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'Stoerfort in lieflijke omgeving'

Laurence Steenbergen (35) is kunstenares en woont
sinds 2000 in Hoofddorp.Zij volgde zeven jaar schildertes bij Pier K, vooral gericht op abstracte kunst. Van 4
tot 25 februari exposeert zij haar schilderijen in de 26
jaar oude Agora Gallery in NewYork.
geboaw
Het Kunstfort in Vijfhuizen.
Een stoer, historisch gebouw
tn zo'n lieflijke omgeving,
dat vind ik een heel mooie
tegenstelling.

taurant mag wel komen. Je
ztet het bij de twee restaurantjes bij de Toolenburgse plas, Long Island en Lie-

veling. Zodraje een goed

Fotoclub AFV Objectief

interieur en een frisse kaart
hebt, zit je de hele week volgeboekt.

Hoofddorp" Heeft een

winkel

enorm gevarieerd ledenbestand en zeer actieve werkgroepen. In de macrowerkgroep fotograferen we
vallende druppels, inkt in
water en de weerspiegeling
van bloemen in druppels"
modezauk
Jurken, goed zrttende broeken, laatzen en zomerschoenen koop ik bij Sogno Damesmode aan de Marktlaan,
Niet goedkoop, maar als ik
op het laatste moment iets
nodig heb voor een feestje
en ik zoek een jurk, dan

Dat was de Riviera Maison
outlet aan het Marktplein,
maar die is alweer een tijdje

club

slaag

ik

er.

restuurant
Mijn favoriet was het Koreaanse restaurant U-Ri Kang
San aan de Rijnlanderweg in

Nieuw-Vennep. Helaas is
die er niet meer. ik moet nu
op zoek naaf een nieuw favoriet restaurant. In Hoofddorp is het aanbod niet heel
groot of gevarieerd. Er wonen zoveel gezunnen, dus
een grand-café-achtig res-

Vanaf de Geniedijk (foto)
heb je op een aantal punten
mooi urtztcht. Soms op

Hoofddorp, soms juist op
een vetgezicht naar de
luchthaven. Het is misschien
maat een dukje, maar het
oogt heel landelijk met de
schaapjes en de bomenrij.

Ik

fiets er graag.
" Hoofddorper
Rob van Dijck, dre zrch a3tijd zeet rnzet om de leden
van Obj ectief fatsoenlij ke
portretjes te laten maken.
Hij is mijn persoonlijke
vraagbaak voor alles wat er
komt kijken op fotogebied.

politicus

school
Tabitha, daar gaat mrjn oud-

Geen, de politiek volg ik
maar half, dus ik kan er niet

ste dochter Jasmijn van 3
straks ftaat toe.

zoveel over zeggen Ik vind
wel dat de nadruk erg op

evenement
Haarlemmermeer Culinair
(foto), vanwege het gezellige
rondlopen, terwtjl je eindelijk weer eens bekenden tegenkomt. En af en toe en
hapje eten, ook al z4n die
duur en niet altijd even culinair.

v/eg.

economie ligt, waardoor het

lijkt of andere onderv/erpen
er achteraan hobbelen.
speciaulzuak
Smits Groente- en Fruitspecialist aan de Kruisweg. Alles is vers en eigenaar DirkJan kent iedereen

persoonlijk.
broodjeszaak
Shoarmazaak Bodrum op de
Concourslaan, daar is heel
goede Turkse ptzza verkrijgbaar.

kunstwerk
Geen specifiek kunstwerk,
maar het NH-Hotel (foto)
naast McDonalds exposeert
steeds meer lokale kunst.
mooiste plek

Ontbreekt in Hoofddorp
Een goede winkel met materialen voor creativiteit. En ik
wacht aI l0 jaar vol verwachting op de voltooiing
van de bioscoop.

Schilderen in Hoofddorp

Bij Jacqueline van den Bos
van Pier K, want zrj weet bij
ieder verschillende persoon
en bij ieder verschillend
werk hoe ze je verder kan
helpen.

