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‘Wall of Legends’ geeft toegang
tot nieuwe groepsaccommodatie

Voorjaars KRIEBELS

Dorpscafé De Rode Leeuw in Ursem na 1 jaar corona:

Ursem - “Carnaval, horecaestafette, toneel-

avonden… wat begon 2020 positief met mooie 

feesten en gezellige avonden. En wat waren 

we blij met z’n allen. Volop genieten, proosten, 

dansen en knuffelen. Nog geen idee dat we 

zondag 18 maart 2020 onze deuren moesten 

sluiten. De vergunning om van onze zaal een 

groepsaccommodatie te maken, was toevallig 

net binnen. Het verbouwen zou na de kermis 

beginnen, maar nu we toch dicht waren, was 

het net zo handig om maar meteen met fase 1 

te starten: 2 slaapkamers voor 2 x 6 personen 

en 1 doucheruimte met 3 wasbakken. 1 Augus-

tus: opening fase 1. Een mooie zomer gedraaid 

op het terras en soms met 30 man binnen en 

soms wel met 60. Het werd een bijzondere zo-

mer met elke week wel weer een nieuwe ge-

dachte of nieuwe regels om ons aan te houden.

14 oktober: 2e lockdown. De verbouwing zou 

over 2 jaar worden verdeeld, maar we besloten 

toch om deze lockdowntijd nuttig te besteden. 

Zo zijn er nu 5 slaapkamers bijgebouwd met 

ieder een eigen thema.

De kamers werden gebouwd, helemaal top, 

maar we stoorden ons aan de grote witte (kale) 

wand in de zaal. Niet uitnodigend, dat moest 

anders. Het idee ontstond om de wand op te 

fleuren met muurschilderingen van muziekhel-

den. Zo gezegd, zo gedaan. Afgelopen januari 

zijn we gestart met The Wall Of Legends. Een 

krankzinnig, tijdrovend maar dankbaar en 

prachtig project. Onder leiding van vriendin en 

kunstenares Yvon Vlaar waren vele vrienden 

en vriendinnen aan het helpen. Het eindresul-

taat is nu klaar en is echt verbluffend.”

Yvon Vlaar: “De foto’s bewerkte ik met Photo-

shop en tekende deze vervolgens op de muur 

en ieder portret is met de hand op de muur ge-

schilderd. De kleuren acrylverf die we gebrui-

ken zijn zwart, grijs en warm grijs met een 

voor de achtergrond een zelf gemengde grijs-

petrol kleur, en als laatste nog een goudverf 

voor de teksten.

En dan ook nog die avondklok, we schilderen 

van half zeven tot kwart voor negen, opruimen 

en wegwezen!!Het is nu maart en het einde 

komt langzaam in zicht, gestaag schilderen we 

door, ik teken nog een paar laatste toeten op 

de wand. Alles wordt nagelopen met nog een 

laag verf en laag na laag na laag…

Op zondag 20 maart heb ik met nog vijf rech-

terhanden voor de allerlaatste keer aan de 

muur geschilderd. Een intensief project waar 

in een periode van vier maanden veel gebeurd 

is. Met dank aan mijn supergeweldige vrien-

dinnen, Lia, Gre, Irma, Nancy, Jo, Coby en 

Marita, we hebben het gewoon geflikt.” 

“Op het moment dat het weer mogelijk is, 

wordt iedereen uitgenodigd een blik te werpen 

in onze nieuwe groepsaccommodatie: 

De Rode Leeuw.”

www.cafederodeleeuw.nl 

Walbeschoeiingen
Veranda’s

Schuttingen
Vlonders

Boothuizen
Diversen

06-38 26 15 94
info@penwwalbeschoeiingen.nl
www.penwwalbeschoeiingen.nl

Informeer 
vrijblijvend 

naar de 
mogelijkheden!

Geheel op maat gemaakt!
GROTE AANVOER ITALIAANSE TUINPLANTEN, vorm en 

snoei planten ook in grote maten. ITALIAANSE 
KRUIDEN/GROENTEPLANTEN EN POOTAARDAPPELEN

VOLOP KLIMPLANTEN
o.a. Toscaanse jasmijn, blauweregen, clematis, etc. etc.o.a. Toscaanse jasmijn, blauweregen, clematis, etc. etc.
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KOEN
Dé leverancier van uw tuinplezier!

PURMERENDERWEG 42A ZUIDOOSTBEEMSTER, TELEFOON 0299 - 681252, GEOPEND VAN 9.00 - 18.00 UUR 

W W W . T U I N C E N T R U M K O E N . N L

Wij houden ons ook aan de 
COVID-19 maatregelen: 

mondkapje dragen, 
winkelwagen verplicht, 

houd 1,5 meter afstand en heb 
begrip voor elkaar en voor ons.

VIOLEN, RANONKELS,
en bloeiende vaste planten

Beuken en alle andere soorten haagplanten 
& buxus vervangende planten

Enorme sortering ROZEN, RHODODENDERON EN SERINGEN

o.a. Toscaanse jasmijn, blauweregen, clematis, etc. etc.

Beuken en alle andere soorten haagplanten Beuken en alle andere soorten haagplanten 

RESERVEER EENVOUDIG UW WINKELBEZOEK VOOR ELKE 
DAG VAN DE WEEK UITERLIJK 4 UUR VAN TE VOREN

voor maximaal 2 personen voor 20 minuten winkelplezier. Dat kan via een 
simpel aanmeldsysteem via de website. U mag ook even bellen.

1E EN 2E PAASDAG OPEN VAN 10.30-17.00 UUR
 7 DAGEN PER WEEK OPEN

De Vijverhof Cadeaubon
Te besteden bij alle winkeliers 

in het winkelcentrum*
*Met uitzondering van Primera en Trekpleister.

alleen met pin 
te verkrijgen

alleen met pin Verkrijgbaar bij Juwelier Loos,
Vijverhof  23, Avenhorn 


