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Op een versierde witte driewieler
met tafeltje, fietst ze langs de gra-
ven. ,,Voorzichtig bied ik de nabe-
staanden nestwarmte waaronder ze
een poëtische kop thee kunnen
drinken,” aldus Bakker.
Tijdens het initiatief dat Allerzie-

len Alom heet, krijgen nabestaan-
den de gelegenheid een mooie am-
biance bij het graf te creëren. Ze
krijgen hierbij hulp van kunste-
naars en ritueelbegeleiders. Bakker
is één van de geselecteerde kunste-
naars die de moderne vorm van Al-
lerzielen mogen begeleiden. ,,Ik heb

me ingeschreven, omdat ik vond
dat de nesten die ik voor bruiloften
maak, ook bij deze gelegenheid
mooi gebruikt konden worden. In
dit geval kunnen ze als een bescher-
mingsymbool beschouwd worden.”
Maar eerst moest Bakker een

masterclass volgen. Tijdens deze
cursus kreeg haar idee meer diep-
gang. ,,Allerzielen Alom is geen ten-
toonstelling van kunst. De kunste-

naars moeten dienstbaar zijn aan
de bezoekers. Alleen bomen versie-
ren met mijn nesten was niet ge-
noeg.”
Tijdens het ontwerpproces, viel

het Bakker op dat een bezoek aan
een begraafplaats voor veel mensen
ongemakkelijk is. ,,Er is ook geen
comfortabele plek om te zitten of
staan. Daarom wilde ik een ver-
plaatsbaar kraampje creëren dat
langs alle graven kon.”
Uiteindelijk is het een ‘Hemelse

fiets’ geworden. ,,Een groep mensen

kan bij mij een pot thee bestellen,”
vertelt Bakker. ,,Samen zoeken ze
een theezakje uit dat bij de overle-
dene past. Elk theezakje heeft een
andere naam, zoals zielenrust of
lichtwaarde. De thee wordt ge-
schonken in oma’s theekopjes. Ook
zal ik als luisterend oor dienen.”
Tijdens de voorbereiding heeft

haar deelname aan Allerzielen
Alom een extra betekenis gekregen:
zij verloor een dierbare. ,,Het is de
eerste keer dat dit mij overkomt. Nu
kan ik me wel beter met de bezoe-
kers identificeren, maar ik zal ook
overlopen van emoties, als ze hun
verhalen vertellen.’’ Maar Bakker
heeft geen zin om weerstand tegen
de emoties op te bouwen. ,,Emoties
zijn om te delen,” zegt ze. ,,Als ik
moet huilen tijdens de viering dan
huil ik. Maar de avonden gaan niet
om mij. Het gaat om de ervaring
van de mensen die naar de begraaf-
plaatsen komen.”
Ook het onverwachtse van zo’n

avond spreekt haar aan. ,,Ik weet
niet hoe het gaat lopen. Misschien
fiets ik van graf naar graf. Ik ver-
wacht veel bezoekers. Sinds de eer-
ste viering, in 2005, zijn er ruim
veertig uitvoeringen geweest met in
totaal 35.000 bezoekers.”
Bezoek voor meer informatie de
website: http://allerzielenalom.nl.

AMERSFOORT • In de
week van Allerzielen
worden verschillende be-
graafplaatsen in Neder-
land ‘s avonds aange-
kleed met licht, vuur,
klank en kunst. ,,Het is
meer dan doden herden-
ken: wij vieren samen het
geleefde leven,” zegt de
Amersfoortse kunste-
naar en deelnemer Ans
Bakker.
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Allerzielen Alom ismeer dan doden herdenken

Met Hemelse fiets
van graf naar graf

Ans Bakker: ,,Voorzichtig bied ik de nabestaanden nestwarmte waaronder ze een poëtische kop thee kunnen drin-
ken.” FOTOMARIEKE HENRY

Emoties zijn om te
delen. Als ik moet
huilen tijdens de
viering, dan huil ik.
Ans Bakker

LEUSDEN• Onder het motto
‘Kleine moeite, groot gebaar’ be-
gint de Leusdense Stichting
Vriendschapsband een inzame-
ling voor het door een giframp
getroffen gebied in Hongarije.
De ramp, waarbij miljoenen li-
ters vervuild slib uit een kunst-
matig meer stroomde, heeft ook
de regio Tét getroffen. Een regio
waar de gemeente Leusden al
meer dan tien jaar vriendschap-
pelijke betrekkingen mee heeft.

,,Wij willen onze vrienden hel-
pen,’’ stelt voorzitter Piet Brand-
sen van de stichting. ,,Hun pro-
bleem is ons probleem.’’
Eén van de acties die op poten
wordt gezet, is een inzamelings-
actie van statiegeldbonnetjes. De
stichting probeert Leusdense su-
permarkten te overtuigen mee te
doen. Coop Van den Heuvel,
C1000 en Boni hebben volgens
de stichting al toegezegd. ,,Geld
storten kan ook, op het rekening-

nummer 3859.33.231.’’
,,De opbrengst van de actie zal
ter plekke worden besteed aan
hulp in natura,’’ stelt de stich-
ting, die zegt daarop toezicht te
gaan houden. En dat allemaal ‘in
nauw overleg met mensen die de
lokale situatie goed kennen’.
Na de eerste noodhulp is er vol-
gense de stichting nu behoefte
aan een nieuw soort hulp. ,,We
moeten de toekomst van de ge-
troffen gezinnen veiligstellen.’’

Leusdenzamelt geld in voorHongaarsedorpen

SOEST

Sinterklaas komt op
13 november op de Eng
Sinterklaas komt op zaterdag 13
november naar Soest. Tussen 13.15
en 13.30 uur arriveert hij op evene-
mententerrein De Eng in Soest.
Vanaf 12.45 uur zijn er al zwarte-
pieten aanwezig. Er is een Pieten-
band en er zijn Moving Pieten,
Springen en PietenVO (fanfare).
Na zijn ontvangst gaat de Sint
samen met een bonte verzameling
van pieten, pepernoten, muziek en
paarden in een optocht door Soest.
De optocht houdt een korte pauze
in de Van Weedestraat en eindigt
dit jaar naar verwachting tussen
15.00 uur en 15.30 uur in winkel-
centrum Hartje Zuid. Op 21 no-
vember zijn de deuren van Mu-
seum Oud Soest geopend. Tijdens
deze dag kunnen de kinderen uit
Soest zien en beleven hoe de Sint
en zijn Pieten in Soest verblijven.

LEUSDEN

Waterschap schouwt
sloten in de Vallei
Dijkgraaf Annemarie Moons van
Waterschap Vallei & Eem heeft gis-
teren sloten in het gebied tussen
Leusden, Barneveld en Scherpen-
zeel ‘geschouwd’. Deze maand be-
kijkt Waterschap Vallei & Eem in
tien dagen tijd 2500 kilometer slo-
ten om te controleren of ze schoon
zijn. Agrariërs krijgen dit jaar twee
weken extra de tijd om de schoon-
maak uit te voeren omdat veel per-
celen te nat waren om het werk te
doen. De schouw is een eeuwen-
oude taak van het waterschap.
Grondeigenaren hebben de plicht
om ieder jaar de sloten rondom
hun percelen schoon te maken, om

ervoor te zorgen dat regenwater
goed kan worden afgevoerd. Tij-
dens de schouw controleert het
waterschap of dit goed is gebeurd.
Anders volgt een boete. De schouw
wordt uitgevoerd van 1 november
tot 12 november. De hercontrole
vindt plaats in de week van 13 tot
18 december.

NIJKERK

Inwoners nemen een
kijkje achter schermen
De gemeente Nijkerk biedt inwo-
ners de gelegenheid om een kijkje
achter de schermen te nemen. Dat
kan op dinsdagavond 16 novem-
ber. Naast een geselecteerd aantal
inwoners die voor deze avond zijn
uitgenodigd, zijn er nog enkele
plaatsen vrij voor overige belang-
stellenden. Die zijn welkom vanaf
18.30 uur in het bedrijfsrestaurant
van het stadhuis. Er zijn diverse
workshops om kennis te maken
met het werk van de gemeente. Op
de homepage van de gemeentelijke
website www.nijkerk.eu kunnen
belangstellenden zich aanmelden
voor deze avond.

AMERSFOORT

Symposium over
lutherse traditie
Ter gelegenheid van het recente af-
scheid van de lutherse predikant
Kees van der Horst wordt op zater-
dag 20 november een symposium
gehouden over de lutherse traditie
in de Protestantse Kerk in Neder-
land. Dat gebeurt in de St. Joris-
kerk van 13.00 tot 16.00 uur. Opge-
ven kan tot 5 november bij het
kerklijk bureau per e-mail: protge-
mafoort@solcon.nl of telefonisch:
033-4610441.

www.kiwaniskunstveiling.nl
Æ

Op de Kunstveiling komen schilderijen, tekeningen en
grafische werken van o.a. Appel, Bierenbroodspot, Corneille,
Gubbels, Hermkens, Heijboer, Montijn, Rembrandt, Sierhuis,
Schellekens, Vos, Kuik, Mackaaij.

Maar ook antiek, goud, zilver en sieraden, porselein en
aardewerk, kristal, koper, brons en tin, toegepaste kunst
en curiosa. De eerste kavels worden geveild door
burgemeester Wolfsen.

Sla uw slag en steun
Utrechtse kinderen

Zondag 14 november - Het Oude Tolhuys

Kijkdagen*
zaterdag 13 november van 12.00 tot 17.00 uur
zondag 14 november van 10.30 tot 12.00 uur

Kunstveiling*
Zo 14 november van 13.30 – 15.30 uur

De opbrengsten van de veiling gaan naar snoezelen op
de Mytylschool en het kinderboek Vrede van Utrecht

* Kijkdagen en veiling zijn in restaurant Het Oude Tolhuys,
Weg naar Rhijnauwen, Utrecht. Kijk voor de catalogus op:


