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Aangeboden door het bestuur
van Dopersduin Schoorl ter
gelegenheid van de feestelijke
opening van de nieuwbouw van
Fredeshiem op 7 oktober 2012.
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Gulle Gevers

Vanuit onverwachte hoek is Dopersduin de afgelopen tijd
verblijd met een gulle gift. Het fonds van de Doopsgezinde Gemeente
Zuid-Limburg schonk een bedrag van € 1000. De Stichting voor gehandicapte
kinderen ‘Dowilvo,’ en Stichting Doopsgezind Jeugdhuis ‘Horizon’ schonken beiden
een bedrag van maar liefst € 10.000. Veel hulde aan deze Gulle Gevers!
De ‘100x1000/1000x100’actie loopt nog steeds. Inmiddels is er ruim € 70.000 opgehaald
maar er is nog veel meer nodig om de (ver)bouw van slaaphuis 1 te kunnen realiseren!
Dus draag een steentje bij want iedere baksteen telt…

meer info: www.dopersduin.nl
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“… En het land rustte van de strijd”
(Jozua 11:23b)

De serene rust op Dopersduin als de gasten
weg zijn roept bij mij altijd een sterke associatie
op met deze tekst uit Jozua. Na gedane arbeid
is het goed rusten. Dat geldt voor de mensen
die heel hard gewerkt hebben, maar zeker ook
voor het huis (hoe gek dat ook mag klinken).
In de vorige editie van de Schoorlse Berichten
schreef Gertie Blaauwendraad over de geest
/ ziel van het huis. Ik ben er, met haar, van
overtuigd dat dóór de mensen Dopersduin echt
een ziel heeft. En dus ook behoefte aan rust.
Een moment van ‘opladen’.
Het hele jaar door ontvangen wij groepen met
grote diversiteit in achtergrond en aanleiding
om bij ons te verblijven. Elke keer als zo’n
groep dan het pand verlaten heeft, trekt onze
schoonmaakploeg er als een witte tornado
doorheen. Als die klaar zijn en het huis er
weer spik en span bij staat (hulde aan deze
mensen!), daalt er een gevoel van diepe rust
over het huis. Totdat de volgende groep zich
aandient, zich over het complex verspreidt, en
binnen de kortste keren het huis weer krioelt
van het leven en lijkt te sidderen van plezier.
Het gevoel van ‘diepe vrede’ is zo mogelijk nóg
sterker na de laatste vakantieweek. Tussen de
zomerweken door blijft er altijd nog leven in de
brouwerij: de oude ploeg is nog net de laatste

vloeren aan het dweilen en toiletten aan het
poetsen, terwijl de nieuwe vrijwilligers al weer
staan te trappelen van ongeduld om het stokje
over te nemen. En toch is er ergens op die dag
een kantelpunt en, als je er bewust van bent,
is het ook dan heel even voelbaar. Dat moment
van ‘even ademhalen’.
Maar die laatste dag… Als de laatste vrijwilliger
met een zwierige groet afgezwaaid is. Als wij de
voordeur op slot hebben gedaan en nog een
rondje door het huis lopen. Als alle stoelen en
tafels weer netjes in de startpositie staan. Als
het hele huis schoon is. Dan, op dat moment
is die diepe rust zó intens voelbaar. Om te
snijden. Bijna onwerkelijk. Op die momenten,
waar de grens tussen de levendigheid en de
rust op z’n allerscherpst is, komt telkens die
ene quote van Jozua bij mij boven.
Dan voel je dat ‘de ziel van het huis’ echt even
snakt naar de ‘rust na de strijd’.
En dan, als die rust is neergedaald, is het
eigenlijk ook meteen goed. Het huis is vrijwel
gelijk weer volledig opgeladen voor de
volgende vrolijke ‘strijd’.
De zomervakantieweken zijn voorbij. Vele
scholen, bedrijven, verenigingen en families
staan al weer te trappelen om het huis tijdelijk
over te nemen. En het huis is uitgerust.
Bring it on! Wees Welkom!

Martijn Maring
Directie Dopersduin
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Ssssssst..

tocht
Even stilstaan in de drukte van alledag. Om dan geïnspireerd, verrijkt weer verder te
gaan. Nieuwe paden vinden op oude wegen. Andere, bredere gezichtspunten opdoen
in een inspirerende omgeving en binnen een ongedwongen sfeer. Dat is wat Leeftocht u
wil bieden, met een buitengewoon aanbod van activiteiten, lezingen en cursussen op het
gebied van religie en spiritualiteit.

Programma najaar 2014
10 t/m 11 oktober 2014 • Fredeshiem
Joodse mystiek: een boodschap voor nú
7 t/m 8 november 2014 • Fredeshiem
Kloosterwijsheid voor elke dag:
Benedictijnse spiritualiteit
7 t/m 9 november 2014 • Dopersduin
Scheppingskracht ontdekken
14 t/m 15 november 2014 • Fredeshiem
Geheimen van het Oude Testament
17 t/m 21 november 2014 • Dopersduin
Pasen in november
21 t/m 23 november 2014 • Dopersduin
Levensweg: werken met mergel
21 t/m 22 november 2014 • Fredeshiem
Kadinsky en ´Der Blaue Reiter´ Kleurrijke Resonanties van een nieuwe tijd
28 t/m 30 november 2014 • Dopersduin
Kom in je kracht!
28 t/m 29 november 2014 • Fredeshiem
Weg van de Tora
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Foto’s: Peter Speelman, Hugo Noomen, Job Raedts en Anna Brüsewitz

Uitgelicht
7 t/m 9 november 2014 • Dopersduin

Scheppingskracht ontdekken
Een spiritueel weekend over creativiteit,
inventiviteit en originaliteit voor
(jong) volwassenen van 20-35 jaar.
Hoe staat het met jouw talent om te
scheppen? Waar vind je inspiratie? Hoe
oorspronkelijk durf jij te zijn? Waar
zie jij mogelijkheden en kansen voor
vernieuwing? Hoe ga jij om met de
spanning van je aanpassen of grenzen
verleggen?
Opgave: 072-5091274 | info@dopersduin.nl
Prijs: €25,- p.p.

Kijk voor meer informatie &
prijzen op www.leeftocht.nl

Opladen
Ik zit achter mijn laptop, maar staar
over het scherm naar buiten. Boven
ligt mijn acht weken oude dochter te
slapen. Mijn klus voor deze middag is
het schrijven van een column voor de
Schoorlse berichten. Maar ik ben al
een tijd niet in Dopersduin geweest.
Waar zal ik eens over schrijven?
Ik probeer de sfeer van een zomerweek
op te roepen.
‘Een terras vol mensen van jong tot
oud. Kinderen spelen rond een badje
met water. De ouderen zoeken de
schaduw op onder de bomen. Een
groep jongeren doet een spelletje. Het
is een gezellige, energieke drukte.’
Al mijmerend waan ik me even in
Dopersduin. Daarbij hoort voor mij ook
de rust en stilte. ‘Bijvoorbeeld vroeg
in de ochtend. Terwijl vrijwilligers het
huis voorbereiden op een nieuwe
dag, komt in de kerk een klein clubje
samen. Om even stil te staan, bij het
aanbreken van een nieuwe morgen.
Ik zit daar, in de kring. We beginnen
met het lied ‘Zing voor Gods licht’. Een
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gedicht wordt voorgelezen en
we zijn stil. Tijdens de stilte kijk
ik naar de flakkerende kaars. Ik
hoor de vogels buiten fluiten. Ik
voel de warmte van de eerste
zonnestralen. Ik denk.., ik denk
.., ik denk.. even aan niets. Daar
in dat kleine kerkje kom ik tot
rust, even opladen.’
Ruw schrik ik op uit mijn
gedachten. Mijn dochter huilt, ik
moet weer aan de slag. Het leven
van een kersverse mama is alles
behalve rustig. Ik blijf nog even
zitten, probeer me nog vast te
klampen aan het gevoel van een
ochtendwijding in Dopersduin.
Maar helaas.., het gehuil neemt
snel in decibel toe omdat er niet
direct gereageerd wordt. Ik loop
naar boven. Misschien sta ik
morgen wel iets eerder op voor
mijn eigen oplaadmomentje.

Sanne Weijers
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Interview met Boba
“De oorlog heeft alles stuk gemaakt”

Boba Neskic is 41 jaar en komt uit
Bosnië. Ze is 5 jaar in Nederland en werkt
op Dopersduin in de keuken en in de
schoonmaak. Boba is getrouwd en heeft 2
kinderen uit een eerder huwelijk.
Hoe kwam je in Nederland terecht?
“Ik ben nu 5 jaar in Nederland. Ik ben naar
Nederland gekomen voor mijn tweede man
en vooral voor een betere toekomst voor mijn
twee kinderen. Er is in Bosnië helemaal geen
toekomstperspectief meer. De situatie in
mijn thuisland is gewoon dramatisch op elk
gebied.”
Dat was ooit dus anders?
“Het is zo’n verschil. Voor de oorlog was
Joegoslavië welvarend. Een heel goed land
met heel veel mogelijkheden. Tito (president,
red.) was heel goed voor het land. Daarna
was er een groot politiek probleem. De
orthodoxen, de katholieken en de moslims
konden elkaar niet luchten of zien. Ik heb
nooit het gevoel gehad dat burgers van
verschillende groepen problemen hadden
met elkaar. In mijn dorp was het in ieder
geval geen probleem. Wij konden prima met
elkaar, maar de politiek kon niet met elkaar.
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De oorlog heeft alles stuk gemaakt. Het land
is uit elkaar gevallen en in elke republiek
is het heel slecht. Er is armoede en alles is
kapot. Het komt voorlopig ook nog niet goed.
Het geld komt bij de verkeerde mensen
terecht. Ik zie de mensen daar depressief
zijn. Mensen worden gewoon ziek, alleen al
door alle ellende. Als ik dat zie ben ik ben zo
blij dat ik gelukkig ben in Nederland.”
Hoe groeide jij op in Joegoslavië?
“Ik kom uit een hecht gezin met een oudere
broer en een vader en moeder. Mijn vader
is helaas overleden. Mijn moeder en broer
wonen nog in Bosnië. Ik spreek ze bijna
dagelijks via Skype en ik ga elk jaar in de
zomer een paar weken terug naar mijn
geboortegrond. Ik kom uit een rijk gezin.
Mijn vader was directeur van een groot
bedrijf en ik leefde in luxe. Ik ging na mijn
middelbare school studeren in Belgrado,
toen nog de hoofdstad van Joegoslavië.
Ik ging toerisme studeren aan de Hoge
School, omdat ik reisleidster wilde worden.
Het eerste jaar was feest. Ik kwam vanuit
een provinciestadje in de grote stad en heb
volop genoten van het studentenleven. In
mijn tweede jaar begon de oorlog en ging ik
terug naar mijn geboortegrond. Mijn vader
was met pensioen en was een drukkerij

begonnen. Ik heb deze overgenomen. Ik
had op die manier mijn eigen bedrijf. Ik ging
een opleiding tot grafisch ontwerper volgen
en ben twaalf jaar lang de eigenaar van de
drukkerij geweest.”
Maar je was dus bereid om je bedrijf op te
geven voor de liefde en de toekomst van
je kinderen?
“In het begin ging het wel goed, maar toen
kwam er ook in Bosnië crisis. Ik had wel veel
werk, maar niemand wilde er voor betalen.
Ik kreeg koeien en varkens in ruil voor mijn
werk. Dat is best een keer leuk, maar niet op
de lange termijn.”

Hoe kwam je uiteindelijk op Dopersduin
terecht?
“Ik ben goede vriendinnen met Nermina
(hoofd keuken, red.) en die vertelde mij dat
er mensen nodig waren. Ik kon gelijk aan
het werk. En ik geniet er echt elke dag van.
Ik heb hier vrienden gemaakt en kan met
iedereen goed overweg. Annemarie (keuken,
red.) was deze zomer zelfs bij me in Bosnië.
Zij is echt een goede vriendin geworden in
die korte tijd. Het is echt mijn tweede huis
geworden. En ondanks dat ik meer wil en
verder wil, wil ik hier eigenlijk nooit meer
weg.”

Kalle Brüsewitzt
tekst & foto

En doe je nog iets met je liefde voor
grafisch vormgeven?
“Ik doe er niks meer mee. Dat vind ik
jammer, maar de taal is voor mij gewoon
een te grote barrière. Maar ik ben
uiteindelijk toch per toeval weer terug bij
mijn eerste liefde, het toerisme. Nu werk ik
op Dopersduin. En dat bevalt me heel erg
goed. Maar ik wil altijd verder. Ik wil me
altijd blijven ontwikkelen. Ik vind Dopersduin
fantastisch en het werk dat ik doe ook heel
leuk, maar ik weet dat ik meer kan. En
soms is dat frustrerend. Dan ben ik boos op
mezelf, dat ik niet meer oefen en harder werk
om die taal onder de knie te krijgen. Zeker
omdat mijn kinderen de taal echt vloeiend
spreken.”
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'In de Geest'
De geest van de Zomer is er één van
uitbundigheid: Zon, zee, zand. Buiten,
allemaal, wielewaal. We gaan eropuit, in
een vertrouwde omgeving die ons toch nog
steeds kan verrassen (“Ik wist helemaal niet
dat Schoorl een molen had.” zomerweek 4).
De geest van de Herfst is er één van
terugkeer.
We gaan terug naar ons werk en naar
school. Met heimwee naar de zomer, maar
toch ook een tikkeltje opwinding voor het
verse en nieuwe van la rentrée.
Ook de natuur is druk bezig met haar
proces van terugkeer. Ze laat ons nog
even genieten van prachtige kleuren,
een afscheidscadeautje voordat ze zich
terugtrekt onder de grond voor haar
winterslaap.
De geest van Schoorl past bij de geest van
de herfst. In dit huis dat rust en warmte
uitstraalt, word je uitgenodigd om terug te
keren naar jezelf. In de prachtige natuur
word je uitgenodigd om tot rust te komen,
terug te keren naar je kern. De geest van
Schoorl is teruggaan naar wie je echt bent.

Terug mogen gaan: Hier mag je jezelf zijn.
Hier wordt jouw bijdrage gewaardeerd en
gevierd. Er is ruimte voor je ideeën, maar
ook ruimte om te luisteren naar anderen. Er
is ruimte voor je vaardigheden. Kun je goed
koken? Kun je goed luisteren? Kun je goed
klussen? Kun je goed afwassen? Kun je
een groep verrijken met je aanwezigheid en
persoonlijkheid? Wees welkom!
Terug willen gaan: Wil je weer even voelen
wie je ook al weer echt was? Wat je diepste
waarden zijn? Waar je voor staat en stond?
Wat je je voorgenomen had? De omgeving,
zowel binnen als buiten, nodigt uit tot (zelf)
reflectie.
Terug durven gaan: Je hoeft niet meteen in
het diepe. Snuffel eerst maar even aan ons,
aan wie we zijn, aan hoe we met jou en met
elkaar om gaan. Voel je je thuis? Voel je je
welkom? Laat dan stukje bij beetje zien wie
je bent, wie je wil zijn.

In de gastenweken kun je zijn wie je bent.
Genieten van de instant-familie, van het
groepsgevoel, met voldoende ruimte om
je terug te trekken als je even alleen wilt
zijn. Vrijwilligerswerk: Terug naar de basis,
eenvoudig werk. Wie ben je in de groep?
Wat wordt gewaardeerd en wat kan anders?
Wie wil je zijn en wie wil je worden?
Tijdens de vele conferenties die hier worden
gehouden vraagt elke organisatie zich
eigenlijk hetzelfde af: Wie waren we ook al
weer? Terug naar de basis. Wie willen we
zijn en wat willen we worden?
Het huis en de natuur geven je tijd, rust,
en ruimte voor al die vragen, en voor de
antwoorden die vanzelf naar boven komen
borrelen. Misschien terwijl je net de WC staat
te poetsen, of tijdens een brainstorm-sessie
met je collega’s.
Waar het leven mij ook heen brengt of waar
ik ook naartoe reis. Als in de geest van
de zomer uit te vliegen en te ontdekken,
ik kom altijd weer terug naar Dopersduin.
De stamkroeg van mijn ziel. Waar ik mezelf
kan zijn en over mezelf kan leren. Waar
gezelligheid is en inspiratie. Waar ik hopelijk
ook iets terug kan geven aan dit mooie huis
wat mij zoveel gegeven heeft.
Kom jij ook snel weer terug?
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Eliza Ten Kate
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Zomerterras
Het begon allemaal in februari met een
buitenformaat picknicktafel (bijgenaamd:
de SUMO). Aangetrokken door dit immense
bakbeest stopten we en ontmoetten zo,
toevalligerwijze, de Stoere Timmermannen
(m/v) van het bedrijf ‘Stoere Tafels’. Ze
maken meubels van steigerhout…als
bouwpakket. En toen begon het bij ons te
kriebelen.
Want al een aantal jaar klaagden trouwe
gasten over het terras van Dopersduin.
Toekomstige gasten trokken bleek weg bij
de aanblik ervan. Het was bepaald géén
visitekaartje. Ideeën genoeg, wensen te
over. Helaas. Maar een (veel goedkoper)
bouwpakket…Kijk, dat bood mogelijkheden!
Wij van Dopersduin mogen dan altijd gebrek
aan geld hebben, op twee punten prijzen we
ons rijk: We hebben Vrienden, én handige,
hardwerkende vrijwilligers. En samen kunnen
wij alles. Zelfs bouwpakketten. Vonden wij.
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Onze Vrienden, die waren zó om. Na
het nodige proefzitten bij de Stoere
Timmermannen op het terrein werd een
model uitgekozen en een plan gemaakt.
En natuurlijk wilden we niet zo op de kale
planken met onze verwende zitvlakken,
nee, kussens moesten er komen. En
kussentjes! Voor het nodige steuntje in
de rug. De Vrienden waren al spoedig net
zo enthousiast als wij: Over de banken,
de tafels, de Stoere Mannen. Wij en onze
Vrienden waren als twee billen op één
kussen. Wij zagen de zomer op het terras al
helemaal zitten.
En toen kwam de Stoere Vrachtrijder met
de Stoere Planken. En plankjes. En balkjes.
En hoekjes. En schroeven. En verf. En nog
meer planken. Stapels en stapels en stapels
planken. En plankjes. En bij iedere stapel zat

een bouwbeschrijving. Oh, en of we er maar
voor wilden zorgen dat de juiste planken op
de juiste stapel bleven, dan was er niks aan
de hand. Fluitje van een cent. Werkelijk. Al
bij het afladen werd het ingewikkeld. Maar
we grijnsden onszelf grimmig langs de
stapels: het viel vast mee! Heus.
De volgende ochtend grimlachten wij ons
door de scepsis van handige mannen als
Eric Taanman, langs het hoofdschudden
van Hans de Wit, dwars door de heimwee
van trainee Luke Cassie. Natuurlijk komt het
goed. En ja, inderdaad, ieder afzonderlijk
plankje, balkje, hoekje, dingetje moest twee

keer in de beits. En nee, dat was heus niet
ingewikkeld. Veel werk, dat wel.
Luke begon alvast. Onder de veranda
bij de kerk stond hij beschermd tegen
langsrazende regenbuien stapel na stapel
plankjes te voorzien van een eerste laag
witte beits. En toen de klussenweek aanbrak,
had hij al zeven van de dertien stapels
verplaatst. Keurig op orde. Zie? ’t Komt
goed. Echt.
En dan de klussenweek! Uit binnen- en
buitenland kwamen ze, van alle leeftijden
waren ze (zelfs een ongeboren toekomstig
Amerikaans staatsburger) en wat hebben ze
hard gewerkt: Gesopt, gemopt, gesnoeid,
geschept, geboend, geschuurd, gewitteld,
genaaid, gewassen, gestreken, goten
leeggehaald, ramen gelapt, de hele Duinzaal
een metamorfose gegeven. Werkelijk. Ze
hebben BERGEN werk verzet.
En als bonus hadden wij voor hen: Onze
bouwpakketten. En verf. Plankje na plankje
na plankje en stapel na stapel na stapel
werd gebeitst. Alle kantjes. Alle eindjes
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en dat vijf keer. Uur na uur na uur, op de
propvolle veranda bij de kerk. Met op de
achtergrond het ruisen van de eindeloze
regen.
Ondertussen begonnen de meer
mechanisch-begaafden onder ons met
het in elkaar zetten van de eerste tja,…
’objecten’. Onze bouwpakketten. Er werd
gedelibereerd, overlegd, geheen-en-weert,
ge-‘ja-maar-als-we-nou’t, er werden wielen
onder gezet (en er weer onder vandaan
gehaald), er werd beits bijgehaald, er werd
nóg meer beits bijgehaald, de constructie
werd betwijfeld, nagebeld, verbeterd
(uiteraard)…
En wat we toen niet eens helemaal beseften
en op waarde schatten, was dat al die tijd
dat ze die stapels en stapels bewerkten,
heen en weer sleepten, stapelden en
herstapelden…Onze hardwerkende
vrijwilligers hadden eigenlijk geen idee. Ze
hadden geen beeld voor ogen van hoe het
zou worden. Geen plaatje, geen einddoel,
geen droom.
Wij, ja wij (en onze Vrienden), wij wisten wat
we wilden, wij wisten hoe het zou worden, wij

zagen het groeien onder hun handen. ‘Hou
vol!’ riepen we hier. En: ‘Komt echt goed!’
riepen we daar. We gaven bemoedigende
schouderklopjes als de vrijwillige ogen wat
al te glazig over de klussen heen staarden.
Maar zonder helder beeld voor ogen is het
lastig dromen…wat een wonder eigenlijk
dat al die vrijwilligers zich zo maar voor zo’n
klus (onafzienbaar, eindeloos en schijnbaar
onzinnig) lenen…wat een vertrouwen, wat
een hart voor de zaak. Stapel na stapel. Het
hart van het hout.
Ondertussen zaten twee dames zich de
vlammen uit de naaimachine te stikken terwijl
ze hippe kussenhoezen maakten. Rits na rits
gleed door hun vingers, al het garen raakte
op…en ook de kussens vormde stapels…
kleurig, keurig, wachtend op die banken…
Anderen ontdeden de oude tafels van hun
lelijke plastic blad…de onderstellen werden
geschuurd en wit gelakt. Nieuwe houten
tafelbladen (ook al wit gebeitst) werden

bevestigd. Loeizwaar, dus die waaien niet
om. Bankkisten om de matrassen in op
te bergen, kregen langzaam vorm in de
buitenserre. Langzaam verminderden de
stapels en groeide het vertrouwen. Met de
vorm kwam ook het plezier, de verwachting!
Wat in februari op een industrieterrein
van Alkmaar begon, eindigde op de late
donderdagmiddag in de klussenweek.
Sterke mannen sleepten en kreunden,
sjouwden en zwoegden…hele gevaarten
vonden hun weg van de kerk naar het terras.
Ooit een droom, daarna heel veel stapels,
en nog veel meer werk. En nu: Wat een
prachtterras! Licht, onverwacht luchtig, en
riant. Een totaal ander gezicht…en oh! Wat
zit dát lekker! We love it when a plan comes
together!

Al de volgende dag konden de eerste
zomergasten neerstrijken op de zachte
matrassen, ondersteund door kleurige
kussentjes, overschaduwd door kekke
parasols. Het is nét echt! En het is
veel meer dan dat. Iedere dag, als
wij aan komen lopen en mensen als
vanzelfsprekend prinsheerlijk zien zitten op
die prachtbanken…dan gloeit zachtjes de
herinnering…aan uren en uren volharding,
aan samen de schouders eronder, aan
ruwe knuisten en met verf bespatte
dameshandjes, aan splinters en pleisters en
plankje na plankje. Als wij dat terras zien,
dan groeit in ons de verwondering en de
dankbaarheid. Dat zoveel mensen zich met
zoveel liefde, zoveel hart voor het huis en
voor elkaar inzetten. En dat wij dát mogen
meemaken. Vrienden en vrijwilligers. Wat wil
een huis nog meer…?

Wieteke van der Molen
tekst & foto's
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Het klimduin op met.. 									 Rina
We maken onze lieve Heer ook doopsgezind!
Wie is Rina van den Broeke?
“Ik kom uit Rijwijk en ik ben 68 jaar oud en
oma van zeven kleinkinderen. Ik werk als
invalleerkracht op basisscholen in enkele
multiculturele wijken in Den Haag, zoals het
Laakkwartier en de Schilderswijk. Verder
ga ik het Jacobspad lopen als een soort
meditatie. Mijn grootste liefde is toch wel
Dopersduin.”
Wat weet je nog van je eerste keer op
Dopersduin?
“Mijn eerste keer was in 1999 als vrijwilliger.
Er was een verschrikkelijke, gezellige afwas
die tot na half tien duurde. Maar ik wilde
nooit meer wat anders omdat ik gelijk zag
hoe waardevol deze plek is. Iedereen kan
met zijn talenten aan het werk. Alles is goed
zoals het is. Ik weet dat het allemaal heel
zweverig klinkt, maar zo hemels is het. Hier
vallen maskers af. Ik zou de mensen uit de
Schilderswijk hier neer willen zetten. De
ouders van kinderen uit mijn klas. Iedereen
zou hier moeten kunnen komen. De kinderen
uit die wijken zijn zo tolerant, ze willen
alles weten van mijn Bijbel en ik van hun
Koran. Dat is een stukje Dopersduin dat ik
meeneem naar mijn klas. “
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Wanneer heb je voor het laatst heel hard
gelachen op Dopersduin?
“Ik loop hier vaak met een constante
glimlach, maar toch met een serieuze blik.
En best vaak is het een schaterlach die je
overal hoort.”
Wanneer moest je voor het laatst huilen
op Dopersduin?
“Natuurlijk is het niet alleen maar 'lang leve
de lol' (Gut, ik wordt serieus!). Het was
prachtig in week drie. Annemarie (Kat, red.)
gaf een workshop. We moesten zingen:
“Hier ben ik". Ik huil niet snel, maar ik was
echt aangedaan, omdat ik dacht: “hier ben
ik weer". Ik heb het de eerste paar maanden
van dit jaar even moeilijk gehad en ineens
voelde ik dat ik weer terug was. Ik was weer
op die plek die ik zo liefheb. Ik weet ook
nog dat we vorig jaar ook in week 3 gingen
schilderen met Pieter (Hoekstra, red.).
Iedereen schilderde een stukje van een
groter geheel, maar alles kwam samen en
iedereen was bezig vanuit zijn of haar eigen
talent. 's Avonds gingen de kaarsen aan en
mocht iedereen iets vertellen over z'n eigen
stukje. Er waren blije verhalen en er zaten
mensen met verdriet. Het was prachtig. En

ondanks veel verdriet en de ellende in de wereld zou
ik soms nog wel eens twintig jaar willen zijn om te
zien hoe het leven verder gaat. Ik blijf gewoon hoop
houden, door wat ik zie en voel op Dopersduin.”
Je zou dus ook wel 150 willen worden?
“Ja graag. En later als ik nog ouder ben wil ik in
de wolken met een luikje naar beneden kunnen
kijken. Zeker naar Dopersduin. Ik wil zien hoe al
die kindertjes opgroeien en het huis doorgeven
van generatie op generatie. Ik wil ook nog wel een
keer met de jongeren van de AKC op zeilkamp. Zij
brengen zoveel energie hier binnen. Ik wil dat het
nooit stopt. Ik ben helemaal niet bezig met m'n dood,
maar ik heb een aantal van m'n Dopersduinvrienden
in m'n leven opgenomen. Een aantal heb ik op foto's
in m'n huis. Hoe gek kun je het maken! Maar die
mensen zijn me veel dierbaarder dan wie dan ook.
Tot de dood en daarna. Want daarna maken we onze
lieve Heer ook doopsgezind!”

Kalle Brüsewitz
tekst & foto’s
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Ballon
Stel je eens voor: Je bent een weekje op als vrijwilliger op
Dopersduin en in die week is een vriend van jou toevallig jarig.
En stel nou dat deze vriend duidelijk heeft gezegd dat hij niet wil
dat zijn verjaardag ook maar een beetje gevierd wordt. Zomaar
een situatie uit een van de zomerweken. En we zouden onszelf
niet zijn als we zouden luisteren. Hij was die week kok, dus de
eetzaal versieren was niet genoeg. Wat moest hij daar tenslotte.
Opeens riep iemand heel hard: We versieren de keuken! Maar
als hij de versierde keuken zou zien zou hij zich gelijk omdraaien
en weglopen. We verzonnen iets anders; iets subtielers. We
kochten honderd ballonnen en stopten deze opgeblazen en wel
in de braadslee en in de koelcel. Toen de kok de koeling opende
werden de ballonnen naar buiten geblazen door de koude lucht.
Al snel was een groot deel van de keukenvloer bezaaid met
ballonnen!

Job Raedts
tekst & foto
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Lang, lang geleden kwam ik meer af dan toe
genieten en vrijwilligen in Schoorl.
Het liefste stond ik dan in de keuken, eerst
als hulp van de kok en later ook als kok.

Samen met mijn hondjes liep ik in het bos,
op zoek naar paddenstoelen die ik voor
het avondeten kon gebruiken. Risotto had
ik zin in en dan wel het liefst met een mooi
exemplaar eekhoorntjesbrood.
Toen ik er eentje vond en op mijn knieën
ging zitten om het exemplaar te bestuderen
hoorde ik vlak naast me in een greppel een
zacht soort gestamp… en toen ik wat beter
luisterde ook een soort van gepuf. He gets,
er zou toch niet een gewond dier liggen of
zo? Maar mijn drang om te weten wat er was
werd groter dan het ´he gets gevoel´ en ik
besloot eens voorzichtig te gaan kijken.
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Uit mijn eekhoorntjesbrood kwam een lief
kaboutervrouwtje lopen en kwam naast me
zitten. Ze was de vrouw met ‘het recept’.
Niet op papier maar in haar hoofd, niet in
gedachtes maar op gevoel, niet zomaar
gevoel maar intuïtie. Goh ik ontmoet een
spiritueel aangelegde kabouter! Het was een
mooi mens, heel wijs. Ze vertelde over de
mini kolen met ondergrondse hunebedden
en 1 paddenstoel die leegstond.
Ieder jaar oogsten ze hun minikooltjes,
wij noemen ze spruitjes en graven ze
een paar hunebedden op (aardappels)
deze bestampen ze met het hele dorp
onder het genot van kabouterbier met
warme konijnenmelk en zo nu en dan een
opzwepend muziekje. De vrouw met het
recept roept de juiste verhoudingen en zoekt
de paddenstoel die dat jaar gesloopt mag
worden, (ook daar is crisis en leegstand) en
gebakken wordt met een uitje en knoflook.
Ik heb goed opgelet en de tip van de vrouw
met het recept ter harte genomen; laat
recepten los en kook op gevoel! Dus voor
wie durft…hier de ingrediënten en laat je
gevoel er maar op los : )

Marleen Klein Nagelvoort

•

•
•
•
•
•
•
•

genoeg spruitjes
aardappelen
beetje boter, kokosolie mag
ook voor de bewusteling
wat (amandel) melk
wat groentebouillon
nootmuskaat
peper & zout
je intuïtie

paddenstoelen uit het bos,
of kastanjechampignons uit
de winkel
zout & peper
sojasaus of tamari
ui
knoflook
vega gehakt
geitenkaas
je intuïtie

Samen bakken

Op dit moment ben ik bezig met een
opleiding voor natuurvoedingscoach, en ook
kook ik nog veel voor gasten en groepen
niet meer in Schoorl, maar ergens ver weg
in de Achterhoek. In mijn gerechten maak
ik gebruik van eigen geteelde biologische
groenten en het nodige wildplukwerk in
berm en bos. En zo begint mijn recept voor
jullie...

Wat ik toen zag geloof ik nog steeds niet,
misschien bedwelmd door een paddenstoel?
Er stonden iets van 20 kabouters in die
greppel! Stonden is ook niet juist woord,
want ze waren op iets aan het springen met
grote laarzen en hun baardjes flapten heen
en weer bij iedere sprong.
Ik besloot om gewoon eens te vragen wat
ze daar deden. Of zou dat gek zijn? Ach,
volgens mij was ik al gek op dat moment
dus trok ik mijn stoute schoenen aan en
vroeg: “Hallo allemaal, wat zijn jullie aan het
doen?” De kabouters bleven stil staan en
keken me allemaal strak en star aan. Nou
daar ging mijn beeld, had altijd gedacht
dat kabouters lief en vrolijk waren. Eentje
schreeuwde, “BEN JIJ HELEMAAL GEK
GEWORDEN? Je verstoort ons dorpsfeest!”
(Iets waar Achterhoekers, en blijkbaar ook
hun kabouters, erg van houden). Ik stamelde
“Sorry, dat kon ik toch niet weten?” “Ha
ge da bord dan nait gezien of su?” En hij
wees naar een heel klein bordje vlak bij een
paddenstoel. “Nou nee sorry, maar hij is ook
erg klein he?”
Nou ja, goed enig discussiewerk later
was de kabouter van mening dat hij en de
rest graag verder wilden met hun ritueel
en ze begonnen weer driftig te stampen.

•
•
•
•
•

Samen koken & stampen

Recept • Van achterhoekse kabouters

•
•
•
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Als je eenoet, daar tussen de g stamp
d
laa
ovenschaal en dan weer een lekkere laag
paddo's et af met een
vaak een
h
maak je eitenkaas, ik gebruik fenegriek.
n
geraspte g e met koriander e ie kaas wat
wat jong g lekker om op d len te doen.
En ook er of gehakte amandeen maar!
ll
hazelnoten in de oven en smu
Even
Met dank aan de kaboutervrouw met het
recept, ik hoop dat jullie het net zo lekker
op gevoel kunnen maken als wij hier : )
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Nieuws & Feitjes
Bankhangen…

blij mee zijn. Ben je nog geen ‘Vriend’, maak

Hartelijk bedankt voor je bijdrage aan het nieuwe

dan alsnog de overweging om Dopersduin

terrasmeubilair!

financieel te kunnen ondersteunen,

Als je een van de afgelopen zomerweken op

want echte Vrienden zijn goud waard!

Dopersduin bent aangeschoven, zal het je

We zien je aanmelding graag tegemoet.

niet ontgaan zijn dat het oude meubilair is
vervangen door hippe, nieuwe loungebanken

Kennis&Kundebank…

met bijpassende tafels, voorzien van prettige

Herinner je je deze aankondiging nog, in een

matraskussens en als steuntje in de rug de

eerdere uitgave van de Schoorlse Berichten?

nodige plofkussens om het zitcomfort te
verhogen. En wat heeft de zomer enorm z’n best

Wij zijn voor Dopersduin op zoek naar, voor ons

gedaan om iedereen het ‘bankhangen’ aan den

onbekend talent om een ‘Kennis&Kunde-bank’

lijve te laten ondervinden. Waar bankhangen

op te zetten. Een databank waar Wieteke en

vaak enkel wordt gezien als plezierig tijdverdrijf

Martijn uit kunnen putten als er behoefte is aan

voor de jongeren, is bewezen dat het een

bepaalde expertise.

ontspannen activiteit is voor jong én oud. Waar

Via een enquête willen we achterhalen over welke

de voormalige terrasstoeltjes slechts functioneel

specifieke kennis en vaardigheden je beschikt

zitgedrag beoogden, rustend op het zitvlak

en of je wellicht bereid bent, indien gewenst,

met het zwaartepunt in het midden, nodigen de

deze in te zetten voor Dopersduin. Dat kan van

nieuwe loungebanken uit tot langdurig zitplezier

alles zijn, variërend van nuttige tips en adviezen

in iedere gewenste houding. Het resultaat hiervan
zijn vele mooie ontmoetingen en fijne gesprekken

of creatieve ideeën en oplossingen, tot

deelname aan kleine klusjes of meer structurele

geweest.

hulp, op allerlei gebied.

Dit alles heb jij mede mogelijk gemaakt omdat je

Samen weten en kunnen we meer om Dopersduin

‘Vriend van Dopersduin’ bent. Omdat je jaarlijks

te versterken in waar het voor ‘staat’, in de

een bedrag van minimaal €15,- doneert aan onze

ruimste zin van het woord. We hopen dan ook

spaarpot waar Dopersduin een beroep op kan

van harte op je medewerking.

doen als het gaat om zaken die uit de exploitatie

Dus laat weten wat je waard bent en vul de

niet bekostigd kunnen worden.

enquete in! Je vind deze op www.dopersduin.nl
onder de optie ‘Nieuws’. Mocht je een papieren

Deze aanschaf is nu zo’n typische ‘krent in

versie op prijs stellen, laat het ons weten via

de Dopersduinpap’ waar we allemaal heel

vrienden@dopersduin.nl
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SSVS - Stichting Steunfonds Vrienden van Dopersduin
Word Vriend van Dopersduin…
want ‘Vrienden’ hebben hart voor de zaak
en maken zich hard voor het wel en wee van
Dopersduin. Zij dragen financieel bij aan
‘de krenten in de pap’, aan voorzieningen
die uit de eigen middelen van het huis
niet mogelijk zijn. Daarnaast kunnen de
‘Vrienden’ bijdragen aan de interactie tussen
gasten, directie en bestuur, en Dopersduin
ondersteunen en versterken in waar het voor
gaat en staat. Vrienden
ontvangen 4x per jaar
de Schoorlse Berichten.
Vriend worden….
• Aanmelden kan per e-mail 		
(vrienden@dopersduin.nl) of per post
(Eddy v.d. End, Zorggras 76, 3648 HW
Wilnis, o.v.v naam en adres)
• Maak jaarlijks een bedrag over vanaf
€15,- op IBAN NL14INGB0005079173,
t.n.v. Stichting Steunfonds Vrienden van
Schoorl te Wilnis, o.v.v. donatie.
• Voor meer informatie of het downloaden
van een machtigingsformulier zie
www.dopersduin.nl (optie Partners).
Wist je dat …
• … we openstaan voor vragen,
opmerkingen en ideeën die het huis ten
goede kunnen komen?

•

•

•

… we blij zijn met iedere donatie,
hoe groot of klein en hoe vaak
dan ook? Je gift is altijd welkom!
… we blij zijn als je SSVS machtigt om je
donatie automatisch van je rekening af
te laten schrijven?
… de welbekende ‘gele briefjes’ (om je
tot donatie aan te moedigen) zijn komen
te vervallen?
… de ‘Vrienden’ een ANBI-status heeft
(Algemene Nut Beogende Instelling) en
je daarom je giften mag aftrekken van
de inkomstenbelasting?

Colofon
Eindredactie: Fieneke Tempelaar
Redactie: Kalle Brusewitz, Geertje
Damstra, Wieteke van der Molen,
Annelies Mons, Sanne Weijers,
Ontwerp, vormgeving, illustratie:
Studio Jelien, Groningen
Druk duurzaamdrukken.nl, Groningen
waterloos off-set met inkt op
plantaardige basis
Papier acroprint milk, 100 grams
Oplage 950
Verschijning 4x per jaar

Agenda
Dopersduin
Oorsprongweg 3
1871 HA Schoorl

Herfst 2014
datum
12 oktober t/m
18 oktober

activiteit
Herfstweek 1

18 oktober t/m
24 oktober

Herfstweek 2

24 oktober t/m
26 oktober

Wandelweekend

7 november t/m
9 november
17 november t/m
21 november

Scheppingskracht
ontdekken
PASEN in november

21 november t/m
23 november

Levensweg:
werken met mergel

28 november t/m
30 november

Kom in je kracht!

22 dcember t/m
27 december

Ker stweek

27 december t/m
2 januari

Nieuwjaar sweek

vanaf prijs p.p. in €
SH1 175,SH2 240,SH3 280,SH1 175,SH2 240,SH3 280,SH1 90,SH2 125,SH3 145,25,SH1 200,SH2 250,SH3 280,SH1 120,SH2 155,SH3 175,SH1 120,SH2 155,SH3 175,SH1 165,SH2 215,SH3 260,SH1 195,SH2 260,SH3 310,-

tel. 072 509 1274
info@dopersduin.nl
www.dopersduin.nl

Schoorlse Berichten
is een gezamenlijke
uitgave van de SSVS en
de groepsaccommodatie
Dopersduin, een
inspirerende omgeving
voor vakanties, groepen,
vergaderingen,
schoolreisjes en B&B.

