12 jaar van achter de vuil-
niswagen en op een gegeven mo-
ment bedachten we dat het veel
leuker is om kinderen les te ge-
ven”, zegt vuilnisman Harry. „Nu
trekken we het hele land door om
mensen trommelles te geven met
afval als muziekinstrument. We
vinden het belangrijk om kinderen
iets te leren waar ze vervolgens
thuis mee verder kunnen. Als je ze
djembé leert spelen en ze hebben
geen djembé thuis, dan houdt het
na de les op. Afval heeft iedereen
wel thuis, dus dat is lekker makke-
lijk.”

De tweeling Eashan en Yatish (9)
zit in groep 5 bij juf Joyce. Ze zijn

nu bezig met hun eerste week van
hun tweede jaar bij de zomer-
school.

„Tot nu toe is het gezellig hier,
vooral de excursies”, zegt Yatish.
„Gisteren zijn we bijvoorbeeld naar
de dierentuin geweest en vandaag
mochten we dus trommelen. Ik
vond het wel leuk, maar ik vind
gitaar spelen toch leuker.” Zijn
broertje Eashan is enthousiaster
over het trommelen: „Ik vond het
heel leuk. Op onze normale school
hebben we bijna nooit muziekles

en dan moeten we zingen. Dit is
veel leuker.” Eashan speelt nog
geen instrument, maar is na van-
daag niet overtuigd om te gaan

drummen. „Nee, ik wil graag saxo-
foon leren spelen”, zegt hij.

De rest van de dag hebben de
kinderen gewoon les, maar tussen-
door mogen ze van juf Joyce af en
toe nog even de net geleerde ritmes
oefenen. De workshops voor alle
groepen zijn namelijk niet voor
niets: om twee uur vindt er een
optreden plaats van alle klassen
gezamenlijk. Alle ouders en andere
belangstellenden zijn uitgenodigd
om naar de kinderen te komen
kijken.

Trommelen
met De
Vuilnismannen
Fleur Grandiek

Krommenie ! Heel wat voorbij-
gangers stoppen even bij het
schoolplein van basisschool De
Evenaar in Krommenie om te kij-
ken waar al dat geluid vandaan
komt.

Groep 5 leert trommelen op afval. FOTO ERIK RIETMAN

Enthousiasme
over muziek
maken met afval

Goudsmit vindt dat gepast gezien
de steeds terugkerende problemen
rond de liften aan beide kanten van

het spoor. De gemeentelijke liften
bij de bushalte en bij de waterval
zijn volgens haar regelmatig kapot
door vandalisme. Ook de nieuw ge-
installeerde NS-lift aan de kant van
de Houtveldweg begeeft het regel-
matig. ,,Dat laatste komt geloof ik
doordat de software nog niet goed
ingeregeld is, hopelijk zijn het kin-
derziektes. Maar dat vandalisme is
een permanent probleem.’’

,,Er moet een noodnummer zijn
aan de buitenkant van de liften, zo-
dat je kunt vragen wat de alternatie-
ve opties zijn om toch in het station,
in het stadhuis of aan de overzijde

van het spoor te komen’’, zegt
Goudsmit. ,,Ook zou er een taxibus-
je beschikbaar moeten zijn. Het is
helemaal niet gemakkelijk om als de
lift bij de waterval kapot is, naar de
lift van de bushalte te komen.’’

Actie
Goudsmit overweegt om een ludie-
ke actie te houden, waarbij rolstoel-
gebruikers een week lang de liften
bewaken tegen vandalisme. ,,Men-
sen beseffen niet half hoe belangrijk
die liften voor ons zijn.’’

Wat dat betreft, is het nadelig dat
het Cultuurcluster er niet komt.

,,Daarin zouden liften komen, die
het probleem kleiner zouden ma-
ken.

De bestaande liften worden straks
waarschijnlijk nog belangrijker. De
gemeente overweegt immers de rol-
trappen te vervangen door een vaste
trap. ,,Ik vind dat geen slecht idee.
Als de lift dan maar 24/7 gegaran-
deerd werkt.’’

’Nieuw protocol’
De gemeente kon donderdag geen
getallen geven over liftstoringen.
Volgens een woordvoerster klopt
het niet dat de lift bij de waterval

vaak hapert. ,,Het is een betrouwba-
re lift en zeer weinig in storing.’’ De
lift bij de bushalte overweegt de ge-
meente hufterproof te maken.

De gemeente is ’voornemens om
een nieuw protocol op te stellen wat
we doen in geval van niet functione-
ren van de liften. En in dit soort situ-
aties adequaat en snel te kunnen
handelen. Wij zoeken hierin de sa-
menwerking op met NS.’

De fietsenstalling aan de West-
kant die in aanbouw is, krijgt een
goederenlift. Die zal bij problemen
met een andere lift zonodig worden
opengesteld.

Rolstoelrijders Zaandam eisen bereikbaar station en stadhuis

’Taxibusje als lift kapot is’

Zaandam ! Als de liften bij het
stadhuis en het station in Zaan-
dam niet werken, zou er een taxi-
busje beschikbaar moeten zijn.
Dat zegt Annemieke Goudsmit
van Rolstoelrijders Zaandam.
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