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DNA-onderzoek.

Het bestuur constateert dat het laatste jaar het aantal
donateurs (ondersteuners) sterk terugloopt. Dona
teurs zijn personen die stichting ondersteunen om de
gestlede doelen te bereiken. Eén van de belangrijkste
doelen is om genealogieën van de familienaam Van
der Bijl samen te stellen en actueel te houden en om
de onderlinge contacten tussen de dragers van de
naam te bevorderen. Voor de toekomst is van belang
het verzamelen en bewaren van historische gegevens
en wetenswaardigheden en het inventariseren van
zaken en goederen die met de geschiedenis van de
familienaam Van der Bijl verband hielden en/of
houden.

In het totaal van onze 41 stammen zijn er 8 stammen
die in een straal van ca. 15-20 km. rond Alphen aan
den Rijn hun oorspong hebben, maar waar we tot nu
toe geen enkele realtie met elkaar hebben gevon
den.
Het betreft de stammen Hazerswoude, Kudelstaart,
Nieuwer Amstel, Rijnland, Waddinxveen, Warmond,
Wassenaar en Zevenhoven. Het idee is ontstaan om
d.m.v. DNA-onderzoek bij de mannelijke nakomelin
gen van deze stammen een relatie te kunnen vast
stellen.
Van de stammen Hazerswoude, Kudelstaart, Wad
dinxveen, Warmond en Zevenhoven, zijn we nog op
zoek naar kandidaten die aan dit onderzoek willen
meedoen. Hiervoor kunt u zich aanmelden bij de se
cretaris. U begrijpt dat dit een bijzondere uitkomst kan
genereren en dat er mogelijk een zeer grote stam Van
der Bijl kan ontstaan.
We hopen op enthousiaste deelnemers.

De werkelijkheid nu is dat er zeer weinig tot nihil aan
nieuwe gegevens van onze ondersteuners wordt
aangeboden, zoals geboortekaartjes, huwelijksaankodigingen en overlijdensberichten. Dit zijn in feite
de meest basale gegevens die de genealogieën
actueel houden.
Ook bijzondere familie-notities of gebeurtenissen zijn
welkom om in de Festina Lente te publiceren. Het lijkt
er op dat er een soort verzadiging is ontstaan, en dat
is jammer voor al de inspanningen die de afgelopen
jaren door diverse Van der Bijlen zijn gedaan om de
vele geenealogieën tot stand te brengen.
In elke familie zijn er individuen die iets bijzonders doen
zoals in deze editie het verhaal over de zeer speciale
hobby van Hans TSchroots inzake Aero-Philatelie
(luchtpoststukken, luchtpostzegels).
Graag wil ik u attenderen op de mogelijkheid om
vanuit ons genealogisch computerprogramma Ald
faer, een Word-document van de genealogie van uw
stam te genereren, zodat u dit document zelf op uw
eigen computer verder kan uitbreiden met foto's of
andere wetenswaardigheden van uw eigen familie
en met hen delen. Dit is in feite één van de doelstel
lingen van onze Stichting waar u dan zelf een bijdra
ge aan levert.
Op deze manier kunt misschien zelf uw eigen "Verbor
gen verleden-programma" samenstellen.

Website.
Het bestuur is zich er van bewust dat op dit moment
eventuele communicatie via de website problema
tisch is. Het ontbreken van een deskundige webmas
ter voor het beheren van de website is hier debet aan.
Momenteel wordt er op de achtergrond gewerkt om
het digitale domein van website en publicaties van
de genealogieën op een andere en meer op deze
tijd gerichte wijze aan te passen. Op de VanderBijlen
dag 8 april 2017 hopen we hierover concrete voorstel
len te bekend te maken, en misschien al definiteve
uitwerking hiervan.
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Festina Lente.
Met een trots gevoel hebben we in maart van 2016
de geheel vernieuwde Festina Lente aan u gepresen
teerd. Een fraaie "glossy" in kleur op A4-formaat.
Gedrukt en per post verzonden voor een bijzonder
interessante prijs zodat we publiceren nog lang willen
doorgaan.
De opmaak wordt geheel in eigen beheer gedaan
en dat is best wel een stevige uitdaging met uiteraard
wat kinderziekten zoals de bijna onleesbare kop opde
voorpagina van de maart 2016 editie.
Dit komt omdat vooral de voorpagina een standaard
layout heeft, in het drukkers jargon een "template"
genaamd, waarop we in principe bij elke editie een
andere foto op kunnen plaatsen, maar dan moet je
wel weten dat er op de bovenkant van de foto geen
blauwe lucht op moet staan.
Op de voorpagina van deze editie hebben we
kunstje onder knie gekregen.
De volgende editie hopen nog meer geperfectio
neerd te hebben.
Bijdragen van u zijn altijd van harte welkom, mooie
verhalen of leuke foto's we kunnen ze paginagroot
publiceren.
Suggesties zijn altijd welkom.
Dus ons credo blijft: goed, beter, best Festina Lente.
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Voorwoord
Wat een mooi Festina Lente nummer viel er dit jaar maart
door de bus. Geweldig wat een mooi glossy exemplaar. Het
mooiste is dat elk volgend exemplaar zo wordt. Alleen e titel
en het logo zullen nu beter zichtbaar worden. Dankzij Coen
is hier veel werk voor verricht. Hij doet trouwens nog veel
meer voor onze Stichting. Hij is secretaris, duikt in de archie
ven en pluist veel uit over onze familienaam. De website
functioneert op dit moment niet zo goed, maar ook daar
mee is hij mee bezig om dat te verbeteren. Ja, Coen ver
dient een PLUIM!! Chapeau!! Wie nog meer een pluim
verdienen zijn Eduard en Aart-Teun Veldhuyzen die ook veel
werk voor eerst onze vereniging en nu onze stichting verzet
hebben. Dit jaar konden zij helaas niet bij de VANDERBIJ
LEN-dag aanwezig zijn maar we hopen ze komend jaar weer
te verwelkomen.
De VANDERBIJLEN-dag zal in 2017 op zaterdag 8 april
plaatsvinden.
Waar is nog een verrassing; zodra we het weten zullen we
het bekend maken. Afgelopen jaar zijn we op de Orchi
deeën Hoeve in Luttelgeest geweest en dat was een feest.
Een explosie van geuren, kleuren en dieren zoals vlinders,
aapjes, papegaaien en schildpadden. We hebben geno
ten en we zijn blij met een ieder die aanwezig was. In dit
nuumer is de rouwkaart opgenomen van Ineke van der
Bijl-van Remmerden, de vrouw van onze penningmeester
Dick van der Bijl. Ineke was altijd zo vrolijk en opgewekt
ondanks haar ziekte die ze dapper 5 jaar gedragen heeft.
In Dordrecht en dit jaar in Luttelgeest duwde Dick haar
enthousiast rond in de rolstoel en zij had voor een ieder
belangstelling en een glimlach. We zullen haar erg missen
en wensen Dick veel sterkte toe. In dit nummer verder de
vorderingen van de diverse genealogieën en het DNA on
derzoek en nog een column van eigen hand. Geniet van
dit nieuwe exemplaar van Festina Lente en geef het door
aan familie of laat het andere VANDERBIJLEN lezen. Vertel
van onze Stichting, want mondelinge reclame werkt altijd
nog het beste. PS. De Bijlen op de voorpagina staan op een
rotonde in Beilen!!
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Cees en Jansje van der Bijl 60 jaar getrouwd
De brug van huis naar de klinkers van de Dorpsstraat te Nieuwe Niedorp is versierd met takken en bloemen.
En achter de Jugenstiil-gevel op nummer 118 stralen Jansje Vermeulen (82) en Cees van der Bijl (84) al drie
dagen lang van oor tot oor. Met reden. De bloemen op tafel in de woonkamer vertellen waarom: lila fresia's
met witte hyacintnagels op draad gezet. Precies zoals het buidsboeket, dat Jansje Vermeulen zestig jaar
terugop hun trouwdag meedroeg. "Nel Sepers van de Pimpernel heeft het aan de hand van een fotot nage
maakt', zegt mevrouw van der Bijl.
Cees van der Bijl uit Nieuwe Niedorp is één van de oprichters van voorheen Familie Vereniging Van der Bijl
en heeft daarvoor, met nog een aantal andere gedreven Van der Bijlen, zeer veel en langdurig genealogisch
onderzoek verricht.
Toen de brug afgelopen zaterdag werd versierd door de familie begon het feest eigenlijk al. Dat ging van
maandag - de eigenlijke dag - met een familiediner en tal van bezoekjes aan huis vrolijk door. De kamer is
verander in een bloemenzee; de commisaris van de Koning en de koning en koningin zelf hebben een filici
tatie gestuurd. Ze zijn er stil van. "Toen de brief van de koninklijke dienst kwam, dacht ik eerst dat Cees z'm
lintje moets ineleveren. Vanwege zijn leeftijd of zo..."
Ze wonenen als 55 jaar in hun huidige woning.Leerden elkaar iets verderop kennen, toen hij als timmerknecht
uit Sint Pancras een klus had tegenover haar ouderlijk huis.Zij, met een lach: "zijn baas riep me toe: 'Moet je
'm nog hebben? Zo niet dan doe ik hem aan een ander over.' Ik was vijftien , kreeeg enkel een kop als een
boei". De vonk sloeg over na een toevallige ontmoeting later in Sint Pamcras, waar twee gezellige op de
Meidenmarkt in Schoorl en aan het strand volgden. Dat ze als echtpaar in Nieuwe Niedorp zouden gaan
wonen, was een gegeven. Mevrouw van der Bijl kan niet zonder het dorp. "Het is de sfeer. Als ik de scheve
kerktoren zie, ben ik thuis. Ik ben een echte Nierupse".
Ze leidden een drukbezet leven. Hij was districhtopzichter bij de Provinciale Waterstaten. Ze draaiden samen
21 jaar de zondagsschool in de kerk tegenover hun huis, hij bestierde twee knutselclubs in het dorp, stond
aan de wieg van de plaatselijke Rode Kruis- afdelingemn bejaardencentrum De Vijverhof. Hij ging als leken
predikant voor in vele kerkdiensten en belandde min of meer per ongeluk in de gemeenteraad.
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Bronnen t.b.v. genealogie
In de genealogie kunnen we een beroep doen op een veelvoud van bronnen.
Deze kunnen we vinden in bijv. het nationaal, rijks-, provinciale-, streek- of gemeentearchieven.
Tegenwoordig worden vele bronnen via het Internet, voor de voorbewerking naar het archief, geraadpleegd
en kunt u een deel van het genealogisch onderzoek daarom thuis doen. Het gaat te ver om in dit ‘voorwoor
d’ alle die verschillende bronnen uitgebreid te behandelen maar hieronder heb ik wel de belangrijkste op
geschreven.
- Bevolkingsgegevens van de gemeenten (na 1811) met de akten van geboorte, huwelijk of

overlijden.

- Bevolkingsregisters, gezins- of persoonskaarten, registers van naamsaannemingen.
- Doop-, trouw-, graf/begraafboeken, lidmatenregisters en rekeningen van de kerken (tot 1811)
- Koopbrieven, notariële stukken van aan- en verkoop van gronden, testamenten.
- Belastingkohieren, belastingregisters.
- Poortersboeken waarin ingekomen zelfstandige beroepen worden vermeld.
- Militie- en lotingsstukken voor de militaire dienst.
- Notulenboeken van instellingen.
- Registers van weeskamers en armenhuizen.
- Gerechtelijke stukken en gevangenisregisters.
- Enz. enz.
Als u in uw familiegeschiedenis duikt of gaat duiken, komt u uw familieleden in dergelijke archiefdocumenten
allemaal tegen met een schat aan informatie.
Maar bij genealogie gaat het niet alleen om de namen, data en feiten. Oude foto’s en (kopieën van) docu
menten horen ook in het familiearchief thuis.
Er zijn talrijke andere documenten die uw familiegeschiedenis kunnen inkleuren: familieaankondigingen,
bidprentjes, aktes, testamenten, boedelbeschrijvingen, afbeeldingen, krantenknipsels, ansichtkaarten, on
derscheidingen enz. enz. Deze documenten beschrijven beetje bij beetje een stukje sociale geschiedenis
van de personen en plaatsen hen in de totale context van de streek en de tijdsomstandigheden.
En mocht u familie hebben met een militaire achtergrond dan is het goed eens een kijkje te nemen op de
site van soldaten genealogie.
Een belangwekkende bron was GenVer. Daarop alles wat Family Search voor Nederland en België aan scans
beschikbaar heeft. Family Search wordt onderhouden door de The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints,
bij ons beter bekend als de 'Mormonen'. In juni 2014 werden de activiteiten van GenVer overgenomen door
zoekakten.nl
Voor buitenlandse bronnen kunt kijken of er een Yahoo groep is voor het specifieke land waar uw interesse
naar uit gaat of bij Rootsweb of kijk of er iets is te vinden op Cyndi’s List. Wellicht brengt de Startpagina
Genealogie Buitenland uitkomst.
www.soldaten-genealogie.tk
http://zoekakten.nl
http://groups.yahoo.com/search?
www.rootsweb.ancestry.com/
www.cyndislist.com/
http://genealogie-buitenland.startpagina.nl
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De Aero-philatelist
Een bijzonder woord, een bijzondere hobby uitgeoefend en bijna letterlijk dagelijks beleefd door Hans
TSchroots en zijn vrouw Hennie TSchroots-Boer. De grootmoeder van Hans TSchroots was een Van der Bijl uit
de stam Nieuwer Amstel.
Hans TSchroots en zijn vrouw zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Aero-Philatelisten "De Vleingende
Hollander die op 1 januari 1936 te Amsterdam is opgericht.
Deze vereniging is aangesloten bij de Ned. Bond van Filatelisten Verenigingen als gespecialiseerde vereniging
en bij de de Fédération Internationale des Sociétés Aerophilatéliques (FISA), de wereldorganisatie van aero
filatelisten. De vereniging stelt zich ten doel de belangen te behartigen van verzamelaars van luchtpoststuk
ken, luchtpostzegels, speciale luchtpoststempels en luchtvaartdocumenten betreffende postvervoer.
De hobby van Hans TSchroots is 55 jaar geleden begonnen op de scouting waar hem werd gevraagd of
wilde meehelpen bij het verzamelen van de alles wat luchtpost betreft.
In 1990 heeft Hans deel 1 van de Luchtvaart en Luchtpost Encyclopedie uitgebracht, een boekwerk van 768
pagina's en ± 450 afbeeldingen in zwart-wit druk, over de periode van ca, 1920 t/m. 1935. Pionierstijd, bal
lonpost, KLM, Fokker; luchtpost met Franse, Duitse en Italiaanse maatschappijen van Nederland naar Zuid
Amerika. Luchtpostverbindingen Europa met de Verenigde Staten, bijzondere heen- en terugvluchten Ne
derlands Indië.
Samen met zijn vrouw Hennie heeft hij dit boekwerk in eigen beheer samensgesteld; research, layout en type,
alles op een simpele huiscomputer uit de jaren 80, kortom monnikenwerk.
Deze encyclopedie is uitgegeven in eigen beheer.
Een uiterst veelomvatend werk, dat wereldwijd bijzonder veel waardering heeft geoogst, zie onderstaande
bekroningen:
1990 Schiphol, zilveren schaal + ereprijs
1991 Rotterdam, FISA-congres: The Kobylansky prize for Literature
1991 Dresden, Grand Prix der Literatuur Lilienthal
1991 Tokyo, World Stamp Exhibition: gouden medaille
1992 New York, Philitex '92 goud + American Airmail Society Award
1992 Gandae '92, Nationale Postzegel tentoonstelling: goort goud
1993 Londen, Eur-Apex '93 goud + writers society awrard.

In 2015 is deel 2 uitgekomen over de periode 1936 t/m. 1945, bestaande uit 932 pagina's en met veel in kleur
uitgevoerde afbeeldingen. Deel 2 is uitgegeven door de Vereniging van Aerophilatelisten "De Vliende Hol
lander". In dit deel o.a. luchtpostverbindingen met het Verre Oosten (China, Hong Kong en Ino China),
censuur en crisismaatregelen.
Ook deze uitgave heeft diverse bekroningen opgeleverd:
2016 Rossica Berlijn, goud
2016 Westfila Roeselare, groot goud + ereprijzen
2016 Postex, groot goud
2016 Phila Taipei, goud.
Het is een gigantische hoeveelheid materiaal waar jaren van resaerch aan vooraf is gegaan, hetgeen de
inventaris van de woning van Hans en Hennie ook duidelijk weerspiegeld; voor deze hobby is veel ruimte aan
archiefkasten en stellingen noodzakelijk; het is letterlijk een levenswerk voor dit echtpaar.
Uiteindelijk kreeg de landelijk pers ook belangstelling voor dit bijzondere levenswerk van Hans en Hennie
TSchroots-Boer, onder andere het Nederlands Dagblad heeft in juni 2016 een paginavullend artikel geschre
ven over deze onbekende maar door de liefhebbers wereldwijd groots gewaardeerde publicaties.
Liefhebbers kunnen deze 2-delige encyclopedie bestellen bij:
TSchroots-Boer - boeken Burg. Hogguerstraat 451 1064 CT Amsterdam.
Email: tschroots@zonnet.nl tel: 020-6144664
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Afbeelding Encyclopedie Aero-philatelie
Fam. TSchroots in het Nederlands Dagblad

Encyclopedie deel 1 en 2
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Onderzoek tips
Wat staat daer?
Puzzel je een weg door oude handschriften met nieuwe website.
Veel mensen zijn geïnteresserd in geschiedenis. Steeds meer mensen doen daarom onderzoek in archieven.
Vaak moet daarvoor oud schrift ontcijferd worden. Om dat onder de knie te krijgen is de website WatStaatDaer
ontwikkeld, een onlinde oefentool voor het lezen van oude handschriften. Brabants Historisch Centrum, Re
gionaal Historisch Centrum Eindhoven en Regionaal Archief Tilburg sloegen de handen ineen om deze
website te ontwikkelen. Archieven bieden bronnen veela online aan via hun websites. Archiefonderzoek
vindt dus steeds vaker op afstand plaats, zonder medewerkers van een archief om hulp te kunnen vragen
bij oude teksten. Het is dus heel nuttig om die vaardigheid in huiste hebben. Daarnaast is het kunnen lezen
van oude handschriften niet alleen belangrijk voor onderzoekers in archieven, het is ook gewoon leuk voor
iedereen die van geschiedenis houdt. Het lezen van oud schrift wordt ook wel paleografie genoemd, naar
de Griekse woorden palaios (oud) en graphein (schrijven). Op de website www.watstaatdaer.nl kan al
puzzelend de vaardigheid van paleografie worden vergroot. Beginners kunnen starten met het herkennen
van losse lettser en woorden. Reikt de kennis al wat verder? Dan wacht de transcriptie van een completet
tekst. Er kan geoefend worden op verschillende niveaus van moeilijkheid. Hoe meer "veren" hoe moeilijker
de tekst. De teksten zijn ingedeeld in thema's als stad en land, van wieg tot graf, oorlogen rampen. om een
eerste idee te krijgen waar ze over gaan.Naast oefeningen is er ook een forum waarop bezoekers vragen
kunnen stellen aan elkaar. Er is een paleo-puzzel en regelmatig verschijnt er een nieuwe tekst als "aanrader".
De website is bedoeld voor beginnende archiefondersoekers, mensen die oude teksten leuk vinden en hun
kennis op peil willen houden, cursisten oud schrift en studenten geschiedenis. Alle teksten en oefeningen op
www.watstaatdaer.nl komen uit de collecties van de drie deelnemende archieven.
Bron; HCC Nieuwsbrief d.d. 9 oktober 2016
Beeldbank Stadsarcheif Amsterdam vernieuwd.
De Beeldban k is op twee punten vernieuw:d: er zijn nu ook "gegeorefereerde"kaarten op te vinden. Daarnaast
is de stijl aangepast aan de homepage van het Stadsarchief.
Van de kaart.
in het VeleHanden- project Van de kaart zijn de digitale kaarten gegeorefereerd. Dat wil zeggen dat ze
kunnen worden geprojecteerd op de huidige kaart, bijvoorbeeld Google Maps. Om het resultaat van dit
project te kunnen tonen, is een extra venster ingebouwd op de Beeldbank, warin een historische kaart op
de actuele kaart gepositioneerd wordt.
Gegeorefereerd.
In de filterlijsten rechts in het filter 'gegeorefereerd' toegevoegd. Daarmee zijn alle kaarten die zijn gegeore
fereerd op te roepen. De historische kaart kan min of meer transparant gemaakt worden met het schuifje
rechtsonder. Met het pijltje linksonder is de kaart fullscreen te maken. Ook in fullscreen modus is het mogelijk
om door de kaarten te bladeren. Met het icoon rechtsboven is een andere kaartlaag te selcteren.
Bron Stadsarchief Amsterdam
Zoeken in Delpher.
In de nieuwsbrief van Delpher (delpher.nl) las ik: "Zoeken in Europese kranten. Delpher is met negen miljoen
krantenpagina's een enorme bron van ontdekking. Maar wirst dat u via The European Library in 18 miljoen
krantenpagina's uit de 17e t/m. de 20e eeuw in meer dan 20 talen kunt zoeken? Neem nu snel een kijkje".
Hetgeen ik dus onmiddelijk deed. Op theeuropeanlibrary.org kunt u zoeken in 48 bibliotheken van Europa,
in meer dan 25.188.328 items en 165.469.450 biografische records.Om in de kranten te zoeken 'moet' u
even Historic Newspapers selecteren.
Via een kaart kunt u een land selecteren en datum van publicaties is aan te geven. Verder kunt u filteren op
kranten artikel, bibliotheek en taal. U ziet welke kranten te doorzoeken zijn en van welke jaren. Onder Fre
quently asked questions krijgt u o.a. antwoord op de vraag hoe u beter kunt zoeken.Ik tikte even de naam
Lijphart in en kreeg 617 treffers, veel Arend.Door -Arend achter het zoekwoord te tikken waren het aantal
treffers nog 57. De link geeft meer gegevens.
Bron: NGV Nieuwsbrief 2015 nr. 68 door Antonia Veldhuis
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VanderBijlen-dag 9 april 2016 overzicht-1

9

VanderBijlen-dag 9 april 2016 overzicht-2
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VanderBijlen-dag 9 april 2016 overzicht-3
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VanderBijlen-dag 9 april 2016 overzicht-4
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Column
Op stap met de blinden.
Ik ben sinds vorig jaar vrijwilliger bij een organisatie die reizen organiseertvoor blinden, namelijk Twin Travel.
Deze organisatie biedt reizen aan voor blinden en zorgt dat er inclusief de reisleider ook per persoon een
begeleider is. De reizen gaan naar binnen- en buitenland en de begeleidersdoen dit vrijwillig en betalen zelfs
nog een gedeelte van de reis.
Dit jaar ben ik als begeleider mee geweest op een reis naar Turkije en als reisleider op een reis naar Spanje.
Het leuke van het begeleiden van blinden is dat het bijzondere mensen zijn die wel een beperking hebben
maar in andere zaken beter zijn dan wij zienden.
Zo horen en luisteren zij veel beter dan wij, dit is iets anders dan alleen horen, want luisterenbetekent ook dat
je doet wat er gehoord wordt!
Zij hebben meer vertrouwen en schenken ook vertrouwen en zijn vaak meer dankbaar. Natuurlijk iszo'n reis
niet helemaal een getrouwe afspiegeling van het gewonde leven want ze zijn op vakantie, ze doen veel en
maken veel mee en voor hen is het heel prettig dat er de hele dag 1 persoon voor hen persoonlijk aanwezig
is en die erop uit is om het voor de gast zo prettig mogeljk te maken.
De meeste blinden woen zelfstandig en hebben gewoon een baan en natuurlijk zijn er tegenwoordig veel
hulpmiddelen zoals de i-phone die praat en zelfs een appje heeft die van alles opzoekt op Google. Soms
hebben ze een geleide-hond die hen helpt op straat maar op reis mogen ze die niet meenemen.
Het is grappig hen ook te horen praten over het zien van iets, zo van dat heb ik nog niet gezien en dat heb
ik op de TV gezien, terwijl ze echt stekeblind zijn maar dan hebben ze het geluid aan staan en horen waar
het over gaat.
Op reis naar Turkije stond ik bij een prachtig vergezicht met een blinde man naast me,het uitzicht te beschrij
ven in vele toonaarden. Ja, prachtig zei de bewuste man terwijl hij stond te voelen aan een boom die naast
hem stond en vol gehangen was met glazen schijfjes van verschillende grootte; hij was erg onder de indruk
vand die boom en niet van mijn verhaal.
Op reis naar Spanje was ik op een dag met een jonge vrouw op stap, het was lekker weer en we gingen
zwemmen in de zee. Nadat ik poosje naast haar had gezwommen had vroeg zij of ze even alleen mocht
zwemmen. Ik moest aan de kant gaan staan en roepen als ze te ver ging. Vol vertrouwen stapte ze alleen
de golven in en zwom en dobberde daar een poosje alleen ronden ze genoot zo ontzettend dat ik er ook
erg van genoot terwijl ik gewoon aan de kant stond.
Maar dat vertrouwnn van hen is opmerkelijk en daar kunnen we echt wat van leren. Als ziendencheckken
we vaak nog iets of het echt wel zo is, maar zij vertrouwen blindelings op wat hen gezegd wordt en gaan
daar dan ook van uit.En ook al wordt hun vertrouwen soms beschaamd omdat bij bijv. zeggen dat ze kunnen
gaan zittenmaar dat de steol niet recht achter hun staat maar scheefen ze daardoor bijna vallen, ze redden
zich vaak en maken er zelfs een grapje over.
Ze worden ook niet vaak voor de gek gehouden want zij schenken vertrouwen en dat op zich werkt al wat
goeds uit. Ja door het okgaan met hen word ik geprikkeld om beter te luisteren en meer vertrouwen in elkaar
te hebben
Marjan Rosier-van der Bijl
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Vlinders
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In herinnering
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Wensen voor 2017
Wij wensen alle lezers van Festina Lente
een gezond en zeer voorspoedig 2017.
Zaterdag 8 april 2017 is de VanderBijlen-dag
waar we heel veel Van der Bijlen hopen te verwelkomen.
De locatie en programma in de volgende Festina Lente.

