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’Dit hebben we zo gemist’; Honderdjarige Bernardus pakt uit met spetterend pleinfeest

Pret op de stormbaan.
© Foto Studio Kastermans/Danielle van Coevorden

Mirjam van Twisk
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BLARICUM
Een honderdjarig bestaan, een directeur die veertig jaar in het onderwijs zit en het einde van het schooljaar.
Redenen genoeg voor een feestje. En die zijn door de Blaricumse Bernardusschool dan ook met beide
handelen aangegrepen. Met als resultaat een spetterend pleinfeest, waarbij niet helemaal duidelijk was wie
daarvan nou het meeste genoot, de kinderen of de ouders.
Het moet allemaal een nog beetje op gang komen, woensdag om half vijf. De stormbaan, in springkussenvorm, ligt nog als
een uitgeblust hoopje plastic zielig te zijn op het schoolplein. ,,Ja, ze zijn nog even bezig met de stroomaansluiting’’,
verklaart Marvy Rieder, een van de leden van de ouderraad, die het feest organiseert. Inderdaad wordt er druk heen en
weer gelopen met haspels.
De kinderen die met hun ouders al wél gearriveerd zijn lijkt het weinig uit te maken. Ze zijn druk bezig met verkennen wat
er waar te doen is. Oh, een ijskarretje van De Hoop. Onweerstaanbaar. Knutseltafels, ook leuk. Daar, een kraampje met
drinken. En kijk de barbecues gaan aan. Lekker hamburgers! Opgewonden rent het kleine grut van attractie naar attractie.
(Tekst gaat door onder de foto)

Een ijsje van De Hoop kan op een Blaricums schoolfeest natuurlijk niet ontbreken.
© Foto Studio Kastermans/Danielle van Coevorden

Langzaam aan begint het schoolplein vol te stromen. Drukker en drukker wordt het. Ouders rechtstreeks uit hun werk nog
strak in het pak en anderen die duidelijk meer tijd hebben gehad om zich luchtig te kleden voor de gelegenheid. Het weer
werkt immers optimaal mee aan dit schoolfeestje.
Een feestje dat voor corona aan het einde van het schooljaar vaste prik was. Een traditie die als, zoals zo vele andere, de
laatste twee jaar in het slop terecht was gekomen. ,,Maar nu kan het eindelijk weer’’, jubelt schooldirecteur Guus
Braakhuis. ,,Wat hebben we dit gemist, een viering zo allemaal samen. Dat zorgt weer voor zoveel verbinding. Iedereen
vindt het heerlijk elkaar weer te zien en samen te zijn.’’
(Tekst gaat door onder de foto)

Directeur Guus Braakhuis geniet van de verbinding.
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,,En iedereen doet mee. Meer dan voorheen waren nu zoveel ouders bereid om een bijdrage in welke vorm dan ook te
leveren aan het feest. En trouwens niet alleen de ouders, maar heel Blaricum heeft bijgedragen aan deze viering van het
eeuwfeest’’, vult Rieder aan. ,,Dit jaar wilden we op het feest extra uitpakken.’’ Dat lijkt gelukt, want op een tafel staat een
enorm pakket prijzen, afkomstig van de lokale middenstand, te wachten op de loterij die in de loop van het feest zal
worden gehouden.
Braakhuis vindt die inzet vanuit het dorp goed te verklaren. De school en Blaricum zijn immers al een eeuw lang zo nauw
met elkaar verbonden. ,,Reden waarom we in het nieuwe schooljaar ook gaan starten met rondleidingen door het dorp.
Verzorgd door dorpshistoricus Frans Ruijter, bedoeld om onze leerlingen meer besef bij te brengen van het verleden van
Blaricum.’’
(Tekst gaat door onder de foto)

Swingen in de silent disco.
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Rond een uur of vijf staat het plein afgeladen. De stormbaan is opgeblazen en wordt volop gebruikt. Binnen is de silent
disco aan de gang. De barbecues maken overuren. Tijd voor Braakhuis om het feest officieel af te trappen. Wat hij dan nog
niet weet is dat hij even later zelf in het zonnetje zal worden gezet voor de ouderraad. Omdat hij veertig jaar in het
onderwijs zit valt hem een pen met inscriptie ten deel. Volgend jaar, zijn laatste, nog even terug naar zijn wortels; lekker
alleen maar voor de klas. Zijn taken worden overgenomen door een interim-directeur. Maar voordat het zover is wacht nu
eerst de zomervakantie.
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