
Blick vooruit 
Bloemen kleien 

Op dinsdag 21 januari aanvang 16:00 uur gaan we bloemen kleien onder 
leiding van pottenbakker Jeroen Westra.  Hij zorgt er voor dat alle 
materialen klaarliggen in het restaurant. De bloemen die gemaakt worden 
zullen door Jeroen geglazuurd worden en daarna gaan ze de oven in van de  
pottenbakkerij. De bloemen zullen op een later tijdstip dit jaar van pas 
komen wanneer de grote theatervoorstelling opgevoerd zal worden.  
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21 januari 
BLOEMEN 
KLEIEN, zie  

hoofdartikel op 
deze pagina 

14 februari 
WINTER 

SMIKKELTOCHT. 
Een winterse 

wandeling met 
onderweg 
heerlijke 

lekkernijen op het 
terrein Breidablick  

21 februari 
 CARNAVAL       
Het thema is        
vanwege het 

jubileum 
KLEURRIJK

NOTEER IN AGENDA 
Theater spektakel 

KLEURRIJK op  

19  20  21 juni
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DE BOLLETJES 

Zitten nu nog in de 
aarde maar zullen 
straks heel mooi 

bloeien

3
HET LOGO 

Een ontwerp van 
Nisvan van Sijl 
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Blick terug 
Op vrijdag 20 december gingen Kim, 
Wouter, Marcel en Daniël samen met 
medewerkers Denise en Wilma naar 
Westbeemster. Breidablick had 
meegedaan met het lightfestival en 
kreeg op deze avond het vuur 
overhandigd van lichtfestival 
organisatie naar Breidablick 

'Nachtwachten 
vuurwachters' 

De nachtwachten stonden buiten al klaar om hen op te wachten, het mooie vlammetje dat ontstoken 
was aan de fakkel werd in een windlicht geplaatst en de volgende dag zou dit kleine vlammetje een 
hoofdrol krijgen. De nachtwachten hadden een feestelijk onthaal georganiseerd met een sapje en wat 
hapjes voor dit kleine comité dat het vuur over had gebracht naar Breidablick.  

Een dag later, op 21 december, werd het paradijsspel opgevoerd in de grote zaal Ostara. Ieder had zijn 
feestkledij aangetrokken want dit is een belangrijk moment. Na het paradijsspel gingen wij naar 
buiten om het vuur aan te steken. Het kleine vlammetje werd opgehaald bij de nachtwachten en 
Wouter en de burgemeester ontstaken een fakkel die over het water naar de hoop met takken vloog. 
Na enige aarzeling ontstak het vuur op het eilandje in de vijver. 25  Jaar geleden was het op precies 
dezelfde manier gedaan. Het vuur van Breidablick….dat warmte geeft. We keerden terug in de zaal 
waar de boel intussen was opgebouwd met leuke zitjes en kleedjes op de tafels en de bakjes met 
pinda’s en chips ontbraken niet. De champagne glazen waren gevuld met alcoholvrije bubbels en de 
keukenbrigade hadden voortreffelijke hapjes gemaakt. Het Breidablick jubileum is begonnen. 
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HET PARADIJSSPEL 
Medewerkers van Breidablick hadden lang geoefend op dit 
traditionele spel. Het gaat over Adam en Eva die door de 
duivel verleid worden om van de verboden vrucht te eten.  

Dick was Adam en Leela was Eva. Johanna kon zich goed 
vinden in haar rol als Engel. De duivel werd gespeeld door 
Nelly  en God de Vader door Ineke . Wim was de Boomdrager 
en verteller. Het was prachtig om te zien. Terecht kregen zij een 
groot applaus van alle aanwezigen. 
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