
                                    

                                     Diverse intro’s/toonzetters (A): 

Paradijs 

Bezongen in lichtvoetige zomerhitjes, onderwerp van voortdurende metamorfoses in  

trendy lifestyle televisieprogramma’s en natuurlijk zinnebeeld van het ontstaansverhaal van 

de mens. My home is my castle maar de tuin is - nog steeds - ons paradijs. Het is de plek die 

we in ons hart sluiten als symbool van vrijheid, verbondenheid met de natuur en bron van 

inspiratie. Het is op Kasteel Heeswijk niet anders. Echtparen die in de kasteeltuin hun 

bruiloft hebben mogen vieren vergeten dat hun leven niet meer. De komende maanden is de 

ommuurde tuin van de voormalige waterburcht weer de paradijselijke locatie van een aantal 

fantastische evenementen… 
 

Schoorvoetend 

Met de roestvrijstalen regelmaat van een Zwitsers uurwerk stond onlangs de herfst weer aan 

de poort. Zwijgend, onuitgenodigd en niet te vermurwen. Schoorvoetend is hij 

binnengelaten om zijn onvermijdelijke werk aan te kunnen vangen. Kalm en zelfverzekerd. 

Doelgericht en efficiënt, met als enige missie het onttakelen van de natuur om deze 

bouwrijp te maken voor een nieuwe cyclus en tijdig op te leveren aan de winter, zijn kille 

handlanger. Kasteel Heeswijk is in zijn bestaan al meer dan negenhonderd (!) keer getuige 

geweest van dit fascinerende ritueel en raakt er iedere keer weer door geboeid. De viering 

van zijn ‘Herfstoogst’ deze maand, is dan ook niets anders dan een feestelijke ode aan de 

natuur, het najaar en de kringloop van het leven… 
 

Zand 

De tijd glijdt door onze vingers. Geruisloos hebben we het zalig nietsdoen van de 

voortkabbelende zomermaanden ingeruild voor het straffere keurslijf, waarin we ons de rest 

van het jaar menen te moeten hullen. Meer uit gewoonte dan als weloverwogen besluit. Het 

weer geeft er geen aanleiding toe; de zon heerst ook - of wellicht juist -  in september, maar 

de discipline is kennelijk diepgeworteld. Met het zand dat nog kriebelt op de rug, zitten we 

inmiddels weer achter het bureau of aan het stuur of staan weer op de steiger. Ook wij 

pikken de draad weer op, en informeren u graag over de activiteiten in deze altijd licht 

ambivalente nazomer maand. Maar we beginnen met een korte terugblik…   
 

Maalstroom 

Luid slurpend en gorgelend kolkt de tijd, als de laatste liters badwater, richting afvoerputje. 

En als altijd, weer veel sneller dan voor mogelijk gehouden. Het jaar loopt op zijn einde.  

Als door Neptunus op de hielen gezeten, pakken wij - ook op de valreep -  uit met een 

maalstroom aan grotere en kleinere feestelijke activiteiten. December is per slot van 

rekening de feestmaand! Leest u erover in de laatste nieuwsbrief van… 
 

Eten 

In het dierenrijk geldt een ijzeren wet: eten of gegeten worden. Wij mensen kennen 

vanzelfsprekend ook de noodzaak van eten, maar neigen in de letterlijke zin, meer naar 

appreciatie van het sociale aspect ervan. Op z’n Hollands: het gaat toch ook om de 

gezelligheid. En het is natuurlijk lekker! Het nuttige met het  aangename verenigen in het 

onvermijdelijke ritueel van de maaltijd. De komende maand komen deze elementen samen 

in een aantal smaakmakende activiteiten. De nieuwsbrief van mei is dan ook gevuld met 

gebeurtenissen, waarbij smaak, geur én presentatie met elkaar om voorrang vechten…  

 

                                                      (teksten©Floris Sartorius) 


