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Afgelopen zaterdag was het een le-
vendige bedoening in ’t Visnet. Bui-
ten stond een gratis springkussen 
en waren er ervaren hamburgerbak-
kers aan het werk. In de grote bo-
venzaal kon men zich vergapen aan 
mooie schilderijen, kaarten, Cd’s, 
een kansje wagen in de grabbel-
ton, Dvd’s, tijdschriften, planten, 
zelfgemaakte jam/sleutelhangers/
opschrijfboekjes en heel veel twee-
dehands boeken.
Tevens was er een dienstenveiling 
aan de gang en werd er vanuit het 
keukentje de nodige lekkernijen 
verkocht zoals broodjes knakworst, 
drankjes en cake. Eerder die dag 
kon men aan verschillende work-
shops deelnemen. Genoemde acti-
viteiten waren gezellig, maar had-
den ook een doel.

Financiële zet in de rug voor
Lubbers en Ebbers

De veilingmeester was – zoals dat 
hoort - continu aan het woord en wie 
moe was van het snuffelen, zat lek-
ker op een stoel, stak af en toe zijn 
of haar hand op om te bieden of ge-
noot van koffie met lekkers. Er waren 
zeer creatieve ideeën bij. Zo werd er 
huiswerkassistentie aangeboden door 
Jans Westland, was er een vaartocht 
voor twee personen in de aanbieding 
en een workshop schilderen van Jani-
ne van der Kaaij. Laatstgenoemde ging 
van de hand voor Euro 85,-. Gerard 
Stuivenberg bood twee uur Porsche 
rijden aan (onder begeleiding) in een 
Porsche 997 Turbo Cabrio. Men kon 
bieden vanaf Euro 50,-. Maarten Kruij-
mer bood ‘car cleaning’ aan en de ge-
lukkige betaalde daar Euro 27,- voor. 
Ook werden er taarten aangeboden 
en kinderoppas. Eén kerklid bood aan 

om met iemand naar de film ‘Knielen 
op een bed violen’ te gaan. Toen daar 
niet direct animo voor was, vroeg de 
veilingmeester: “Heeft iedereen die 
film dan al gezien?” De opbrengst van 
de hele dag is bestemd voor het zen-
delingengezin Rik en Machteld Lub-
bers in Kosovo en Marieke Ebbers die 
werkt in Zuid-Afrika. Ze zijn uitgezon-
den door de Hervormde Gemeente 
Huizen. Iemand van de crew vertelt: 
“Elke twee jaar hebben we een Zen-
dingsfair waarmee we geld ophalen 
voor onze zendingswerkers. Het is al-
tijd een erg gezellige, samenbindende 
dag. Eerder vanmiddag waren er di-
verse workshops als: borrelhapjes ma-
ken, dat was erg leuk en lekker en ook 
héél creatief, en aquarelleren/kaarten 
maken. Dat laatste deed mevrouw 
Rebel-van As. Ze deed het erg leuk.” 

Een broeder die heeft deelgenomen 
aan die workshop komt er bij staan en 
zegt: “Er zaten veel verborgen talenten 
tussen; eigenlijk maakte iedereen wel 
iets moois.” Dan vertelt de crewdame 
nog: “Ook was er een workshop voor 
kinderen waar ze mochten figuurzagen 
en stressballetjes maken en dat soort 
dingen. Het loopt best wel, eigenlijk 
loopt het de hele middag lekker door. 
We zijn om 14.30 uur begonnen. Van 
de opbrengst gaat ook een deel naar 
het stimuleringsfonds. Dat is een fonds 
waar jongeren die een korte periode 
naar het buitenland willen om zich 
daar in te zetten voor losse projecten 
van een paar maanden, een beroep 
op kunnen doen. De rest van de op-
brengst is voor het levensonderhoud 
van de zendingswerkers. Daar is altijd 
wel geld voor nodig. Om echt twee ‘ge-
zinnen’ te onderhouden, heb je wel een 
aardig bedrag nodig. De zendingswer-
kers zijn zelf niet aanwezig. Via Face-
book hebben we contact met hen. We 
zullen ook wel wat posten over deze 
middag.” Intussen lopen kinderen rond 
met een lekker waterijsje in hun hand. 
Dat is geen overbodige luxe want de 
temperatuur in de bovenzaal stijgt.
De crew draait wisselende diensten. 
De ene keer staat men in de keuken 
en dan weer bij het luchtkussen of de 
boekentafel. 

Nieuws uit Zuid-Afrika
Paul en Myrthe Kooij van het TFC 
(thuisfrontcomité) van Marieke Ebbers 
zijn ook op deze middag afgekomen. 
Rond Kerst zijn ze twee weken in Zuid-
Afrika geweest. In de tweede week 
vierden ze Kerst met Marieke in Ma-
melodi (Pretoria). Ze nam hen verder 
mee op reis. Het stel bezocht ook de 
compound waar Marieke werkt voor 
het AIDSHope Centre en heeft daar 
overnacht. “De kinderen waren er niet 
omdat het kerstvakantie was. Marieke 
heeft wel een heftige periode achter de 
rug vanwege alle nieuwe ervaringen 
die ze daar opdeed, maar ze heeft nu 
haar plekje gevonden. Eerst kreeg ze 
twee maanden training en toen ging ze 
aan het werk. Op de compound wer-
ken mensen van verschillende natio-
naliteiten. Dat was leuk om te zien. Er 
waren: Amerikanen, Russen, Polen en 
iemand uit Korea maar die, meen ik, in 
de VS woont. Marieke geeft daar les 
aan de kinderen en dat gaat heel goed. 
Lesgeven is alleen niet haar hoofdtaak. 
Dat is het regelen van alle zaken op 
de compound en het uitnodigen van 
ouders en leerkrachten om met hen in 
gesprek te gaan. Verder beheert ze de 
bibliotheek.
Marieke maakt het goed en voelt zich 
thuis. Ze heeft een autootje zodat ze 
nu lekker mobiel is. Ze woont nu ook 
niet meer op de compound en dat 
geeft haar meer rust. De compound is 
maar klein. Het terrein is net zo groot 
als de oppervlakte van de bovenzaal 
van ’t Visnet. Er staan muren omheen. 
De compound staat echt in een heel 
arme wijk. Achter de compound is een 
speeltuin. Wanneer Marieke lopend 
naar buiten wil, moet ze met minimaal 
twee anderen gaan want alleen is het 
te gevaarlijk”, zegt Paul. Dan vertelt hij 
nog een mooi verhaal. “Toen we daar 
waren, hoorden we de hele dag chris-
telijke muziek die ook buiten de com-
pound te horen was. In de omgeving zit 
een sangoma de hele dag te tromme-
len. Dat is een soort medicijnman die 
helemaal in trance zit te trommelen. 
Om hieraan tegengewicht te geven, 
draaien ze op de compound christe-
lijke muziek. Marieke merkte echt dat 
dit werkte. Mensen gaan vaak naar 
deze sangoma toe om zich door hem 
te laten genezen, hem hun toekomst 
te laten voorspellen of ze vragen hem 
om een second opinion danwel of hij 
hun problemen kan oplossen. De men-
sen van de compound bezochten de 
mensen die te raden gingen bij de san-
goma en hadden gesprekken met hen 
over het geloof. De christelijke muziek 
die ze draaiden, was vaak een aan-
knopingspunt voor een gesprek. Ze 
kwamen vaker in aanraking met deze 
groep mensen en op een gegeven mo-
ment besloten die mensen om de san-
goma - die in contact staat met gees-
ten - niet meer te bezoeken. Marieke 
is nu acht maanden in Zuid-Afrika. De 
organisatie die haar uitzendt, Operatie 
Mobilisatie, verwacht dat ze daar twee 
jaar blijft. Daarna beslist ze of ze nog 
langer wil blijven. Ik vermoed dat ze 
dat wel zal doen, maar dat zal van een 
aantal zaken afhangen”, vertelt Paul. 

De veilingmeester aan 
het woord

Even rusten met 
een kop koffie

Er waren heel véél boeken

Paul en Myrthe van het TFC van Marieke EbbersZit er een boek voor me bij?

Gek doen op het luchtkussen
Broer en zus samen op de foto 

(Foto’s: S. Oostwouder)

Prijsuitreiking
ballonnenwedstrijd 

Op 16 januari is er in het kader van een verkoop expositie Vita Nova een bal-
lonwedstrijd georganiseerd. De sterke westenwind heeft zijn werk gedaan. De 
tweede prijs is gewonnen door Eva Rebel. Haar ballon heeft een afstand van 241 
kilometer afgelegd, naar Solberg-Gressenich in Duitsland. De eerste plaats is ook 
ingenomen door een Eva (Eva den Dikken). Haar ballon is tot diep in Duitsland 
doorgedrongen. Naar Memmingen, op maar liefst 730 kilometer van Huizen. De 
Eva’s hebben hun prijzen afgelopen zaterdag in ontvangst genomen van Bob 
Schoeman van Linq Ontwikkeling en makelaar Caroliene Joosse. 
Bob Schoeman van Linq ontwikkeling is enthousiast over zijn nieuwste ontwikke-
ling in de Blaricummermeent, Morgenrood DE LUXE. Morgenrood DE LUXE biedt 
een extra grote/brede tuingerichte living. De living is maar liefst 8,65 meter breed. 
De totale oppervlakte van de woonkamer/keuken bedraagt 63 tot 66 m².
Komende zaterdag is er een open huis van 12.00 - 14.00 uur in de Blaricummer-
meent, Deltazijde 3 01. (Foto: Aangeleverd)

GOED VOOR jE RITMEGEVOEL, COöRDInATIE, COnDITIE En KRACHT:

Touwtjespringen op de
Kamperfoelieschool

Vorige week woensdag heeft de Kamperfoelieschool meegedaan aan een 
workshop ‘Rope skipping’, oftewel touwtjespringen-nieuwe-stijl. Alle kinde-
ren zijn die ochtend gestart met een springend begin op het schoolplein en 
dit was nog maar het opwarmertje. Daarna kwam iedere groep -van kleuters 
tot groep 8- nog een keer aan de beurt met een eigen workshop. Gelukkig 
bleef het droog en kon er volop gesprongen worden.

Voor iedereen was er een eigen springtouw en op uitnodigende muziek werd fana-
tiek gesprongen en konden ook allerlei trucs worden uitgehaald. Rope skipping is 
een goedkope sport voor jong en oud, voor zowel meisjes als jongens. Het is goed 
voor je ritmegevoel, coördinatie, conditie en kracht. Onder grote belangstelling 
van de ouders werden de kinderen extra aangemoedigd. Dit alles onder de des-
kundige leiding van de enige echte ‘rope skipping’ specialist Eric Herber. En aan-
gezien je deze sport zowel binnen als buiten kunt beoefenen, leent het zich goed 
voor een ‘nieuwe ouderwetse’ rage deze zomer. Dus lekker iedereen in beweging.

Vorige week woensdag heeft de Kamperfoelieschool meegedaan aan een 
workshop ‘Rope skipping’, oftewel touwtjespringen-nieuwe-stijl. 

(Foto: Kamperfoelieschool). 

REbEL’S bEGRAFEnISOnDERnEMInG:

Feestelijke gift voor Regenboogboom
Op vrijdag 15 april maakt Rebel’s begrafenisonderneming, als afsluitende 
activiteit vanwege haar 200-jarig jubileum, het bedrag bekend dat bijeenge-
bracht is ten behoeve van Stichting de Regenboogboom. Dan wordt de 
cheque officieel overhandigd aan de oprichters van de stichting. 

Gedurende het afgelopen jaar heeft Rebel’s begrafenisonderneming voor elke 
uitgevoerde uitvaart € 200,- gereserveerd, een bedrag dat ten goede komt aan 
het doel. De feestelijke overhandiging is in restaurant De Haven van Huizen van 
16.00 tot 18.00 uur.

Steuntje in de rug
In 2015 bestond Rebel’s begrafenisonderneming 200 jaar. Om dit heugelijke feit 
te vieren werd een actie opgezet voor het goede doel. Hierbij werd een ieder uit-
genodigd een goed doel te nomineren, dat wel een extra steuntje in de rug kon 
gebruiken. na een voorselectie is gestemd op drie potentiële goede doelen. Win-
naar van die stemming werd de Regenboogboom, een stichting die zich inzet om 
kinderen en ouders te ondersteunen die om wat voor reden dan ook opeens de 
controle over hun leven verliezen.


