VAN DE REDACTIE
Voor u ligt de ‘hei & wei’ van december
2004. Zoals met dit kerstnummer
gebruikelijk is, zijn er geen interviews
in opgenomen. De artikelen gaan over
een actueel thema, dit keer over ‘vrijheid en verantwoordelijkheid’.
We mogen ons gelukkig prijzen met de
inbreng van zestien (!) Blaricumse schrijvers, die we allen graag daarvoor onze
grote dank zeggen. Zij hebben dit best
moeilijke thema opgepakt en uitgewerkt.
Ieder op geheel eigen, en ook vaak zeer
verschillende wijze. U kunt het resultaat
hier lezen. De invulling van dit thema is
voor ons allen van groot belang, met name
door de gebeurtenissen van de laatste tijd.
De vrijheid van meningsuiting, één van de
belangrijkste grondrechten, is een zwaar
bevochten recht. Waarvoor velen hun
leven hebben gegeven. Strafbare overschrijdingen zijn nu vastgelegd in de wet.
Duidelijke grenzen. Daartussen is evenwel een heel ruim speelveld. Dat is goed
en dat moeten we zo houden. Inperkingen
daarvan, in welke vorm en om welke redenen dan ook, vormen een risico voor onze
rechtszekerheid. Daarom ook moeten kerk
en staat gescheiden blijven. Zolang wij
kritiek en spot niet meteen zien als een
bedreiging, de mening van de ander niet
negeren en de kop indrukken, ons kunnen
beheersen als het moet, en wij naar ons
zelf kunnen blijven knipogen, dan ziet de
redactie het nieuwe jaar met vertrouwen
tegemoet. Wij wensen u prettige feestdagen!
Sybert Blijdenstein

VRIJHEID
In 2005 vieren we in Nederland zestig
jaar bevrijding. Ons land werd in 1945
vrij van onderdrukking en rassenhaat,
vrij van terreur, vrij van censuur. Op 4
mei gedenken we in dankbaarheid al
diegenen die voor dat ideaal het leven
lieten. En op 5 mei vieren we dat het
goed is om in dit vrije land te leven. Een
land waarin je mag zeggen wat je
denkt, wat je vindt, wat je gelooft.
Heerlijk.
Maar we gaan de bevrijding dit keer wel
vieren in een land vol aarzeling en twijfel.
Kun je hier écht zeggen wat je denkt en
vindt? Kunnen álle meningen werkelijk
door de beugel? Is godslastering strafbaar? Zo ja, op welke gronden doet de
rechter daar dan uitspraak over? Zo nee,
mag je dan iemand in zijn geloof ten diepste krenken? Of is dit louter een fatsoensvraag? Is onze vrijheid eigenlijk niet te
ver doorgeschoten? Bijvoorbeeld door een
uitleg van de islam toe te laten die mensen
lichamelijk en geestelijk verminkt.
Meisjes laten besnijden en jongens aanzetten tot erewraak. Of door een interpretatie van de vrijheid van meningsuiting
toe te laten die alle moslims over één kam
scheert en hun God luid en duidelijk
publiekelijk beschimpt. Anders gezegd,
voor welke vrijheid is indertijd gevochten? Als de samenleving in 2005 opnieuw
op zoek gaat naar de grenzen van de vrijheid is dat mijns inziens een groot goed.
Ik wens het ons toe dat in het debat daarover de verdieping het wint van de oppervlakkigheid. De dialoog van de preek
voor de eigen parochie. Welke parochie
dan ook. Daarbij horen onderling respect
en fatsoen. Vrijheid en fatsoen horen
onlosmakelijk bij elkaar. In ieder geval bij
de vrijheid die ons in 1945 voor ogen
stond.
Helma Ton, burgemeester
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PRETTIGE KERSTDAGEN EN
EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

VERANTWOORDELIJKHEID
“Wilt u verantwoordelijkheid dragen
of doet u voor spek en bonen mee?”
Merkwaardig in onze grondwet is het
regeltje: “de ministers zijn verantwoordelijk, de koning is onschendbaar”.
Hoewel de koning mede wetten ondertekent, kan de koning niet door het parlement ter verantwoording geroepen
worden. Sinds we op school dit regeltje
leerden, hebben we het koningschap
zielig gevonden. Als koning hoef je geen
verantwoording af te leggen, sterker
nog mag je geen verantwoording afleggen. Tel je dan eigenlijk wel mee?

Kinderen geven het voorbeeld: Laetitia en Annemei, dikke vriendinnen!

KERSTMIS
VIEREN

EEN BIJZONDER
MENS

Op 25 december is bijna iedereen vrij.
Een aantal mensen die werken in de
horeca, in de noodhulp, in de zorg en in
de kerken is niet vrij, maar voor de rest
houden mensen zoveel mogelijk een
vrije dag. De mensen geven op verschillende manieren een eigen invulling aan
die feestdag. Voor de een is het een
familiefeest met een lekkere maaltijd,
voor de ander een feest van cadeaus
onder de kerstboom en voor weer een
ander is het een religieus feest vol gebed
en zang.
De vraag die je jezelf kunt stellen, is:
“Moet Kerstmis nog wel een algemene
feestdag blijven?”
Iedereen moet immers de vrijheid hebben
om vrij te nemen wanneer hij of zij wil.
En wanneer christenen deze feestdag in
ere willen houden, moeten ze maar iets
regelen. In het verleden zijn er al meer
christelijke feestdagen vervallen. Neem
maar het St. Jansfeest van onze buurgemeente Laren. Vroeger had je op 24 juni,
de geboorte van Johannes de Doper, vrij
in Laren. Nu niet meer. En het feest is verplaatst naar de dichtstbijzijnde zondag. Zo
ook herinner ik me nog uit mijn schooltijd
dat we altijd pas ná 6 januari, het
Driekoningenfeest, weer naar school gingen. Ook dat feest heeft de kerk verplaatst
naar de zondag. Dus als christenen zo
nodig Kerstmis willen vieren, laat ze dan
vrij nemen of verplaats Kerstmis naar de
zondag.
Wegvloeien van saamhorigheid?
Toch zou ik een
lans willen breken
voor het behoud
van Kerstmis als
een vrije dag voor
iedereen op 25
december. In onze
samenleving waarin steeds meer
nadruk
wordt
gelegd op de vrijheid van het individu, dreigt de saamhorigheid weg te
vloeien. ‘Ik’ ben immers het centrum van
de wereld. En de rest is daaraan ondergeschikt of is een belemmering voor mijn
ontplooiing. Door dat wegvloeien van die
saamhorigheid dreigt de samenleving te
ontbinden en dat is een slechte ontwikkeling. Nu kun je dat op verschillende
manieren proberen tegen te gaan. En een
van die manieren is om samen te vieren,
waarmee je de dagelijkse beslommeringen even loslaat. Je neemt er even afstand
van. Zo kun je opnieuw tegen de wereld
aankijken. Een voorwaarde voor dat vieren is dat je vrij bent van allerlei verplichtingen. En wat is er mooier dan dat we
allemaal tegelijk vrij zijn. Dat gebeurt al
op Koninginnedag, op Oud en Nieuw, op
Hemelvaartsdag en dus ook op Kerstmis.
Natuurlijk, Kerstmis is een christelijke
feestdag, maar het ademt een universele
gedachte uit van vrede op aarde. Wat is er
nu mooier dan met z’n allen samen stil te
staan bij de vrede op aarde. Vrede in je
hart, vrede met je naasten, met je buren,
en vrede op aarde. Ik wens ons allen een
zalig en een vredig Kerstmis toe.
Cuno Lavaleije, pastor

Het toekennen van een onderscheiding
gaat meestal gepaard met een soort
complot: een speciale datum, ruimte in
vele agenda’s, geheimhouding en spanning. Een onderscheiding voor een
markante figuur als professor dr. Jaap
Glasz had met dit alles te maken: hij
werd door onze Koningin onderscheiden en wel als Officier in de Orde van
Oranje Nassau.
Onze dorpsgenoot Jaap Glasz (69) is een
uitzonderlijk mens met een even uitzonderlijke staat van dienst. Lid van de
Provinciale Staten, advocaat, Deken der
Orde van Advocaten, bijzonder hoogleraar, een zeer gewaardeerd senator, lid van
de Commissie Tabaksblatt, en bovendien
commissaris bij vele belangrijke bedrijven in ons land.

Foto: John Ruis
Daarnaast vervulde hij vele taken op het culturele vlak, bij musea, en in de muziek
(Concertgebouw- orkest). Wat betreft ons
eigen dorp heeft Jaap Glasz zich jarenlang
ingezet voor het Blaricumse CDA.
“Ach”, zal hij onmiddellijk zelf zeggen,
“houd op met die opsomming, nergens voor
nodig”. Hij is een hartelijk en vriendelijk
mens en ja, hij was altijd werkzaam en hevig
geïnteresseerd in zoveel aspecten van het
leven. Dat kan toch? Er is trouwens altijd en
overal veel werk te verzetten. Boeiend werk.
En dat deed hij, op hoog niveau.
Doe het goed, of doe het niet….
Dat geldt wel in hoge mate voor hem en
het werd duidelijk onderstreept door de
uitreiking van deze hoge waardering door
de Staatssecretaris van Financiën Joop
Wijn, temidden van zijn gezin en zijn vele
vrienden. De koninklijke onderscheiding
heeft te maken met het afscheid van Jaap
Glasz als bestuursvoorzitter van de
Stichting VSB Fonds. Het was een imposante gebeurtenis. Zijn dankwoord was
warm en geestig en wij, dorpelingen van
Blaricum feliciteren hem van harte en we
zijn terecht trots op hem!
Aty Lindeman-Strengholt

KAARS
Liefde is als een brandende kaars
waarvan de vlam niet op de tocht moet
staan.
(Peter van Elswijk)

De Schepper heeft
ons als verantwoordelijke mensen geschapen, we
kunnen antwoord
geven op de vragen
en de problemen
die het leven ons
stelt. Als Kaïn zijn
broer Abel doodt,
zoekt de Eeuwige
Kaïn op en vraagt
waar zijn broer is. Kaïn ontwijkt het antwoord door te zeggen: “Ben ik de hoeder
van mijn broer, moet ik waken over mijn
broer?” Gelukkig neemt de Eeuwige geen
genoegen met dit nietszeggende antwoord
en zegt: “Hoor je dan niet hoe het bloed
van je broer van de aarde naar Mij
schreeuwt?” De Allerhoogste neemt ons
serieus, houdt ons voor verantwoordelijke
mensen. We kunnen er trots op zijn dat Hij
ons niet als marionetten ziet.
Onbetaalde rekening
We zijn in een turbulente tijd terecht
gekomen. De terroristen zijn onder ons.
Wie is daarvoor verantwoordelijk? Liever
nog, wie heeft de verantwoordelijkheid
om dit probleem op te lossen? Typisch
Nederlands en politiek correct vinden we
het als we zeggen dat het ook wel aan onszelf zal liggen. Maar zo’n antwoord
bevredigt niet. Natuurlijk hebben we de
immigranten in de watten gelegd; aanpassen, onze taal leren? Welnee, jullie hebben
geen plichten alleen maar rechten.
Bovendien is onze taal niet geweldig en
onze cultuur stelt ook niet veel voor. Het
christendom dat de West-Europese cultuur
heeft gestempeld, hebben we allang de
deur uitgedaan. We hebben allerlei groepen die wetteloos handelden, zoals sommige milieuactivisten, hun gang laten
gaan. Wat er nu gebeurt, is de onbetaalde
rekening van de Nederlandse Jan Salie
geest, die er ook hing aan het eind van de
Gouden Eeuw.
Tot op de bodem gaan
Verantwoordelijke bestuurders zeggen:
“We moeten de boel bij elkaar houden”.
Velen van ons willen niet bij elkaar
gehouden worden met mensen die terroristische neigingen vertonen.
Dit probleem kan worden opgelost als we
de situatie tot op de bodem doorpraten,
niet met omzichtigheid van woorden maar
recht-streeks en met open vizier. Dat kan
op vele niveaus, in het parlement, in de
gemeenteraad, in de media, in de kerken
en vooral met de jongeren.
We nemen verantwoordelijkheid door
helder en gelijkwaardig met anderen om
te gaan.
We komen de ander niet in toegeeflijkheid
tegemoet, maar we achten hem hoog en
behandelen hem zoals we zelf behandeld
willen worden; als mens die verantwoording mag afleggen.
Ds. Wim van der Sluijs
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eigenaar: de heer R. Ton

de Jong Strankinga Ronk

Torenlaan 12, Blaricum 035-5315300

U bent onder de pannen
met een hypotheek
van de Rabobank

BLARICUM

Het is tijd
voor de
Rabobank

erfenis van gooiers
Verkrijgbaar in de boekhandel.

BLARICUMSE
APOTHEEK

Van Gooische Huize
Makelaardij o.z.
Meentweg 27a
Tel. 035-5380848

Fa. Wed. B. Vos

Fred van Sprang
EDELSMID

Schoolstraat 4
1261 EV Blaricum
Tel. 035-5310820

Auto Blaricum bv
exclusieve
automobielen
www.autoblaricum.nl
Tel. 5382898

WESTLAND KAAS

GASTSCHRIJVERS
OPGELET
U kunt uw kopij mailen naar
Sybert Blijdenstein:
redactieheienwei@xs4all.nl (tevens
naar de drukker heienwei@jm2.nl) of
zenden op diskette naar William
Singerweg 13, 1261 EH Blaricum, tel.
035-5383893 of 06-54995520

Net iets lekkerder!
IEDERE MAANDAGMIDDAG
BIJ DE MUZIEKTENT

Rustgevend en excellent
beleggingsadvies

E-mail: a-2-p@hetnet.nl
Tel.: 06-14992102
www.a2p.nu

RUST WAT
CAFE - RESTAURANT
IEDERE DAG GEOPEND
VANAF 10.30 UUR
Schapendrift 79 1261 HP Blaricum
Tel: 035-538 32 86 Fax: 035-533 44 93
w w w. c a f e r e s t a u r a n t r u s t w a t . n l

Oud Bussummerweg 35
1272 PT Huizen
Telefoon (035) 694 24 17

Bezoekadres Gemeentehuis
Torenlaan 50
1261 GE Blaricum
Postadres Postbus 125
1260 AC Blaricum
Telefoon 035-5399500
Fax 035-5317605
Internet www.blaricum.nl

Singel 14
1261 XP Blaricum
Tel. 035 531 18 39
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AANNEMER

NIEUWBOUW

VERBOUW

ONDERHOUD

Spreekuren Burgemeester en Wethouders
op afspraak

van de planvoorbereiding. In de maanden mei tot en met september (het
broed- en bloeiseizoen) zijn in het
gebied onderzoeken gedaan, waarvan
de resultaten onlangs in een rapport
verschenen. Op de website www.deblaricummermeent.nl is het complete
onderzoeksrapport te raadplegen. De
gemeente houdt bij de verdere planontwikkeling rekening met de nu bekende
beschermde soorten, zowel planten als
dieren. Mocht dat op bepaalde plaatsen
onvoldoende mogelijk zijn, dan wordt
tijdig gezocht naar compensatie.

afhaalcentrum

blaricum
raadhuisstraat 18 • 1261 EW • blaricum

bestellijn 035 - 531 88 43
Wij bezorgen ook!

•

Bezoektijden Ma, di, do, vr,.
van 8.30 - 12.30 uur
Woensdag van 8.30 - 12.30 uur
en van 13.30 - 17.00 uur

•

shoarma pizza pasta
café

In het oude dorp
d’Ouwe Tak

Café-Slijterij d’Ouwe Tak
Eemnesserweg 13b
Blaricum
Tel. 035 - 5314300

Winkelcentrum de Balken

Geen fratsen. Dat scheelt.

Beschermde
flora en fauna in de
Blaricummermeent
De Blaricummermeent herbergt een
keur aan unieke flora en fauna. Tijdens
een inventarisatie door een ecologisch
onderzoeksbureau namens de gemeente Blaricum, werden diverse groepen
beschermde soorten aangetroffen. Zes
plantensoorten, één vissensoort, zes
amfibieënsoorten, 42 vogelsoorten en
elf zoogdiersoorten. Van alle beschermde soorten die zijn aangetroffen is de
vondst van de poelkikker de belangrijkste. Van dit dier is de Blaricummermeent de enige plek in Noord-Holland
waar met zekerheid bekend is dat het
zich hier bevindt. De poelkikker is aangetroffen in de bermsloot langs de A27.
De plannen van de gemeente om in de
Blaricummermeent een woon/werkgebied te realiseren zijn in volle gang. Het
ecologisch onderzoek maakt deel uit

Het plangebied
Het plangebied van de Blaricummermeent bestaat uit de Stichtseweg, de
Blaricummermeent en het recreatiegebied het Stichtse Strand. Het totale plangebied is zo’n 118 hectare groot. Het
gebied dat benut kan worden voor de
realisatie van woningbouw en de werklocaties is circa 68 hectare groot. Het
hoogwaardige werkgebied heeft een
omvang van 18,5 hectare. Met de komst
van het woon/werkgebied wil de
gemeente ook de recreatiefunctie van
het Stichtse Strand versterken.

Bezoekadres Gemeentewerf
Zuidersingel, Eemnes
Postadres Postbus 125, 1260 AC Blaricum
Telefoon 035-5399520
Fax 035-5394055
Bezoektijden op werkdagen van
8.00 -12.00 uur en
van 13.00 -17.00 uur

Vrijwilligers opgelet!
In 2001 is de gemeente Blaricum begonnen een nieuw vrijwilligersbeleid.
Daaruit kwam naar voren dat medewerkers van instellingen waarin vrijwilligers actief zijn, graag een cursus willen
volgen waarin wordt uitgelegd hoe de
instelling zich beter aan alle wettelijke
verplichtingen kan aanpassen.
Dergelijke cursussen zijn vorig jaar voor
het eerst georganiseerd en zullen dit
jaar een vervolg krijgen. De cursussen
vinden plaats in januari en februari.
Bent u geïnteresseerd, vraag dan bij het
bestuur van de organisatie waarbinnen
u vrijwilligerswerk doet naar de mogelijkheden. Zij hebben een brief van de
gemeente ontvangen waarin alles uitgelegd wordt.

Nominatie Vrijwilliger Informatiemarkt
van het Jaar
uiterst succesvol
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de
gemeente Blaricum, die op dinsdag 4
januari 2005 wordt gehouden, vindt de
verkiezing van de Vrijwilliger van het
Jaar plaats. Vanaf nu kunt u nominaties
indienen via e-mail bij de gemeente
Blaricum, m.seure@blaricum.nl.

Op zaterdag 6 november kwamen naar
schatting tussen de 800 en 1100 bezoekers naar de informatiemarkt. Dat aantal overtrof de verwachtingen ruimschoots. Reden te meer om dit initiatief
vervolg te geven. Op de foto ziet u een
aantal geïnteresseerden rond de marktkraam van het Vitusgebied.

ingenieur, bakker of filosoof. Waarbij het
talent van de één kan stromen doordat de
ander met zijn eigen specifieke gaven de
bedding vormt. Waarbij het talent van de
één kan stromen in de maatschappelijke
bedding die gevormd wordt door de specifieke gaven van de ander. Daartoe is vrijheid een basisvoorwaarde.

KERSTVAKANTIE

AGENDA
GEMEENTE
Gemeentehuis Nederheem
December 2004:
- Cie I, Welzijn, Sport & Sociale Zaken
6 december ’04 om 20.00 uur
- Cie II, Ruimtelijke Ordening & Beheer
7 december ’04 om 20.00 uur
- Cie III, Person.,Financ.& Organ.
8 december ’04 om 20.00 uur
- Raadsvergadering:
23 december ’04 om 20.00 uur
Januari 2005:
- Cie I, Welzijn, Sport & Sociale Zaken
10 januari ’05 om 20.00 uur
- Cie II, Ruimtelijke Ordening & Beheer
11 januari ‘05 om 20.00 uur
- Cie III, Person.,Financ.& Organ.
12 januari ’05 om 20.00 uur
(NB: dit is een reservedatum)
- Raadsvergadering:
27 januari 2005 om 20.00 uur
Ophalen oud papier:
wordt huis-aan-huis opgehaald in heel
Blaricum: op de 4e woensdag, nl. 22
december ‘04 en 26 januari ‘05. S.v.p.
vóór 9.00 uur ’s ochtends aan de weg
zetten.
Wordt
verzorgd
door
Voetbalclub Allen Weerbaar en de
Zorgboerderij
‘t Werckpaert
Inleveren klein chemisch afval / G.A.D.
- Bij winkelcentrum De Balken:
elke 2e dinsdag v.d. maand: 09.0009.30 uur
- En bij het Scheidingsstation Huizen:
Ambachtsweg; maandags gesloten

Schilders- en wandafwerkingsbedrijf
Huizerweg 26 - 1261 AX Blaricum - Tel. 035 531 13 60

DORPSSTRAAT 6A, BLARICUM TEL. 035-5389649
Alle medewerkers zijn gediplomeerd en
geregistreerd. Aangesloten bij de ANBOS

tandtechniek

Tandtechnisch Lab.
Zaterdags
gesloten

Dwarslaan 10
1261 BB Blaricum
Tel. 035 531 17 23

Stukadoorsbedrijf
W. SPAKMAN - BLARICUM v.o.f.
• NIEUWBOUW
• VERBOUWINGEN
• RENOVATIE
• SIERPLEISTERS
• RESTAURATIE

• GEVEL-ISOLATIE
• STUCCO-ANTICO
• LIJSTWERKEN
• LEEMSTUC

Koggewagen 9, 1261 KA Blaricum,
tel. 035-5257504, fax 035-5261779 mob. 06-22793245
spakman_blaricum@hotmail.com

FEEP VAN DER HEIDEN
PUINRECYCLING B.V.
- Handel in menggranulaat 0-40 met
KOMO-keur BRL 2506
- Handel in grind, grond en zand
- Recycling bouw-, sloop- en bedrijfsafval

Tel.: (035) 5257453 / 5383620
Fax: (035) 5317625
Singel 3, 1261 XP Blaricum

DANCE
TO FREEDOM
Twee prachtige lichamen die in voortdurende spanning elkaar zoeken en
weer loslaten. Strakke gezichten die
zich allengs glanzend ontspannen. Alle
spieren, alle gewrichten van hun lichamen lijken zich afzonderlijk te bewegen. Majid Ghadiri en Farid
Mohammed Pour dansen, doen dat op
grootse wijze en nemen de ademloze
toeschouwer mee vanuit het verborgene
naar daar waar men zich vrij bewegen
kan. Ze dansen in Muziekcentrum
Vredenburg in Utrecht, in Amsterdam
in de Melkweg en in Frascati, in
Boxmeer, in Düsseldorf, in Japan……
Ze dansen zelf en leren het anderen,
nemen zo de verantwoordelijkheid op
zich die hun huidige vrijheid met zich
meebrengt. Ze laten hun ‘Dance to
Freedom’ zien, de naam die zij hun
voorstelling gaven.
Verboden in eigen land
Zij groeiden op en speelden met elkaar in
de oudste straten van Teheran. Ook dansten zij, maar dat deden zij in het verborgene. Ze negeerden de regels van het land
die het dansen verbieden, gaven gehoor
aan de wetten van hun eigen gevoel.
Uiteindelijk ontvluchtten zij het regime
om zich voluit over te kunnen geven aan
wat voor hen levensvoorwaarde is. Zij
hebben zich ‘vrij’ gedanst. Gesteund door
mensen die zich vanuit hun eigen vrijheid
verantwoordelijk voelen voor de ‘onvrijen’ in de wereld. Mensen die leven vanuit
het besef dat vrijheid verplicht. Verplicht
tot een bijdrage aan het scheppen van
voorwaarden waarin gegeven talenten van
ieder mens optimaal tot ontplooiing kunnen komen. Voor de één als kunstenaar,
voor de ander als zakenman, opvoeder,

Majid en Farid (M. Piel)
Kwetsbare vrijheid
Dan opeens de wilde schok wanneer ook
bij ons een kunstenaar op brute wijze
wordt omgebracht, met grote maatschappelijke ontreddering tot gevolg. De
autochtonen vrezen dat onvrijheid ook
hier deel gaat uitmaken van het bestaan.
De gevluchten, dat zij ingehaald worden
door de wetten uit hun verleden en dat zij
verantwoordelijk worden gesteld voor de
dreigende toepassing van diezelfde wetten
in onze samenleving, als gevolg van hun
aanwezigheid hier en de trouw van velen
van hen aan hun eigen geloof.
Vrijheid blijkt ook bij ons kwetsbaar. Niet
los te koppelen van onvrijheid elders. Het

Het sneeuwt en de zon tovert glinsterende diamantjes op straat. Bomen,
struiken, hekken en huizen, alles heeft
een
donzen
dekbed
gekregen.
Gewapend tegen sneeuw en kou ben ik
op weg naar de supermarkt. Op het
schoolplein zijn joelende kinderen hun
vrijheid aan het vieren. Kerstvakantie.
Heerlijk, lekker doen wat je wilt. Geen
school, geen huiswerk. Vrolijk klinken
hun stemmen.
Opeens staan er twee kleine meisjes voor
me die angstig en verschrikt door elkaar
roepen. De grootste van de twee zwaait
met haar arm en wijst naar de ander: “Zij,
zij” roept ze en krijst naar haar vriendin,
“zij, Didi, is gevallen en nu heeft ze een
kapotte vinger en ook nog een doorn bij
haar nagel.” Er zijn speldenknopjes bloed
zichtbaar, maar hun gezichtjes zijn wit
van schrik. De supermarkt kan wel wachten, en even later zit Didi op de mooiste
stoel in mijn huiskamer om wat op verhaal
te komen. Ze steekt haar ‘enge’ pink recht
vooruit. “Weet je,” babbelt haar vriendin,
die Fleur blijkt te heten, “mijn moeder is
niet thuis en háár moeder woont zó ver
weg.” Er volgt een royaal armgebaar,
wordt nu duidelijk dat het niet langer om
‘hier’ en ‘daar’ gaat. ‘Zij’ en ‘wij’ zijn met
elkaar verbonden. Niemand ontkomt aan
de verantwoordelijkheid mee te doen aan
een voortdurende ‘Dance to Freedom’,
het continue proces van mensen in worsteling met en overgave aan elkaar. Dat is
wat Majid Ghadiri en Farid Mohammed
Pour op indrukwekkende én onvergetelijke wijze laten zien. Met als instrument
hun prachtige lichamen, waarin alle spieren en gewrichten zich afzonderlijk van
elkaar lijken te bewegen als onderdeel
van één ‘groots’ geheel.
Ina Schaafsma

waardoor Fleur achterstevoren op haar
stoel komt te zitten. Didy lacht ondanks
haar ‘ongeluk’. “Moesten jullie bij die
‘verre’ moeder spelen?” vraag ik dan. Ze
knikken allebei ernstig en schuldbewust.
“Oh, ik begrijp het en toen zijn jullie
zeker te vér gaan spelen?”
Het lekkerst
Intussen kijk ik naar het kleine vingertje.
Een pleistertje zal wel genoeg zijn. Het
doorntje wordt verwijderd en het plekje
met jodium behandeld. De patiënt heeft
alles kranig doorstaan. Maar het pleistertje gaat steeds weer los. “En verbandje
zou beter zijn,” stel ik voor, “maar nu eerst
Fristi.” Fleur kan wel inschenken en terwijl zij in de keuken rommelt met de glazen, zegt Didi met een benepen stemmetje: “Ik denk dat ik flauw ga vallen.”
Angstig kijkt ze mij aan. Ik verzeker haar
dat zoiets niet zomaar gebeurt en dat niet
iedereen dat kan. Dan vraag ik: “Vind jij
Fristi ook het lekkerst?” “Ja,” antwoordt
ze, kijkt met belangstelling naar het verbandje en vraagt: “Bent u een dokter?”
Zonder antwoord af te wachten, praat ze
enthousiast verder, “straks als ik buiten
kom, vindt iedereen mij zielig en gaan ze
allemaal vragen hoe het met me gaat.”
Haar witte gezichtje heeft weer een kleur
gekregen en haar oogjes stralen. Als Fleur
binnenkomt met de Fristi, de rietjes en de
koekjes, gaan Didi’s gedachten terug naar
het nu en zachtjes zegt ze mijmerend, terwijl ze geniet van haar drankje: “Fijn hè
Fleur, vakantie.” Fleur is het helemaal met
haar eens en neemt nog een koekje…
Hennie Lamaker
Niemand kan disharmonie verdragen
in het leven,
hoewel velen haar
uit onwetendheid bestendigen.
Inayat Khan
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WANNEER
ECHT BEVRIJD?
1944. In de verte gaat een sirene. De
lucht is vervuld van aanzwellend dreigend gedreun. Ramen rammelen. Door
het raam: witte strepen in de blauwe
lucht. “Lu-larm, lu-larm! Mammie,
mammie, kom nou!” roept de kleine
jongen. Hij kruipt snel onder de zware
kloostertafel, bang. Hij is alleen.
Vergeten. Het gebrom neemt af, verdwijnt. Dan komt er opeens iemand en
trekt hem mee de kelder in. Maar ’t is
over.
’s Nachts ligt hij in zijn bedje. Een enorme knal, raam vliegt open, de gordijnen
wapperen. Vliegtuig vlakbij neergestort.
De deur gaat open. De kleine jongen is
gerust. Vader is er. Tilt hem op. Houdt
hem vast. Veilig. Maar veel angst. Heel
veel.
Nederlandse vader, Duitse moeder
1942. Het is oorlog. Het geboortejaar van
de kleine jongen. Blond krullend haar,
blauwe ogen. Een blij kind. Hij zou eerst
Alexander gaan heten, naar de verzetsheld Alexander Willem Ruys, die net
geëxecuteerd was. Een open teken van
verzet. Te gevaarlijk. Ze noemden hem
anders. De derde zoon op rij. Nederlandse
vader, Duitse moeder. Getrouwd in 1936.
In een dorpje aan de grens. Waar nu per
vergissing wel eens bommen vielen. In de
streek van de familie van vader. Al vele,
vele generaties daar. Er mee verbonden.
Ook met de mensen. Eén grote familie.
Iedereen kent iedereen, jong oud, hoog
laag, rijk en arm. Geen onderscheid.
Vriendelijk en onbevangen, eerlijk en
gemakkelijk. Hun thuis. Ook voor moeder?
Ze had haar keuze gemaakt
Maar er zijn ook Duitse en Nederlandse
grootouders, ooms en tantes. Moeder
heeft het moeilijk, heel moeilijk. Leert
Nederlands in korte tijd. Spreekt met een
zangerig Zuid-Duits accent. Dan opeens,
overnacht, die Duitse soldaten overal.
Ook bij hun in huis. Groene helmen, groene uniformen. Kanonnen, tanks, geweren.
Hakenkruizen. Gebroken vrijheid.
Pijn voor vader, pijn voor haar.
Fabrieksarbeiders moeten naar Duitsland:
Arbeitseinsatz. Moeder komt voor ze op.
Ze schaamt zich voor haar landgenoten. Is
daarom kwaad op ze. Heel kwaad. Scheldt
ze uit. Officieren. Openlijk op straat. Een
pistool wordt getrokken. Op haar gericht.
Maar toch redt ze mensen. Gevaarlijk
spel. Maar ze doet het. Moet het. Vader
duikt onder, is opeens weg. Hij wil geen
namen opgeven van zijn personeel.

“Mammie, waar is pappie?” “Weten we
niet.” Moeder is alleen thuis. Met de drie
jongens. Haar twee Duitse zwagers en
haar vader komen op bezoek, Duitse officieren in uniform. Zij wordt niet veroordeeld door haar omgeving. Nee, die weet
wel beter. Steunt haar. Haar jongste
Duitse zwager zit als hoge officier in het
verzet tegen Hitler. Hij ontsnapt, en overleeft het maar net. Wil daarna nooit meer
iets van het leger weten. Dat hoorde de
kleine jongen pas na de oorlog. Hij is trots
op zijn vader en zijn moeder. En op die
ene oom. En houdt van ze.

Bevrijding mei 1945
Bevrijding?
1945. Bevrijding. De kleine jongen staat
met zijn twee broertjes naar de tanks te
kijken die ratelend dicht voorlangs denderen. Klein en kwetsbaar, maar hij wil ze
zien. Er bij zijn. De dag er voor is er op
die plek nog gevochten, zijn mensen
gedood. Overal munitie. Kapotte voertuigen. Nu is er die immense vreugde van de
vrijheid. Dan komen er zelfs Engelse officieren bij hun wonen. Eén groot feest. Ze
worden vrienden voor het leven. Vrij zijn
ze allemaal, eindelijk! Maar… ook nu
nog, na 60 jaar, ligt de oorlogsangst nog
steeds verborgen in de geest van de jongen. Meestal onmerkbaar. Meestal vergeten. Verwerkt, zoals dat heet. Maar dan
plots in zijn dromen: de dreiging van
Duitse soldaten. Agressie. En dit is niet
alleen bij deze jongen, maar bij al die kinderen die oorlogen hebben meegemaakt,
ook nu nog meemaken, en nog veel erger
dan bij de kleine jongen. Heel veel erger.
Die dat nooit meer kwijt zullen raken. Die
echt beschadigd zijn. Voor hun leven lang.
En de kleine jongen, nu als ouder mens,
voelt zich verantwoordelijk: hij wil geen
oorlog meer, nooit meer. Geen agressie
meer. De bevrijding van 1945 was het
begin van zijn verantwoordelijkheid. Voor
de vrijheid, voor iedereen. Want kinderen
zijn de toekomstige volwassenen, de dragers van onze nieuwe wereld.
Sybert Blijdenstein
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OUD, NIEUW EN WEER VERDER…
Ineens is dit jaar 2004 weer voorbij.
Over en sluiten. Er is veel gebeurd, te
veel zou je willen zeggen. Vreugde,
enthousiasme, verdriet, rampspoed, in
een oneindige reeks waar kranten en tv
zonder ophouden ons van verhalen.
De maand november vooral deed velen
twijfelen of dat afgelopen jaar wel de
moeite waard is geweest. Terugblikken.
Omkijken. Dat doen we meestal een beetje extra aan het einde van het jaar. Dan
sluiten we de agenda. Scheuren we het
laatste velletje van de kalender. Denken
aan alles wat voorbij ging, wie en wat we
verloren, wat en wanneer we zoveel goeds
ook meemaakten.
We zijn Europeanen geworden, leuk of
niet leuk, we gingen er toch uitgebreid op
uit in dat grote gebied van ons allen. We
kampeerden hier, we kampeerden daar,
zaten ergens aan ’t strand, slenterden door
oude stadjes. In ons eigen Europa! Wij
Blaricumse Europeanen reizen allemaal
wel ergens heen als het even kan, want de
wereld is echt mooi – wat je van heel wat
mensen niet kan zeggen, helaas – . Kijken
onze ogen uit onderweg, mopperen over
de euro, verbazen ons over al die blote
buikjes van de jeugd, ontdekken ergens
een ons onbekend middeleeuws kerkje,
genieten van de eindeloze velden met zonnebloemen, maïs en graan, van piepkleine
dorpjes met maar een paar huisjes… Dan
ineens, zie je rijen graven. Kleine ijzeren

kruisjes. Oorlog 1914-1918. Voorbij,
voorbij. En weer verder in groene perken
eindeloze witte kruizen, vele, teveel!
Omkijken, terugdenken aan al die jonge
mensen. Wat zonde toch, wat een rampspoed toen. Wat is er dan verbeterd? Al
die arme mensenkinderen van lang geleden, die zo graag langer hadden willen
leven en nu misschien overgrootvader
zouden zijn geweest. Omzien, omkijken
en je verwonderen over zoveel pijn en verdriet. Tussen de graven staat ergens een
groot standbeeld van wit marmer, met
veel bloemen en groen er omheen.
Er is een indrukwekkende tekst in gebeiteld. Een oproep van toen. Zestig jaar
geleden. Aan ons gericht…..
“We who lie here,
died that future generations
Might live in peace”
Ze lieten ons weten dat ze gestorven
waren opdat wij in vrede zouden kunnen
leven. En doen we dat? Als we het laatste
blaadje van onze kalender scheuren op de
laatste dag van dit moeizame jaar 2004,
wat denken we dan? Wat doen we er mee?
Positief blijven. Optimistisch, Schouders
er onder. We leven uiteindelijk in vrede,
laten we dat dan vooral ook vredig doen.
Ja toch?
Aty Lindeman-Strengholt

‘SAMENLEVEN’
Samenleven doen we met z’n allen,
alleen zal de één er anders mee omgaan
dan de ander. De één zal het leuk vinden om in ons dorp naast iemand te
wonen, terwijl een ander graag met
iemand zal wonen. Met ‘met iemand
wonen’ bedoel ik niet samenwonen in
een huis, maar gemeenschappelijk
wonen in en genieten van ons mooie
dorp.
Samen verantwoordelijk zijn voor je naaste omgeving, je straat en de straten om je
heen. Waarbij je de vrijheid hebt om het
één en ander te doen. Maak je van deze
vrijheid gebruik, dan neem je daarmee de
verantwoordelijkheid op je om het zo te
doen dat het een ander niet schaadt. Ik zal
een paar voorbeelden noemen:
- Je hebt de vrijheid om te rijden in de
auto die je wilt. Maar maak je van deze
vrijheid gebruik dan neem je daarmee de
verantwoordelijkheid op je om zodanig
te rijden en te parkeren dat een ander
daar geen overlast van ondervindt.
- Je hebt de vrijheid een hond te
nemen/hebben. Maar maak je van deze
vrijheid gebruik dan neem je daarmee
wel de verantwoordelijkheid op je
ervoor te zorgen dat een ander er geen
overlast van ondervindt.
Zo zijn er nog veel van dit soort voorbeelden meer te noemen. Ik doe dit niet omdat
het anders misschien te belerend zou overkomen.

Mijn boodschap is:
“Gebruik je vrijheid, maar misbruik
haar niet”.
Met dat misbruik bedoel ik:
“Loop nooit weg voor de verantwoordelijkheid die je op je nam door gebruik te
maken van je vrijheid”.
We moeten ons er van bewust zijn dat
door de jaren heen voor de vrijheid (lees:
zelfstandigheid) van ons dorp door vele
mensen is gevochten. Zij waren het die de
verantwoordelijkheid op zich namen. Ik
wens u en de uwen een prettige kerst en
een heel gezond 2005 toe!
Frans Ruijter

DE MACHT VAN
HET VRIJE
WOORD
Of wij mensen onze eigen vrijheid wel
aankunnen is soms een pijnlijke vraag,
die niet alleen in deze tijd gesteld kan
worden. De Deense filosoof Sören
Kierkegaard (1813-1855) heeft zich die
vraag zo’n honderdvijftig jaar geleden
al gesteld.
Hij kwam toen tot de volgende uitspraak:
“Het is een ziekelijke moderne lust om tot
elke prijs origineel te willen zijn, een pretentie van absolute onafhankelijkheid!
Neen, de ware vrijheid bestaat juist daarin, dat men zich een gegeven vrijwillig
toeeigent; dat men zoveel mens is dat men
in vrijheid afhankelijk wil zijn; en dat
geldt vooral ook van het taalgebruik.”
Ook toen was het dus al een twistpunt
hoever de vrijheid kan strekken van
meningsuiting van een mens, maar vooral
van schrijvers en publicisten. In ons taalgebruik zullen we moeten laten blijken
dat onafhankelijkheid en ware vrijheid
steeds weer bepaald worden door een
houding die aangeeft dat we in vrijheid
ons afhankelijk weten te maken van de
wereld waarin we leven. En ook van de
mensen met wie we – door welke omstandigheden dan ook – te maken hebben.
Kierkegaard formuleerde het zo: “Wie
alleen vrij wil zijn vergaloppeert zich in
de mogelijkheden, zoals een kind dat
slechts klinkers stamelt, want vrijheid en
noodzakelijkheid horen bij elkaar als klinker en medeklinker”. Wat geldt voor
woorden die losgerukt zijn uit hun samenhang en die een eigen leven gaan leiden,
dat geldt ook voor mensen en hun samenleving. De emancipatie van alle mensen is
een mogelijkheid tot echte bevrijding,
maar we mogen nooit blind worden voor
de risico’s die er aan verbonden zijn.
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DE RUGZAK VAN HET LEVEN
Gisteravond belde Lisa, ruim 3 jaar
oud: “Oma, kan ik eerdaags weer even
bij je komen?” De eerste keer dat zij
zelf belde, en wat lief dat stemmetje aan
de andere kant van de lijn. Natuurlijk
is het goed dat zij en haar kleine zusje
samen met hun moeder weer eens
komen. Eigenlijk al weer veel te lang
geleden.
Leuk, we hebben nu net een nieuw speeltuintje in de buurt gekregen, lekker dichtbij en ze hoeft er niet eens een weg voor
over te steken. Er is wel een glijbaan, als
ze daar maar niet afvalt… al weer zorgjes,
je bent toch een beetje verantwoordelijk
en helemaal als ze komt logeren. Net als
toen je eigen kind nog klein was, lijkt zo
kort nog maar geleden…maar voor je het
weet, ben je opa of oma… Het viel me op
dat ze nu ook via de telefoon steeds meer
te vertellen heeft. Wat gaat dat eigenlijk
toch snel. Straks is ze alweer getrouwd;
nou ja, zo snel gaat het natuurlijk niet,
maar toch… kinderen zijn zo gauw groot.
Zelf nog klein
Mijn gedachten gaan ongeveer een halve
eeuw terug. Zelf nog een klein meisje…..
De tuin van mijn grootouders grensde aan
de hei met smalle slingerpaadjes en in de
verte stond een rij bomen. Zie het nog zo
voor me. Aan de hand van mijn opa liepen
mijn zusje en ik over die hei en ik hoor
hem nog zeggen: “Je mag overal lopen
waar je wilt, want dit is allemaal van
opa!” Natuurlijk geloof je dat, om dan
later te beseffen dat dit helemaal niet zo
was, maar opa had de oorlog ten volle
meegemaakt en veel was mijn grootouders in die jaren ontnomen. Persoonlijke
eigendommen, maar het belangrijkste:
vrijheid! Opa werd verraden en opgepakt;
oma had nu alleen de zorg en verantwoording voor hun kinderen. Diezelfde vrijheid, waar toen zo voor gevochten is,
moeten wij nu koesteren en zien te behouden. Hebben wij niet de verantwoordelijkheid voor onze kinderen en kleinkinderen
om ze te beschermen tegen alle vreselijke
dingen die tegenwoordig weer gebeuren?
Elkaar
Na de oorlog kwam opa terug uit het concentratiekamp, gebroken, maar niet verslagen. Mijn grootouders konden terug in
hun oude woning, die weliswaar niet meer
hun eigendom was, maar die ze nu konden
huren. Het belangrijkste: ze hadden elkaar
nog. Net als zoveel Nederlanders hebben
ze weer een nieuw leven opgebouwd.
Logisch dus, dat mijn opa zei dat die hei
van hem was (zo voelde dat misschien
ook wel) en wij, kinderen, vonden dat
prachtig.
Fregat
Een sprong in het heden: onze zoon maakt
deel uit van een bemanning die een nieuw
fregat gaat uittesten, richting Caraïbisch
gebied. Prachtig vinden ze het: spannend
of alles wel goed gaat, maar bovenal de
warmte in, als het hier koud gaat worden.
En niet te vergeten: het extra geld dat ze
verdienen als ze lang en ver van huis zijn!

J.W.

De mens overwint het leven,
die zijn tong weet te beheersen
in verband met wat hij zeggen
én wat hij niet zeggen moet.
Inayat Khan
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De verantwoordelijkheid die ze krijgen,
wanneer dit fregat ingezet gaat worden ten
tijde van oorlog, waar ook ter wereld, daar
zijn ze eigenlijk niet zo mee bezig. De
vrijheid die ze deze maanden hebben, is
veel belangrijker……Hopelijk gaat alles
goed en zijn ze voor Kerst weer thuis,
want deze moeder is niet zo gerust op die
vrijheid!

Kinderen
Je verantwoordelijk voelen voor je kinderen en kleinkinderen, je ontkomt er niet
aan; het hoort bij dat rugzakje dat ieder
mens in z’n leven meedraagt.
Ook de verantwoordelijkheid voor de dieren en de natuur hoort daarbij. Afgelopen
zomer met vakantie op Texel geweest. De
vrijheid die je voelt op het moment dat de
boot je naar de overkant brengt, geweldig!
Een prachtig eiland met veel natuurschoon! De eilandbewoners zijn zich daar
ook terdege van bewust. Zomaar in een
weiland langs de weg zie je een bord met
de tekst: “Ons eiland van de Heiland” en
aan de andere kant van het bord: “De
Heer is mijn Helper”. Zo wordt er hier
met eerbied voor de natuur gezorgd.
Verantwoordelijkheid voor alles wat leeft!
Blaricum
Dan kom je terug in Blaricum en lees je in
de krant dat er 200 berken gekapt gaan
worden op ’t Harde…, schijnt beter te zijn
voor het natuurlijk evenwicht, maar wel
jammer van al die bomen. We zijn nu een
paar maanden verder en…wat is het mooi
geworden! Je ziet de vennetjes weer en
wat een weids uitzicht; in de verte de
kolossale Schotse hooglanders en aan het
hek wat bokken. Ergens, middenin, een
houten hok… het doet me denken aan de
stal van Bethlehem… de beesten in het
veld, (de herders en de engelen denken we
er gewoon bij) en dan een stralende ster…
Kerstmis! Een paar dagen van bezinning
in deze hectische tijd. Ik wens u gezellige
feestdagen met veel warmte voor elkaar
en laten we hopen op een vrij en veilig
Nieuw Jaar.
Tiny de Wit

‘Jan Voerman’ Noorderheide Blaricum, winter 1940 (Tafelbergerheide van de Tafelberg gezien richting Crailo, nu de Boisserainweg)

STILSTAAN BIJ
IETS DAT
BEWEEGT
Over tijd gesproken, 2004 is bijna verleden tijd. Een merkwaardige periode
van het jaar, deze zwevende toestand
tussen het niet-meer (2004) en het nogniet (2005). We kunnen gaan nadenken
over hoe het was en hoe het misschien
zal worden, maar die gedachten hebben
we in het “nu”.
We zullen én moeten beseffen dat wij, als
mensen, een grote verantwoordelijkheid
hebben om betekenisvol met het “nu” om
te gaan. Wie blijft vastzitten in het verleden, laat zijn kans voorbijgaan om zich te
herstellen. Maar wie alleen maar aandacht
besteedt aan de toekomst, doet afbreuk
aan zijn verantwoordelijkheid. Een toekomst zonder basis mist immers stabiliteit. Waar iemand zich verantwoordelijk
voor voelt, is natuurlijk zeer persoonlijk.
Is dat ons rij- en parkeergedrag? Het
deponeren van afval op openbare terreinen? Of zijn we wel voldoende betrokken
bij de leefomstandigheden van onze
medeburgers in de derde wereldlanden?
Onbegrijpelijk, maar waar: één op de vijf
automobilisten stopt niet voor slechtzienden, die met hun witte stok aangeven dat
ze willen oversteken……. over verantwoordelijkheid gesproken. Wat zou er met
ons aan de hand zijn? Moeten we meer
stilstaan bij de invulling van onze tijd?
Verantwoord en bewust omgaan met de
tijd bewerkstelligt duurzaamheid.
Duurzaamheid geeft stuur aan het leven.
En iemand die zijn stuur zorgvuldig vasthoudt, die kent zijn verantwoordelijkheid.
Laat 2005 maar komen!
Corryn de Vrieze
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TWEE KANTEN
VAN DE VRIJHEID
Vrijheid zit niet alleen in de alledaagse
dingen, maar ook in moeilijke momenten van het leven. Het is de manier hoe
je ernaar kijkt. Je zou geen vrijheid
hebben als je niet zou kunnen kiezen.
Daarom kun je nooit veroordelen. Aan
alles zit nu eenmaal twee kanten.
Zo hebben de Chinezen de symbolen van
yin en yang, waardoor je goed kunt zien
dat de twee vormen elkaar overlappen, ze
kunnen niet buiten elkaar. Als er geen
zwart is kun je het wit niet zien en als er
geen wit is, niet het zwart. En het gaat om
het balans van beide. Vrijheid is niet iets
wat begrenst. Het is volledige beschikbaarheid voor alles. Ook alle kansen om te
beslissen wie ik ben. Luisteren naar
muziek, kijken naar schilderijen, beeldhouwwerken, architectuur, enz. enz. het is
aan jou hoe je daarin jouw vrijheid
gebruikt. Vrijheid is ook ‘dank je’ kunnen
zeggen zonder dat iets zich heeft voorgedaan, geheel en al vervuld van vreugde en
liefde. Neem eens de vrijheid om lekker te
gaan zitten en kijk om je heen, of het nu
om projecten gaat, mensen, de natuur,
neem het waar, zonder oordeel, ook niet
of het mooi of lelijk is, wees alleen de
waarnemer, heb je ooit zoiets moois
gezien?
Els de Graaf

DAG
Een dag zonder lach
is een verloren dag.
(Peter van Elswijk)

(Uit het bezit van Gerard Adema)
Ergernis over de fouten van anderen
is een onnodige verzwaring van de
ergernis, die onze eigen fouten ons geven.

RUST
De rust om oud te worden
en niet meer door te hoeven racen
De rust om oud te mogen zijn
en niet meer jong te hoeven wezen
De rust die elke wijze vrouw
diep in haar hart bewaart
Die met gevoel en verstand
het leven heeft aanvaard

✽
Ik zou de schoonheid van de deugd
niet hebben kunnen genieten,
wanneer ik de zonde niet had gekend.
Inayat Khan

A.K.

GEZAG
De moord op Theo van Gogh heeft voor
veel beroering gezorgd en heel wat tongen losgemaakt. Met name in de media
over de grenzen die in acht genomen
moeten worden in woord en geschrift
en over hetgeen dient te gebeuren om
een einde te maken aan de onrust en
angst die ontstaan zijn in de samenleving, vooral bij de medeburgers van
Marokkaanse oorsprong, die zich niet
meer veilig voelen in ons land, dat ooit
als gastvrij en tolerant bekend stond.
Tot hoever gaat het recht op vrije
meningsuiting en waar ligt de individuele
verantwoordelijkheid ten opzichte van
onze medeburgers. Het lijkt er op dat het
recht om alles te mogen zeggen wat je wilt
door een aantal mensen belangrijker
wordt geacht dan het verantwoordelijkheidsgevoel voor de gevolgen van datgene
wat gezegd en geschreven wordt.

Foto: Sybert Blijdenstein

BLOEMEN (SLOT)
Bloemen spelen op duizenden verschillende manieren een rol in het leven van
de mens. Dat kan de symboliek van de
bloemen zijn of een legende.
Of ook de voldoening om ze zelf buiten in
de natuur te plukken. Hoe groot is de
vreugde wel niet als we in de bergen tussen de rotsen, of in de weiden, of op het
land en zelfs in de tuin, een bijzonder
bloempje ontdekken. We denken meestal
wel dat we heel wat weten over bloemen,
maar wist u dat bloemen een natuurlijke
klok hebben? Veel mensen in kwekerijen
weten precies om hoe laat een bepaalde
bloem haar kelken opent en/of sluit. En
dat klopt iedere dag weer precies. Zoals
boeren meestal goed weten of er regen,
storm of onweer komt, of vorst. Zo zijn er
in de plantenwereld ’barometer-planten’
en ‘kompas-planten’. De bloemhoofdjes
van de driedistel bijvoorbeeld kunnen
ervaren alpinisten een heleboel vertellen
over het weer. Als er storm op komst is
sluiten de winde, de goudsbloem en de
witte klaverzuring hun bloemkronen. En
als het ’t erg warm is en de lucht zwaar en
benauwd, buigt het ‘juffertje in het groen’
haar bloemen naar de grond.
De bloemen als decoratief element.
Bloemen worden op allerlei manieren toegepast in de decoratieve kunst, hetzij in
vrije vorm, hetzij gestileerd. Op antieke
Griekse vazen, in de Renaissance als kruldecoratie, tot aan de moderne architectonische stijlen. En het zijn ook weer de
lotusbloem of het acanthusblad die daarbij
een grote rol spelen. In de volksschilderkunst in ons land kwamen die motieven
ook al voor. Mozaïeken, gobelins, fresco’s, olie- en waterverfschilderijen, aquarellen, overal een bloemthema. En denk
eens aan onze serviezen, die we dagelijks
gebruiken of onze gordijnen en het
behang. Ook in de mode: de prachtige
oude borduursels en niet te vergeten de
bloemen op de hoeden. De versieringen in
de kerken bij speciale gebeurtenissen of

bij hele grote landelijke of stedelijke feesten. Het is teveel om op te noemen. En de
mooie kunstbloemen dan? Die van zijde,
fluweel of vilt zijn zo natuurgetrouw
gemaakt. Ook weer voor verschillende
doeleinden. Daarbij speelt het plastic een
grote rol, evenals die van de synthetische
harsen. En de Japanse bloemsierkunst
heeft een bijzondere rol apart.
Tot slot: de bloemen in voeding en
geneeskunde. Het konijntje eet de bloemen van de klaver en de geitjes doen zich
te goed aan in de geurige weiden, zonder
te weten dat ze hiermee waardevolle stoffen zoals vitaminen en voedingszouten
binnen krijgen. Vroeger gebruikten de
mensen veel meer bloemen in het voedsel.
Bijvoorbeeld de bloemen van de balsemien in de salades. Op de markten in het
platteland van Zuid-Europa zien we ze
nog liggen, de ‘soepbloemen’ en de bloemen voor de speciale omeletten. Zelfs de
blaadjes van madeliefjes, sleutelbloemen
en viooltjes. Maar ook wij hier eten heus
wel bloemen hoor: zoals bloemkool, broccoli en artisjok. Of we eten ze in de vorm
van een aroma. De artisjok heeft de grootste voedingswaarde, 75 calorieën en bevat
calcium, fosfor, ijzer en de vitaminen
A,B,C en D2. Tevens werkt ze nog eens
zuiverend op de lever. Je kunt boeken volschrijven over de kruidenvrouwtjes die er
vroeger waren en zelfs nu nog en wat zij
betekenden in de geneeskunde voor het
volk. Voor zich spreken de moderne kruidenwinkels en de vele artsen, die gespecialiseerd zijn in de natuurgeneeskunde.
En hoe zouden de cosmetische wereld en
de parfum-industrie er uit zien als er geen
bloemen meer zouden zijn? En de eenvoudige, maar soms ook een beetje eigenaardige, maar bijzondere, huis-tuin-enkeuken-middeltjes zijn we nog lang niet
vergeten: ze worden van mond tot mond
door ons doorgegeven.
A.K.

Fout en goed
In zijn column “Woordwapen” in NRC
van 7 november j.l. schrijft Youp van ’t
Hek dat hij niet alles meer durft te schrijven en dat hij al jaren op zijn woorden let.
Hij betreurt dat, gebruikt zelfs het woord
laf en zegt dat hij in zekere zin gezwicht is
voor de tirannen.
Mijn eerste reactie was dat het goed is dat
hij op zijn woorden let want het recht op
vrije meningsuiting heeft zo zijn grenzen.
Je moet de menselijke waardigheid in acht
nemen, personen of bevolkingsgroepen
niet discrimineren of beledigen en rekening houden met iemands cultuur, opvattingen, religie, niet oproepen tot wraak en
geen foute dingen goed praten. Maar Van
’t Hek mag natuurlijk niet zwijgen voor
geweld en moet blijven fungeren als onze
nationale hofnar en daar past geen angst
bij. Het is daarom beschamend dat het in
ons land zover heeft kunnen komen.
Harde hand
Een sprekend voorbeeld zijn de Hell’s
Angels die een paar jaar geleden met hun
begrafenisstoet in Amsterdam het verkeer
platlegden Het gezag deed niets, keek toe,
vond dat zoiets moest kunnen. Dat was
een keerpunt, een negatieve ontwikkeling
in gezagshandhaving. Hierdoor verloor de
samenleving vertrouwen in het gezag.
Burgers verwachten dat de overheid met
harde hand optreedt, niet gedoogt en consequent is. Hieraan ontbreekt het tegenwoordig in ons land.
Fundamentele waarden niet genoeg
Met nieuwe voorstellen om de fundamentele waarden in de samenleving te
beschermen en het zaaien van haat en
angst beter te weren, waar minister
Donner voor pleit, komen we er niet.
Meer regels maken de samenleving nog
complexer. Adequate en strenge gezagshandhaving is effectiever en zal het vertrouwen van de burger in de overheid
weer kunnen herstellen
Burgers of groepen van burgers zullen op
hun beurt eerder naar de rechter moeten
stappen wanneer zij zich onheus bejegend
voelen, teneinde een duidelijke uitspraak
uit te lokken. Ook de media zullen zich
moeten beteren. Terughoudendheid en
ingetogenheid zijn op hun plaats. Bij vrijheid behoort verantwoordelijkheid.
Adrie van Zon

LICHT
IN ONS ZELF
Hier moet iedereen wel gelukkig zijn.
Want nergens is de wereld zo mooi als in
ons eigen dorp. In de winter lijkt het een
romantische kerstkaart, in de lente dartelen lammetjes onhandig in de wei, in de
zomer lachen korenvelden en kleurige
veldbloemen je tegemoet, en in de herfst
is het heerlijk dwalen in verstilde mistgeuren. Een stukje paradijs op aarde.
Het jachterige gejoel en gewoel bromt
onhoorbaar ver achter de heuvels en heidevlakten. Ook de smerige, vol spanning geladen luchten van het doldraaiende stadsleven
gaan aan het dorp voorbij. De mensen groeten elkaar, kennen elkaar, helpen elkaar. Als
je in deze kleinschalige en gemoedelijke
wereld het geluk niet vindt, dan vind je het
nergens.
Ware moed
Een ster staat boven
het dorp te stralen.
Toch zijn er mensen
die het moeilijk vinden om van dit
paradijs te genieten.
Want dat kan alleen
als je stil wordt van
binnen. Je alle verwachtingen en verlangens hebt stopgezet. Niet meer
pretendeert alles beter te weten. Open en
dankbaar durft te zijn. Kortom: als je er zelf
niet meer bent, als je puur en klein durft te
zijn. Als je in de stilte en de duisternis van
je eigen ziel durft te duiken. Dat is ware
moed, want dan sta je oog in oog met onbe-

antwoorde vragen en vergeten gevoelens
die nog steeds om aandacht vragen.
Stonden we daar niet al lang boven? Weg
met die kinderstemmen en al dat sentimentele gedoe waar je niets voor koopt! Daar
kunnen we niets mee en die vragen zijn
toch niet te beantwoorden! Deksel op die
put!
Herfstbladeren
In plaats van rustig de tuin van onze ziel aan
te gaan harken, overschreeuwen we het
geritsel van de herfstbladeren met loeiende
bladblazers. En nu we toch bezig zijn, kunnen we daar mee meteen ons eigen ik
opblazen. Want groot willen we zijn. Als
bazige beesten zetten we onze haren en
veren op, gaan we blaffen en blazen en pakken alles groots aan. Want groot is macht,
dus hebben we steeds grotere huizen, grotere auto’s, grotere plannen en grotere monden. Steeds meer communicatie die nergens
meer over gaat. Is het niet juist de angst
voor onszelf, onze eigen onzekerheid, die
maakt dat we oplossingen zoeken in megalomane projecten waarmee we de wereld
verzieken? Waardoor het zo’n rotzooitje op
deze planeet is geworden? Want overleven
lijkt belangrijker dan het leven zelf.
Handhaven van jezelf, daar gaat het om!
Dromers zijn de realisten
Zo wordt uit angst veel ellende geboren.
Niet dat mensen dat bewust laten gebeuren,
dat het ze kwalijk is te nemen. Niemand
kan ooit bewust kwaad doen, want een
bewust iemand weet zich verbonden met
alles en voelt zelf de pijn die hij een ander
aandoet. De dromers zijn niet de romantici
en de idealisten, maar zij die geloven dat het
kwaad een harde werkelijkheid is in plaats
van een onbewuste denkfout. Natuurlijk
droom ik regelmatig, vooral als ik wakker

ben. Dan word ik kwaad en wil ik het
kwaad bestrijden. Word ik gek van verziekende reclame, onbegrijpelijke energierekeningen en geldverslindende servicelijnen.
Dan droom ik van stenen die door ruiten
van ministeries vliegen, en raak gevangen
in onontwarbare karmische ketens van actie
en reactie. Een strijd waarbij ik uitgeput en
leeggezogen achterblijf. Het enige dat mij
dan helpt is wakker worden.
Lastige vragen
Wakker worden? Maar dan voel ik me zo
klein en word ik bang. Dan komen weer die
lastige vragen boven, die we zo keurig uit
onze samenleving hebben verbannen! Dan
gaat het opeens weer over liefde en angst,
over toewijding en verwondering. Dan gaat
het over de dood, over God, over de zin van
het leven! Terwijl we net besloten hadden
dat we volwassen waren en geen pubers
meer! Maar toch ligt daar, diep van binnen,
het antwoord op onze vragen geduldig te
wachten, desnoods levens lang. Het
Koninkrijk Gods is binnen u. Er staat echt
het Griekse woord entos in Lucas 17:21,
zodat de hier geciteerde Statenvertaling
getuigt van een mysterie dat in latere vertalingen niet meer begrepen is. Namelijk
dat alleen als we stil worden, onszelf en al
onze oordelen vergeten en zorgvuldig naar
ons innerlijk luisteren, dat we alleen dan
kunnen ontsnappen aan de droom waarin
we kwaad met kwaad willen vergelden. Om
in een werkelijkheid te komen waar haat en
nijd bij het leven horen, maar ons niet meer
raken omdat we ons er niet meer mee verbinden. Omdat we hebben geluisterd naar
het antwoord dat in onszelf verscholen ligt.
Dat is onze enige verantwoordelijkheid:
licht laten schijnen in ons zelf.
Foto: Sybert Blijdenstein

Satyamo Uyldert

ONVERANTWOORD?

Foto: Sybert Blijdenstein

VRIJHEID?
VAKANTIE!
Nog een paar weken werken en dan gaf
mijn agenda met de nodige “kruisjes”
aan, dat ik op vakantie kon gaan. Daar
verheugde ik me telkens weer op. Als
het bijna zover was, werd mij dikwijls
gevraagd: “Met wie ga jij op vakantie?” Steevast antwoordde ik dan: “Met
z’n drieën”, waarop ik dan een paar
vragende ogen zag en zei: “M’n auto,
m’n tent, en ik.”
Geen vragen meer, maar een verbaasd en
ongelovig gezicht. Als een blije flierefluiter stapte ik dan eindelijk in mijn auto en
ging het onbekende tegemoet. Wel had ik
me op veel dingen goed voorbereid en
door veel te lezen en op te tekenen van
allerlei dingen, die ik per se wilde zien in
verschillende plaatsen gedurende mijn
zwerftochten. Zo ook het zelf kunnen verwisselen van een lekke band (bij mijn
garagehouder geoefend), want op kleine
binnenweggetjes zijn geen tankstations en
sta je er dus alleen voor. Alle grote autowegen vermeed ik. Met goede kaarten
zocht ik de kleine, dikwijls zó romantische weggetjes op en dan, als ik ergens op
een mooi plekje even de benen strekte,
kon ik wel juichen en luid zingen. En wat
er dan door je heen gaat is “Vrijheid”, zó
intens, zó machtig mooi. Je voelde je of je
alleen op de wereld was.

De zee
Geen mens te zien. Soms een konijntje of
een eekhoorntje. Verder die stilte…
Mijn einddoel was altijd ergens aan de
Middellandse Zee, meestal Spanje. Op
een hele kleine rustige camping, vlak aan
een mooie baai en een strandje. Soms was
er geen strandje, maar uitgeslepen gladde
rotsen, waar je heerlijk op kon liggen en
dikwijls was je dan alleen. Het golvende
water trok me als ’t ware de zee in. Is er
een verband tussen mijn sterrenteken
Pisces, dat ik me dan ook echt als een vis
in ’t water voelde? Absoluut niet bang om
minstens een kilometer ver weg te zwemmen en dan weer dat heerlijke vrijheidsgevoel te hebben. Drijven op de golven en
nergens aan denken. Kleine weggetjes in
Spanje zoeken en, zoals in Frankrijk,
soms in gekke situaties terechtkomen.
Zoals b.v. midden in een echt boertige
Franse bruiloft. De bruidegom nodigde
mij uit en ik moest kennismaken met de
hele familie, de pastoor incluis.
Gastvrouw
Als ik “mijn plekje” gevonden had, dán
pas zette ik de tent op. Onderweg sliep ik
in kleine hotelletjes. In een van die hotelletjes, waar ik om een kamer vroeg
(meestal primitief, maar kraakhelder),
stond een madame me te woord, rommelig gekleed met heel lang loshangend haar.
Ze maakte haar excuses over haar kledij
en vertelde me, dat ze net bezig was het
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hok van haar geit uit te mesten. “Loop
maar even mee hoor”, zei ze en even later
stond ik in haar tuintje bij een grote geit
en een hoop mest en stro. Ze vond het
heerlijk dat ik bij haar om een kamer
vroeg en ze heeft me vreselijk verwend,
door heerlijk te koken. Onder het eten
kwam ze telkens gezellig bij me zitten en
praten. Een enig mens. Na zo’n zwerfvakantie sta je opeens weer in het volle
leven en werken. Maar het gevoel “vrijheid” zal ik me altijd blijven herinneren.

Op de avond van de eerste kerstdag,
zo’n 30 jaar geleden, reden mijn man
en ik met een bevriend echtpaar in onze
auto, naar een gezellig restaurant in
Loosdrecht waar we ons kerstdiner
zouden gebruiken. We lieten ons de
maaltijd in het in kerstsfeer ingerichte
etablissement en de daarbij vergezeld
gaande wijn, uitstekend smaken.
Vrij laat, zo ongeveer om 1.00 uur, verlieten wij heel vrolijk het pand en reden,
dames achterin, terug naar huis. Op een
gegeven moment begon de auto zich
vreemd te gedragen. Hij begon te stotteren
en na wat spastische schokken stonden we
zo stil als een huis. Geen beweging meer
in te krijgen.
De motorkap werd opengegooid, maar uit
niets bleek wat het mankement was. Toen
opperde iemand om eens op de benzinemeter te kijken. En ja hoor, geen drupje
brandstof meer in de tank. Een onthutsende stilte volgde. Het lag op mijn lippen
om tegen mijn man te zeggen : “Weer
onverantwoord lang gewacht hè,” (hij had
n.l. een bloedhekel aan tanken en deed dat
zo laat mogelijk), maar beperkte mij tot
een veelzeggende blik.
Woedend uitte hij wat onparlementaire
woorden en gaf het stuur een paar fikse
dreunen. Daarna begon het door te dringen dat een taxi vinden de enige uitweg
was. In de straat waar we stonden waren
alle ramen, op een enkele kerstster na, al
verduisterd. Daar aanbellen, om te mogen
telefoneren, zou vragen zijn om forse
klappen. Dus stapten de mannen uit om in
de omgeving te gaan zoeken naar een taxistandplaats of een telefooncel. Van
mobieltjes had men toen nog nooit
gehoord.

Wij dames bleven achter, in een steeds
kouder wordende auto. We hielden de
moed erin, door nog dieper weg te duiken
in onze jassen en telkens tegen elkaar te
zeggen, dat ze (de mannen) wel zo zouden
terugkomen. Het duurde 15 minuten, een
half uur, drie kwartier. Al wie er terug
kwamen, geen mannen.
Eindelijk na een UUR stopte er een taxi
met daarin twee grijnzende koppen, waar
wij tegen gilden:
“Waar bleven jullie toch?” Waarna dit verhaal volgde. Ze waren gaan lopen en
enige straten verderop verscheen er letterlijk een lichtje in de duisternis. Een hel
verlicht raam met daarachter een schitterende kerstboom lachte hen toe. De mannen stapten er direct op af en trokken met
een forse ruk aan de bel. Vrij snel werd de
deur met een zwaai opengegooid en in
deuropening verscheen een man die zei:
“Goedenavond heren, komt u een borreltje drinken op mijn net geboren kerstkind?
Ik ben zojuist vader geworden.” De mannen brulden het uit, sloegen de jonge pa
feliciterend op de schouders en lieten zich
de borrel uitstekend smaken. De man
bleek net uit het ziekenhuis terug te zijn
waar zijn vrouw was bevallen van een
gezonde zoon. Er volgde nog een borrel
en nog een en het is, dat iemand zich plotseling afvroeg waarom ze hadden aangebeld, anders hadden we nu nog in de auto
zitten koukleumen.
De volgende dag zijn we met een jerrycannetje benzine de gestrande auto gaan
ophalen en hebben we bij de jonge vader
een groot kerstgeboorteboeket afgegeven.
Waarbij ik toen dacht: “Wat kan een beetje onverantwoordelijk gedrag soms prachtige gebeurtenissen tot gevolg hebben.”
Conny Rector

A.K.

INBRENG
ROMMELMARKT
2005
Gaat u binnenkort uw zolder, kelder of
rommelkast opruimen? Goed idee, want u
kunt uw goederen weer inbrengen voor de
rommelmarkt 2005, die traditiegetrouw
plaats vindt op de Blaricummerie op
Koninginnedag. U kunt uw spullen brengen naar Rie Rigter, Eemnesserweg 4,
Blaricum. GROOT MEUBILAIR, ZITBANKEN, FAUTEUILS, KOELKASTEN, MATRASSEN E.D. GELIEVE U
NIET TE BRENGEN.

J. Vos

Foto: Sybert Blijdenstein
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Voor al uw drukwerk

• Honden aangelijnd dienen te zijn op
de Tafelbergheide, anders boete €27,-.
• Geluidshinder (ook op zondag) door
toestellen, geluidsapparaten of voertuigen hier verboden is (APV art. 4.1.5.
en de Zondagswet).
• U geen vuurpijlen mag afsteken binnen een afstand van 50 meter van een
rieten dak! (APV art. 2.7.3.)
• Aangifte bij de politie via internet nu
ook in ’t Gooi mogelijk is. Uitsluitend
voor lichtere zaken, dader onbekend,
geen getuigen en zonder geweld. Via
www.politie.nl (hokje ‘korpsen’ aanklikken).
• De veiling in de St.Vituskerk, ten bate
van de herinrichting van de kerk,
€ 8.000,- heeft opgeleverd.
• Het Duchenne benefietconcert en de
kunstveiling t.b.v. het onderzoek naar
de ernstige spierziekte bij kinderen bijna
€ 15.000 heeft opgebracht.
• De jongerenwerkster Annebeth van
Vuren door de gemeente is aangetrokken
voor zestienplussers in de Bijvanck die
zich op straat dood vervelen.
• In de Blaricummermeent 1300 nieuwbouwwoningen overwogen worden
door de gemeente in plaats van de eerder
geplande 550 tot 700.
• De OZB in Blaricum voor 2005 met
11% verhoogd wordt.
• Omwonenden van het Bijvanckpark
de Maten naar de rechter zijn gestapt
omdat zij tegen plaatsing zijn van een
noodgebouw voor de Malbak in het
park.
• Er twee nieuwe kinderspeelplaatsen
in het oude dorp bijkomen: op ’t Harde
en aan de Piepersweg.
• Een illegaal gebouwde tunnel op last
van de gemeente door de eigenaar van
een nieuwe villa gesloopt moet worden,
en dat hij tegelijkertijd een rechtszaak
voert tegen de gemeente over de aanleg
van zijn tennisbaan.
• Gezondheidscentrum
(in)
‘De
Blarickhof’ t.z.t. gaat verhuizen naar de
a.s. nieuwbouw (ex-Lanphen-loods) op
de Meentweg 37.
• Oude GSM/mobieltjes ingeleverd kunnen worden bij de DA-drogist, voor het
goede doel.
• U lege printercartridges bij de
Blaricumse Boekhandel kunt inleveren en
100% volle, gerecyclede cartridges kunt
kopen tegen een aantrekkelijke prijs.
(Bron: pers- & krantenberichten en officiële publicaties)

KOPIJ
Heeft u iets te melden over uw club, vereniging, evenement of andere zaken in
Blaricum, laat het ons weten. Bij voorkeur per e-mail aan zowel de redactie
(redactieheienwei@xs4all.nl) als aan de
drukker (heienwei@jm2.nl) of op diskette naar onderstaand adres. Niet groter
dan een half A4 en indien mogelijk voorzien van een bijpassende foto.
Kopij voor het januari resp. februari nr.
inleveren vóór 3 resp. 31 januari 2005,
William Singerweg 13
Verschijningsdatum januari nr.
27 januari 2005

In het bestaan heeft het
kleinste
grassprietje
dezelfde betekenis en
dezelfde schoonheid als de
grootste ster. Er is geen
hiërarchie. Niemand is
hoger en niemand is lager.
(Citaat Els de Graaf)

de Specht
Boom-, en
Groenverzorgingsbedrijf
Blaricum
Telefoon 035 - 531 02 09
B.g.g 035 - 694 73 53

Protestantse

Gemeente

Blaricum
Zondag 12 december, 10.00 uur
Prof. Dr. M. den Dulk, Alphen a/d Rijn
Zondag 19 december 10.00 uur
Mw. Drs. L.W. van Reijendam – Beek,
Amsterdam
Zondag 19 december, 17.00 uur
Kinderkerstfeest
Vrijdag 24 december, 22.00 uur
(Kerstavond) Ds.W.Dijckmeester,
Naarden
Zaterdag 25 december, 10.00 uur
(1e kerstdag) Ds. W.G.J. van der Sluijs
Zondag 26 december, 10.00 uur
Drs. J. Greven, Blaricum
Vrijdag 31 december, 19.30 uur
(oudjaar) Ds. W.G.J. van der Sluijs
Zondag 2 januari
Oecumenische Dienst
Zondag 9 januari, 10.00 uur
Prof. Dr. A. Wessels, Amstelveen
Zondag 16 januari, 10.00 uur
Ds. R.P. Doesburg, Huizen
Zondag 23 januari, 10.00 uur
Ds. W.G.J. van der Sluijs
Zondag 30 januari, 10.00 uur
Ds. Josee van de Putte, Eemnes
Tijdens de diensten is er kinderoppas
(0-4 jaar) en kinderkerk (4-12 jaar).
De jeugdkapel voor jongeren van 12-18
jaar komt bijeen in de Blaercom.
www.protestantsegemeenteblaricum.nl

Zaterdag en zondag
Diner vanaf 17.30 uur
Tel.: 035-5383975
www.tafelberg.nl

KERSTACTIVITEITEN:
Kerstconcert in de Torenhof: op vrijdag 17 december om 19.00 uur door het
Goois Vocaal Ensemble (4 stemmig
gemengd koor: 65 leden), toegang gratis.
Kerstconcert in de St. Vituskerk: op
zondag 19 december van 15.30 – 17.00
uur. Meerstemmige kerstliederen afgewisseld met volkszang. Door Gemengd
koor St.Cecilia o.l.v. Corné Mooijbroek
samen met Muziekvereniging St.Jan uit
Laren, o.l.v. Nico Schimmel. Solozang:
Elma van den Dool. Orgelbegeleiding:
Joost Brugman.
Kerstconcert in de Protestantse Kerk
aan de Torenlaan: op woensdag 22
december om 20.15 uur, door het
Blaricums Gemengd Koor samen met
Mannenkoor Huizen, o.l.v. Lex Barten,
met pianobegeleiding door Karina
Kantarova. Ook samenzang.
Toegang gratis.
Kerstmarkt bij de muziektent in het
oude dorp: op zaterdag 18 december.
Informatie J.den Daas, tel.5247959
Kerstdiner voor senioren (S.W.O.BEL) in het Vitusgebouw: als vanouds
en oergezellig, op maandag 20 december. Vanaf 17.00 uur welkom. Kosten
€ 17,50 p.p. all-in. Ophalen en thuisbrengen kan. Opgeven (= betalen) bij
S.W.O.-BEL kantoor aan de Brinklaan
4, dagelijks 10.00-11.00 uur, of dinsdags
in de Malbak 13.30-15.00 uur.
Levende kerststal en kerstmarkt op de
Zorgboerderij ’t Werckpaert’: op
zaterdag 11 en zondag 12 december
12.00-16.00 uur. Met een echte verhalen-vertelster! Nico en Margriet de Jongvan ’t Klooster, Gebr. Dooijewaardweg
1a, hoek Fransepad. Info: tel. 5310076.
OVERIGE ACTIVITEITEN:
Actie Feestverlichting Blaricumse
Ondernemers Vereniging (B.O.V.):
Help onze 40 winkeliers. Zie uw bijdrage stralen in de winterse nachten! Info:
Eveline Viertelhauzen, tel. 5334133 en

St. Vitus Blaricum
Diensten in het weekend
Zaterdag 17.00 uur en zondag
11.00 uur: Eucharistieviering of
Woord en Communieviering.
Op 19 december, 9 en 16
januari: kindernevendienst
Door de week:
Donderdag 19.15 uur:
Avondgebed in de dagkapel
Bijzonderheden:
Donderdag 16 december 19.15 uur:
Viering van bezinning en inkeer ter
voorbereiding op Kerstmis
Zondag 19 december 15.30 uur:
Kerstconcert van het Gemengd
Koor St.Cecilia i.s.m. de Muziekvereniging St.Jan uit Laren. Zie ook
onder de ‘Blaricumse Berichten’
Vrijdag 24 december 20.00 uur:
Gezinsviering van Kerstavond m.m.v.
Het Kinderkoor
Vrijdag 24 december 23.00 uur:
Nachtmis m.m.v. het Gemengd Koor
Zaterdag 25 december,
Hoogfeest van Kerstmis:
11.00 uur: Eucharistieviering
m.m.v het Gemengd Koor
15.30 uur: Kindje wiegen. Samen met
de kleine kinderen zingen we een liedje
en vertellen een verhaal bij de kerststal
17.00 uur: géén viering

Zondag 26 december 11.00 uur:
Viering van Tweede Kerstdag
Vrijdag 31 december 19.15 uur:
Viering van Oudjaar
Zaterdag 1 januari 11.00 uur:
Viering van Nieuwjaar
17.00 uur: geen viering in Blaricum
Zondag 2 januari 10.30 uur:
Oecumenische viering van alle kerken
Van de BEL dorpen in de St.JansBasiliek in Laren.
17.00 uur: géén viering in Blaricum
Voor verder informatie:
Zie informatiebord bij de hoofdingang
van de kerk, of Pastor C. Lavaleije,
Kerklaan 19, 1261 JA Blaricum.
Tel. : 035 -53 83153.
E mail : stvitusblaricum@hetnet .nl

GEBOORTEN
30-10-2004 Maximiliaan Hendrik
Selling Govaerts
03-11-2004 Cas Theodoor Adriaan
Ganzeboom

HUWELIJKEN
28-10-2004 Remco Martijn van der
Hoeff, en: Carola Mathilda
Louise Kruijmer
11-11-2004 Carl Pieter Molenaar, en:
Helena Wilhelmina de Graaf
(NB:uit hoofde van privacy worden de overlijdensvermeldingen niet meer verstrekt)

Fritz Hörl, tel. 5317998. E-mail:
bov@interventus.nl. Donaties op bankrekening B.O.V.: 55.16.13.424 o.v.v.
‘duurzame feestverlichting’.
Blaricumse Voetbalvereniging B.V.V.’31
zoekt kantinebeheerder. Info:
H.Brouwer, 5260538 / 06-53220786 of
G.de Vink, 5258354 / 06-54211742.
E-mail: debrouw@xs4all.nl
Blaricumse Volleybalclub B.O.K
zoekt volleyballers: mannen, die recreatief willen volleyballen, met een beetje
gevoel voor de bal. Kom eens langs op
vrijdag van 21.00 – 22.00 uur. Gymzaal
OBB, ingang Kruislaan, bij de pomp van
Vos. Info: www.bokvolleybal.nl
Brand- en haardhout:
bij de Zorgboerderij ’t Werckpaert.
Professioneel zaag- en kloofwerk door
de medewerkers! Eiken- en beukenhout.
Op adres afgeleverd (Blaricum) € 40,per kuub! Bestellen: tel. 5310076.
Edelsmid Fritz Hörl: 12,5 jaar in
Blaricum! Daarom 12,5% korting in
december. Maakt bijzondere sieraden, in
opdracht. Goud, diamant en ebbenhout.
Modern en klassiek. Dorpsstraat 8,
tel: 5317998.
Galerie Bianca Landgraaf in Laren:
t/m 16 januari, Jos van Vreeswijk, beelden en schilderijen, Loek Lafeber,
email, pastel en olieverf.
Openingstijden: woensdag t/m zondag
13.00-17.00 uur en op afspraak.
Feestdagen gesloten. Info: 5335987,
www.galeriebiancalandgraaf.nl
Galerie de Vlierhove in Blaricum: t/m
19 december Ruud Spil, ‘De koe in
beeld’, olieverfschilderijen, tevens een
presentatie over zijn werk.
Openingstijden: donderdag t/m zondag
14.00–17.00 uur. Dorpsstraat hoek
Fransepad. Gesloten: 20 dec. t/m 15 jan.
Informatie: 035-5383736,
www.vlierhove.nl
Huisartsenpost en de Dienstapotheek
in Ziekenhuis Gooi-Noord zijn nu
nieuw gehuisvest. Feestelijke opening

medio december door burgemeester Ton.
Rollybus, vervoer voor gehandicapten
en ouderen: door vrijwilligers. Lage
prijzen. Op tijd. Ruimte voor gratis
begeleider. Lidmaatschap: €12,- p.j.
Vervoer: 1 dag tevoren aanvragen.
Aanmelden, opgeven en tarieven, bel op
werkdagen 9.00-10.30 uur met 0355315522
Schaapskooi Blaricummerheide: open
iedere zondag 14.00-16.00 uur.
Singer Museum te Laren: t/m 6 maart:
‘Singer Solo: Leo Gestel in zwart wit’.
Van 14 dec. t/m 24 april: ‘Schilders van
Berlijn 1888-1918. Berliner Secession’.
Openingstijden: dinsdag t/m zondag
11.00-17.00 uur. Info: 035-5393939,
www.singerlaren.nl
Stichting ’t Gilde: spreekuur donderdag
11.00-12.00 uur in ‘de Warrekam’ te
Laren. Ouderen geven belangeloos
advies: bankzaken, computers, boekenrestauratie, onderneming starten, tuininrichting, etc. Info: tel. 5242313,
www.gildegooinoord.nl
Stichting Lokaal Welzijn (S.L.W.) in
de Blaercom:
- Biljartmiddag: elke dinsdag 13.3017.00 uur. Kosten: € 5,- per maand.
Geen keu? Is aanwezig. Opgeven: zie
onder.
- Koersballen: elke vrijdag 13.30-15.30
uur. Kosten: € 4,- per maand. Een balspel dat lijkt op Jeu de boules, maar de
ballen rollen hier met een boog. Anders.
Een spel vol verrassingen.
Opgeven: woensdag- en donderdagmorgen in de Blaercom. Info: S.L.W /
Lisette Mooij, tel. 5312977 / 5262902.
- Inloopmiddag: elke woensdag 13.3016.00 uur. Babbeltje, krantje, spelletje,
kopje koffie. Kosten € 1,- per keer.
Yogalessen in de Blaercom: Hatha
Yoga door Monique Boshuizen op
maandagochtenden. Nog plaats voor 2e
beginnersles van 10.45 – 11.45 uur. Info:
tel. 6981410,
e-mail: momoyoga@tele2.nl

ARMARIUM

de “Briljant” versierder van ‘t Gooi

AllianceFrançaise
’t Gooi
Voor Franse taal en Franse cultuur.
Taal- en andere cursussen, lezingen, reizen, toneel.

Info tel.: 06 - 53 49 25 75

RUVAannemersbedrijf bv

Fr i t z
Hörl
edelsmid

-

juwelier

Dorpsstraat 8 - 1261 ET Blaricum
Tel. (035) 531 79 98

Meubelmaatwerk
van ontwerp tot
uitvoering
Interieur
Restauratie
van antieke meubelen
Meubelstoffering
Antiek in - en verkoop

Leeuwerik 1 - 1261 SL Blaricum
Tel. 035 - 523 32 75
Fax 035 - 523 32 76

Dorpsstraat 3, Blaricum, tel. (035) 5383409

Werkplaats
Angerechtsweg 3a
1261 XG Blaricum
Telefoon
06 50692151
06 55867534
035 5266863

Siertuincentrum Calis

LEVERING VAN O.A.
Wasmachines, Gasfornuizen,
Boilers, Geysers, Kachels,
Stofzuigers, Verlichtingsartikelen

AANLEG EN ONDERHOUD VAN:
Gas-, Water- en Sanitaire installaties.
Elektrische installaties

LOODGIETER: Meentzoom 29
telefoon (035) 538 24 85

ELECTRICIEN: Evenaar 8
telefoon (035) 538 78 92

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

TUINAANLEG EN ONDERHOUD
AARDAPPELENGROENTEN- EN FRUITHANDEL

Winkels
Angerechtsweg 4
1261 XH Blaricum
Marktstraat 50
1411 EB Naarden Vesting

Jan en André Visser

nieuwbouw, verbouw, onderhoud,
restauratie en beheer

D. BEEK

Parochie

BLARICUMSE BERICHTEN

Restaurant “De Tafelberg”
Lunch van 12.00-15.00 uur
Diner vanaf 17.30 uur
Maandag gesloten

R.K.

• Vaste planten, heesters, coniferen en bomen
• Kamerplanten, snijbloemen en boeketten
• Perkplanten en bloembollen
• Meststoffen, sierbestrating, tuinhout, grondsoorten in zakken of los gestort
Schapendrift hoek Eemnesserweg Blaricum • 035 - 531 17 01

Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

