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Van 4 tot en met 7 april was een 
groep Franse leerlingen te gast op 
het Erfgooiers College. Ze verble-
ven in gastgezinnen. De leerlingen 
komen uit de Franse plaats Wattre-
los die zowel tegen de Belgische 
grens aan als op de Waalse/Vlaam-
se taalgrens ligt. De jongeren leren 
Nederlands op school en dat maakt 
een uitwisseling met Nederlandse 
leerlingen interessant. Ze volgden 
een aantal lessen op het Erfgooi-
ers College, bezochten het Rijks-
museum en deden aan sportactivi-

teiten. In januari van dit jaar waren 
de Nederlandse leerlingen bij hen te 
gast in Frankrijk. Voordat ze elkaar 
voor het eerst ontmoetten, hadden 
de leerlingen al enige tijd met elkaar 
gecorrespondeerd, de Nederlanders 
in het Frans en de Fransen in het Ne-
derlands.
 
In het tekenlokaal zijn twee leraressen 
van het Erfgooiers College aanwezig 
en twee docenten Nederlands uit Wat-
trelos. (Niet te verwarren met het Bel-
gische Waterloo, red.). Aan de tafels 
zit een dubbel aantal leerlingen. Toch 
verloopt de les behoorlijk rustig. De 
kinderen mogen heen en weer lopen 
en elkaar vragen stellen. Ze doen een 
spel waardoor ze elkaar beter leren 
kennen. Ze hebben de opdracht ge-
kregen iemand te zoeken die bepaalde 
eigenschappen heeft en nu moeten ze 
uitvinden wie diegene is. Syrine (15) is 
te gast in het gezin van Marith Baas. 
Ze vertelt: “We zijn dinsdagmiddag 
aangekomen. Huizen is een mooi en 
leuk dorp. Ik vind het landschap mooi; 
er zijn veel bloemen. De familie waar ik 
verblijf, is superleuk. In het gezin zijn 
drie mensen: een vader, een moeder 
en een dochter. Marith en ik zijn vrien-
den. In januari hebben we elkaar voor 
het eerst ontmoet en sinds september 
2016 schrijven we brieven naar elkaar. 
We houden van dezelfde dingen: voet-

bal, Turkse pizza, fietsen en winkelen.” 
Marith vertelt wat ze in januari in Frank-
rijk zoal heeft gedaan. “Ik ben daar naar 
hun school geweest, het Collège Gu-
stave Nadaud. Daar heb ik lessen ge-
volgd, de stad Lille bezocht en we heb-
ben een stadswandeling gemaakt. Ook 
zijn we in een kunstmuseum geweest 
en hebben daarover een opdracht ge-
maakt. Verder gingen we sporten. We 
gingen tafeltennissen en we hebben 
geklommen (klimmuur, red.). Aan het 
begin hebben we met elkaar gegeten 
op school. De ouders waren daar ook 

bij. Iedereen nam iets te eten mee. Dat 
was heel gezellig.” 

Motivatie
Op de vraag hoe alles tot nu toe is 
verlopen, antwoordt Syrine: “Ik was 
heel blij om Marith weer te zien en 
was niet nerveus toen ik in Nederland 
aankwam. We hebben hier 
Zumba-les gehad en trefbal 
gespeeld, geluncht en daar-
na gingen we naar huis. We 
hadden toen wat vrije tijd. 
Marith en ik hebben gege-
ten, met onze telefoon ge-
speeld, muziek gemaakt en 
elkaar opgemaakt. Ook heb 
ik Mariths vrienden ontmoet 
en ’s avonds gingen we weer 
naar school.” Beide meisjes 
vertellen dat het Nederlands 
en Frans spreken in het be-
gin moeilijk was, maar dat ze 
naar mate de tijd verstreek 
allebei beter hun vreemde 
taal gingen spreken. Syrine 
legt uit waarom ze Neder-
lands wil leren. Ze zegt: “We 
wonen op de grens met Bel-
gië. Wanneer ik later werk ga zoeken, 
doe ik dat misschien wel in België of bij 
Euro Disney Parijs en dan is het een 
pré wanneer ik Nederlands kan spre-
ken.” Daarna legt Marith uit waarom 
ze Frans heeft gekozen: “Ik vind talen 

over het algemeen leuk. Het is ook leuk 
om talen te doen als tegenhanger van 
schei- en natuurkunde.” Of de meiden 
elkaar na dit bezoek nog zullen blijven 
zien, is niet helemaal duidelijk. “In drie 
uur tijd ben je met de auto daar”, zegt 
Marith. Syrine houdt ervan om buitens-
huis te zijn en iets anders te beleven 
dan het gewone leven. Ze houdt van 
reizen en het spreken van andere ta-
len. Ze vindt dat de Nederlanders die 
ze heeft ontmoet goed Frans spreken. 
Marith laat weten dat zij en Syrine ech-
te vriendinnen zijn geworden. Ze heb-
ben het heel gezellig samen, maar zien 
elkaar natuurlijk niet heel vaak. Op de 
scholen in Frankrijk vindt ze dat het er 
strenger aan toe gaat dan in Neder-
land. “In de pauzes moet je daar ver-
plicht naar buiten en ze maken lange 
dagen. Daarna moeten ze nog eens 
huiswerk maken”, zegt ze.

Broodje tussen de middag
Dan is het tijd om eens met de docen-
ten te gaan praten. Maryse Dubois is 
samen met haar mannelijke collega 
naar Nederland gekomen. Ze logeert 
bij Catrijn Cetin, docent Frans aan het 
Erfgooiers College. Laatstgenoemde 
vertelt: “We hebben de groep vier da-
gen hier te gast. Het betreft 15 leer-
lingen en twee docenten. Het is de 
eerste keer dat we zo’n uitwisseling 
met Frankrijk doen.” Maryse, docente 
Nederlands aan het Collège Gustave 
Nadaud, zegt vervolgens: “We hebben 
grote klassen, in totaal zijn er 180 leer-
lingen. Op mijn school is Engels een 
verplicht vak en daarnaast kiezen de 
leerlingen nog een tweede taal: Neder-
lands of Spaans. De meesten kiezen 
Spaans, maar het aantal leerlingen dat 
Nederlands kiest, neemt steeds meer 
toe. Dit jaar is er zelfs een nieuwe klas 

gestart. Zelf heb ik 15 jaar geleden Ne-
derlands gestudeerd aan de universi-
teit van Lille.” Dan vertelt Catrijn hoe 
ze het samenzijn in Huizen ervaart. 
“De groep is op een superleuke ma-
nier ontvangen. We hadden een hele 
gezellige maaltijd met elkaar. De leer-
lingen kenden elkaar al. Het was een 
leuk weerzien. Toen in januari de Ne-
derlandse leerlingen in Frankrijk aan-
kwamen, was het een stuk minder ge-
makkelijk. Onze leerlingen maakten 
kennis met hun gastgezin en merkten 
dat het Franse schoolsysteem toch wel 
verschilt van het Nederlandse. Voor de 
Fransen is het wat vreemd dat wij hier 
tussen de middag gewoon een broodje 
eten en geen warme maaltijd. Wan-
neer de leerlingen elkaar niet begrij-
pen, gebruiken ze gebaren of spreken 
ze Engels met elkaar. Vooral toen we 
daar waren, heb ik gemerkt dat het 
Frans van mijn leerlingen goed voor-
uitging. Ze moesten wel wennen aan 
de klanken, maar tegen het eind van 
hun verblijf konden ze echt wel com-
municeren. De gastouders in Frankrijk 
spreken geen Nederlands; dat was een 
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Elkaars taal leren
extra stimulans om dan maar goed je 
best te doen om Frans te spreken. Ik 
zag wel dat er echte onderlinge vriend-
schappen ontstonden. In de lessen 
hebben de leerlingen via social media 
contact met elkaar gehad en verder 
schreven ze om de twee à drie weken 
een brief.”

Openstaan voor andere cultuur
Maryse vertelt waarom haar leerlingen 
gemotiveerd zijn om naar Nederland 
te komen en een Nederlandse gast 
in hun huis te ontvangen. “Ze hebben 
dan contact met echte Nederlanders. 
Om alleen een taal in de klas te leren, 
is wat saai. Het belangrijkste is dat 
ze zich openen voor een andere cul-
tuur door in een Nederlands gezin te 
zijn. De taal gaat leven; alles wordt nu 
concreet. Wanneer ze merken dat het 
lukt om met elkaar te communiceren, 
geeft dat een kick”, legt ze uit. In het 
begin was er meer schaamte bij de 
leerlingen. Ze waren bang om fouten 
te maken, maar nu gaat dat beter. Ze 
zijn vrijwillig naar Nederland gekomen, 
dus de motivatie was er. Maryse vindt 
het nog te vroeg om te zeggen dat het 
niveau van haar leerlingen nu al om-
hoog is gegaan, maar ze vermoedt van 
wel. Beide docenten geven te kennen 
dat ze graag elk jaar zo’n uitwisseling 
zouden willen, maar het is nog niet ze-
ker dat dit ook daadwerkelijk gaat ge-
beuren. De scholen zijn er nog mee be-
zig. Catrijn zegt: “Het is fantastisch om 
te zien dat zowel daar als hier ouders 
bereid zijn een kind in huis te nemen. 
Ook de collega’s op beide scholen zijn 
heel enthousiast. De directeur van de 
Franse school heeft heel veel gedaan 
om deze uitwisseling te realiseren. 
Daar zijn we heel dankbaar voor. Het 
Erfgooiers College is een UNESCO-
school. Daar past deze uitwisseling 
goed bij.”

Gastgezin
Tot slot komt Renske nog aan het 
woord. Zij is gastouder van twee Fran-
se meisjes. “De meisjes die ik in huis 
heb, zijn 14 en 15 jaar oud. Zelf heb ik 
een zoon die hier op school zit en een 
dochter op de basisschool. Er werd een 
mail rondgestuurd met de vraag wie er 
gastouder wilde zijn. Ik dacht: O, dat 
vind ik wel leuk. Bij aankomst waren 
de dames heel verlegen; ze bleven de 
hele tijd samen op zolder en kwamen 
even beneden om het wifi-wachtwoord 
te vragen. Ze kletsen niet echt met mijn 
zoon, maar hebben meer contact met 
mijn dochter die het allemaal heel in-
teressant vindt. Gisteravond hebben 
we met elkaar gegeten. We maken 
ook wel gebruik van Google translate, 
maar dat werkt lang niet altijd goed. Ze 
praten ook wel met mij. De gesprekken 

gaan half in het Nederlands en half in 
het Engels/Frans. Ik ben daar niet al 
te streng op omdat ik wil dat ze zich 
op hun gemak voelen. Wel vertaal ik 
dingen in het Nederlands die zij dan 
nazeggen. Ook lazen ze mijn doch-
ter voor uit een Nederlands boek. De 
meisjes zijn mee wezen kijken naar de 
voetbaltraining van mijn kind en verder 
hadden ze films meegenomen op een 
USB-stick. Ze vermaken zich goed met 
z’n tweeën. Ze blijven drie nachten bij 
ons. Vandaag ga ik met hen naar De 
Hoop. Ik heb gezegd dat ze daar het 
lekkerste ijs van Nederland hebben. 
Als het me opnieuw zou worden ge-
vraagd, zou ik het zo weer doen. Het 
zijn heel aardige meiden. Wel ben ik 
druk met halen en brengen. Met eten 
gaat het goed. Friet lusten ze in ieder 
geval! Een keer had ik een Bourgogne-
brood gehaald voor de lunch. Dat von-
den ze niet zo lekker. Toen vroegen ze 
om wit (Tijgerbrood). Dat heb ik toen 
maar gehaald. Als ontbijt eten ze corn-
flakes. Dat zijn wij zelf niet zo gewend, 
maar het is geen probleem om dat voor 
hen in huis te halen, vind ik.”

(Foto’s: S. Oostwouder)

Op Tweede Paasdag (maandag 17 april) 
organiseert Goois Natuurreservaat het 
jaarlijkse Lentefeest voor kinderen en 
hun (groot)ouders in de Schaapskooi 
op de Blaricummerheide. Van 10.00 tot 
12.00 uur is de Schaapskooi geopend 
en kunnen kinderen paaseieren zoe-
ken, lammetjes knuffelen, knutselen 
en zich laten schminken. 

De kudde Drentse heideschapen is de 
afgelopen weken al flink uitgebreid met 
tientallen schattige lammetjes die zich 
graag laten bewonderen en aaien. De 
teller staat inmiddels op 83 kleintjes, 
waarvan zelfs 26 tweelingen. Kinderen 
t/m 7 jaar mogen tijdens het Lentefeest 
de lammetjes knuffelen. Barista Marco 
is met zijn Gooische Koffiebus aanwe-
zig voor een heerlijke kop koffie, thee, 
limonade en wat lekkers (tegen beta-
ling). 

Gratis
De toegang voor het Lentefeest is gra-
tis. Al wordt een financiële bijdrage 
voor Goois Natuurreservaat ter plekke 
natuurlijk zeer op prijs gesteld. Bezoe-
kers van het Lentefeest kunnen begun-
stiger worden, Vriend van de Kudde of 
een schaap adopteren. De Schaaps-
kooi ligt op de Blaricummerheide ach-
ter restaurant De Tafelberg aan de 
Oude Naarderweg 3 in Blaricum en 

OP TWEEDE PAASDAG:

Lentefeest en
lammetjes knuffelen in de 

Schaapskooi
is het beste wandelend, fietsend of 
met het openbaar vervoer te berei-
ken. Parkeergelegenheid voor auto’s 
is beperkt. Het is niet toegestaan om 
auto’s langs de Boissevainweg te par-
keren.

Wandelen op de heide
Na het paaseieren zoeken en knutse-
len in de Schaapskooi is het leuk om 
een wandeling over de heide te maken. 
Op het kleuterpad van ‘Lineke Lam’ 
kunnen kinderen opdrachten doen en 
komen zij van alles te weten over de 
dieren op de heide. Of volg de paaltjes-
route over de Tafelberg- en Blaricum-
merheide.

Veel bezochte locatie
De Schaapskooi op de Blaricummer-
heide is een veel bezochte locatie in 
het Goois Natuurreservaat. In de vroe-
ge ochtend en aan het einde van de 
dag is de kans groot om de schaaps-
kudde bij de kooi te treffen. Op zonda-
gen zijn bezoekers speciaal welkom 
tussen 14.00 en 16.00 uur. Natuurgid-
sen van het IVN afdeling ‘t Gooi geven 
dan uitleg over een diversiteit aan on-
derwerpen. Er is aandacht voor zwerf-
stenen, dieren in de winter, padden, 
lammetjes, vogels en insecten van de 
heide, Schotse hooglanders, schapen 
en paddenstoelen.

De kudde Drentse heideschapen is de afgelopen weken al flink uitgebreid
met tientallen schattige lammetjes die zich graag laten bewonderen en aaien. 

(Foto: GNR) 

De politie doet via Facebook een getui-
genoproep in verband met twee jonge-
mannen die zijn mishandeld op het 
Plein 2000. Dit gebeurde in de nacht 
van vrijdag 27 op zaterdag 28 januari 
omstreeks 03.15 uur. Afgelopen maan-
dag werd bekend dat er een verdachte 
is aangehouden voor de zware mishan-
deling van één van de slachtoffers. Het 
19-jarige slachtoffer uit Amsterdam liep 
letsel aan het gezicht op. Een 18-jarige 
man uit Huizen is aangehouden als 
verdachte. De recherche doet verder 
onderzoek naar het misdrijf.

De twee slachtoffers werden mis-
handeld door twee jongemannen. 
De slachtoffers en verdachten ken-
den elkaar niet, maar zijn die avond 
aan elkaar voorgesteld en hebben de 
avond gezamenlijk doorgebracht in 
een café aan Plein 2000.

Witte bestelbus
Toen de slachtoffers naar huis wilden 
gaan, werden zij buiten mishandeld 
door de verdachten. De slachtoffers 
hebben zich daarbij verweerd; deze 

GETUIGENOPROEP – EéN VERDACHTE AANGEHOUDEN:

Twee jongemannen mishandeld 
op Plein 2000

vechtpartij moet gezien zijn door 
mensen die ’s nachts op Plein 2000 
waren. Na de mishandeling zijn de 
verdachten weggereden in een witte 
bestelbus. De politie komt graag in 
contact met getuigen.

Signalementen
Verdachte 1
- ongeveer 25 jaar
- 1.75 – 1.80m lang
- Marokkaanse afkomst
- gezet postuur
- kort zwart haar 
Verdachte 2
- ongeveer 25 jaar
- 1.80 – 1.85m lang
- Marokkaanse afkomst
- kort zwart haar 
- slank postuur
- opvallend smal gezicht 
- bulten/acné op het gezicht

Getuigen die zich iets van deze mis-
handeling herinneren, kunnen bel-
len met 0900-8844 (afdeling VVC te 
Naarden). Liever anoniem blijven? Bel 
dan 0800-7000.

BATAVUS - GIANT - GAZELLE

www.visser-tweewielers.nl

Hennepplantage 
ontmanteld

Afgelopen vrijdag is aan de Achter-
baan een grote hennepplantage ont-
manteld. 

Zo’n 300 planten werden er vernietigd. 
Het ging om zogenaamde ‘moeder-
planten’, waarmee stekjes worden ge-
maakt om andere hennepplanten te 
kweken.


