
STEUN HET GOEDE DOEL!! 

Zaterdag 12 mei 2012 

Concert en buffet voor stichting VPSG, voor hulp en ondersteuning bij de verwerking van 

seksueel geweld  

 

Dit jaar is alles anders!  

 

14.00 uur 

In plaats van een stijlvol klassiek concert in kerstsfeer nu een passievol modern concert door 

de MORELLI’S BIRDZZ, een groep vrienden uit Columbia, Italië en Polen. Zij hebben met 

elkaar gemeen een grote passie en liefde voor muziek en hun opleiding aan het 

conservatorium van Amsterdam. 

De Morelli’s Birdzz zullen vanuit verschillende muzikale achtergronden hun eigen 

composities en arrangementen brengen, geïnspireerd door jazz, wereldmuziek en nog veel 

meer!! Met hun muziek willen ze een verbinding op een dieper niveau tot stand brengen met 

iedereen die luistert. 

Luisteren en verbinding zoeken zijn ook sleutelwoorden in het werk van de VPSG. We 

nodigen iedereen uit om van dit concert te komen genieten. 

De leden van de Morelli’s Birdzz zijn: Daniele Morelli, gitaar, Ania Brzezinska, trompet, 

Diego Nicolas, bas en Mauricio Ramirez, drums. 

Het concert vindt ook plaats op een nieuwe locatie: de Groenmarktkerk, Nieuwe Groenmarkt 

12 in Haarlem. 

 

16.15 uur 

Naast de kerk in de parochiezaal zal aansluitend een heerlijk en feestelijk buffet worden 

aangericht. Marie en Roosmarij (*Koken met Sterren*) zijn twee kokende vriendinnen die 

deze avond het lentegroen en de zomerfrisheid op tafel zullen brengen. Voor de VPSG 

bereiden ze een uitgebreid buffet, alles handgemaakt, met verse ingrediënten en 

seizoensproducten. Tijdens het buffet is er van alles te beleven; zo hoort u verhalen en 

gedichten van verhalenvertelster Marieke van den Houten 

(www.komopverhaalmetmariekevandenhouten.nl), kunt u leuke kado’s shoppen bij de VPSG-

kraam en meedoen aan de loterij waarbij een mooi kunstwerk te winnen is. 

 

12.00 uur 

Vooraf kunt u komen kennismaken met medewerksters en bestuursleden van de VPSG. De 

spreekkamers en het kantoor zijn vanaf 12 uur geopend. U kunt aanschuiven aan de “VPSG-

keukentafel”, - de plek bij uitstek voor uw vragen en opmerkingen- en een broodje mee-eten. 

U kunt ook meedoen aan een kort programma, start 12.45 uur, waarin de counselors Marthe 

Link en Maddy de Bruin zullen vertellen over het belang van inspiratie en spiritualiteit in het 

werken bij de VPSG.  

 

 

HARTELIJK WELKOM OP 12 MEI, HIERONDER VOLGT HET PROGRAMMA !! 

 

 



PROGRAMMA 12 MEI 2012 

 

vanaf 
12 uur Nieuwe Groenmarkt 8 

Keukentafelgesprekken 
Een broodje en een goed 
gesprek 

VPSG-bestuursleden en 
medewerksters  

       

12.45 Nieuwe Groenmarkt 8 

De betekenis van 
bezieling in het  
VPSG-werk 

Marthe Link, 
Maddy de Bruin 
  

       

14.00 Kerk, Nieuwe Groenmarkt 12 Concert  Morelli's Birdzz € 20   

       
16.15 
 

Parochiegebouw, Nieuwe 
Groenmarkt 12 

Buffet 
  *Koken met Sterren* € 25   

  
Tijdens buffet 
Verhalen/gedichten  Marieke van den Houten   

 
19.30  Einde programma    

       

 

Kaarten kunt u vooraf bestellen via info@vpsg.nl of telefonisch 023-5328222 (indien niet 

aanwezig antwoordapparaat inspreken). Graag het bedrag van tevoren overmaken op 

banknummer 390070 van de VPSG te Haarlem o.v.v. Benefiet.  

Ook horen wij graag of u langs komt voor het “Keukentafelprogramma”(vanaf 12 uur). 

 

        
Foto: Studio Pixxi 

 

Morelli’s Birdzz    Marieke van den Houten 

 

 

Informatie: 

Stichting VPSG 

Nieuwe Groenmarkt 8 

2011 TW Haarlem 

023-5328222 (dinsdag en woensdag direct bereikbaar van 10-16 uur) 

info@vpsg.nl , www.vpsg.nl 

mailto:info@vpsg.nl

