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B L A R I C U M

Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

Nicoline Loggere
Zevenderdrift 74
1251 RD Laren
Tel: 06 - 54 73 58 24
www.loggeremakelaardij.nl
info@loggeremakelaardij.nl

Net even 
anders!

Naarderstraat 21C-23, Laren
Tel. (035) 538 02 50

P        

Happy Gifts 
For 

Happy Kids Fa. Wed. B. Vos

Restaurant
Lounge

Lunch and
Dinner

Amsterdam
T. 020-4707521

Blaricum
T. 035-5336996
www.theredsun.nl

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

Altijd Bloemen

Dorpsstraat 9d
035-5315703

Christiane Calis 

Jelle Hoekstra

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

www.rabobank.nl/noordgooiland

www.dayspamooi.nl

  

met de officiële mededelingen Gemeente Blaricum
HEI & WEI IS HET DORPSBLAD DOOR EN VOOR ALLE BLARICUMMERS EN IS EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DORPSBLAD BLARICUM.

heihei&&weiwei
Torenlaan 12 Blaricum
035 - 5315300
www.makelaarsvangoedehuizen.nl

Toen ik burgemeester werd van
Blaricum zei een van mijn collega’s het
volgende: ‘Blaricum is het mooiste dorp
in het Gooi, het Gooi is de mooiste regio
van Nederland, Nederland is het mooiste
land van Europa dat weer het mooiste
continent van de wereld is...’ Volgens mij
is dat een treffende weergave van hoe
goed wij het getroffen hebben in ons
mooie dorp. 

Toch betekent dat niet automatisch dat
we ook allemaal gelukkig en tevreden
zijn. Het tegendeel lijkt soms het geval te
zijn: we zijn kritisch, soms zelfs bijna
negatief, voelen ons niet altijd veilig en
ervaren overlast. Maar het kan volgens
mij ook anders: samen kunnen we ons
inzetten voor een dorpsgemeenschap
waar iedereen zich thuisvoelt. Niet als ik
en hij of zij, maar als wij.

Het uitgangspunt om ‘samen’ aan de slag
te gaan, sluit naadloos aan op een van de
‘opdrachten’ die ik meekreeg bij mijn
aanstelling als uw burgemeester: zorgen
voor meer samenhang en verbondenheid
in het dorp. Er is een bloeiend vereni-
gingsleven, er zijn vele evenementen, er
is inzet van kerken, ondernemers en wel-
zijnsorganisaties. Maar wat we eigenlijk
nog missen, is zoiets als een gedeeld
concept van hoe we hier met elkaar –
samen – willen leven. Gelukkig is er wel
iets dat ons bindt: Blaricum is een dorp
met een eigen karakter en dat willen we
met z’n allen graag zo houden!

Voor het merendeel van de Blaricum-
mers staat het behoud van het Blaricum
van nu voorop. We zien het liefst dat
alles in de toekomst blijft zoals het is.
En het wensbeeld is duidelijk: dorps en
kleinschalig, groen en blauw (water),
sociaal en vrij, levendig en vitaal. Dat
lijkt een makkelijke opgave, maar in
een constant veranderende wereld is het
ontzettend moeilijk om te behouden wat
er is. 

Samen

Kerstboom - Geluksboom

In heel Europa kent men het gebruik om
ongeluk af te wenden door op ongeverfd
hout te kloppen. ‘Touch wood,’ zeggen de
Engelsen. De Fransen: ‘Toucher du bois’
en de Duitsers: ‘Auf Holz klopfen.’ Wij
zeggen: ‘Even afkloppen’ en dan raken we

de onderkant van het houten tafelblad aan.
Deze vorm van bijgeloof is al heel oud en
is van Keltische of Germaanse afkomst.
Men geloofde dat de bomen de aardse
belichaming van de goden waren. In de
bomen woonden de goden en wanneer je
bedreigd werd door een bepaald ongeluk,
moest je hout aanraken. Hout nam de boze
geest op en zond hem de grond in. Dit
heette het Kotoukan-ritueel. Dit ritueel is
zo sterk dat het christendom het niet heeft
kunnen uitroeien. Daarom heeft men het
omarmd en het een christelijke betekenis
gegeven. Hout stond dan voor het kruis-

zal groot worden, Hij zal worden
genoemd: gezant van liefde, Vredevorst,

(Vervolg op pagina 2)
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(Vervolg op pagina 2)

S.B.

Tafelbergerheide: Het oude verdwijnt en het nieuwe verschijnt

Joan de Zwart-Bloch

foto: Anouk Bloch

Een man loopt over straat. Komt drie
metselaars tegen. ‘Wat doe jij?’ vraagt
hij hen. ‘Ik ben hier voor mijn geld,’ ant-
woordt de eerste. ‘Ik metsel stenen,’ zegt
de tweede. De derde antwoordt: ‘Ik
bouw een kathedraal...’

Vanuit welk perspectief kijk je naar je
leven? Wanneer Maria, de moeder van
Jezus, de engel Gabriël op bezoek krijgt,
dan zegt deze engel tot Maria: ‘Jij zult
zwanger worden, jij zult een zoon baren.
En je zult Hem de naam Jezus geven. Hij

Kerstmeditatie 2010 

Cuno Lavaleije

Jan Rinzema

Fijne kerstdagen en een goed 2011 



Het stille leven
Witte vlokken verstillen de wereld om
me heen. Eindelijk even een moment van
rust, met alleen het gekraak van de
sneeuw onder mijn voeten. Stilte, die me
herinnert aan hoe alles ooit was, miljoe-
nen jaren geleden op deze aarde. De
afwezigheid van geluid voedt me, alsof
alles meer en meer open wordt, zich
beter kan laten zien zoals het werkelijk
in wezen is. In de stilte komen mijn
voortrazende gedachten tot stilstand, en
is het net alsof mijn bewustzijn een
sprongetje maakt. Klik! Geluiden die ik
door gewenning niet meer hoorde zijn
opeens verjaagd tot nazoemende herin-
neringen. Heerlijk is het om in deze
leegte van de koude vrieslucht te staan.
Waarin ook mijn gedachten stilstaan.
Even geen oordelen. Even geen herinne-
ringen aan of heimwee naar een verle-
den. Even geen angst voor of verlangens
naar een toekomst.

De wereld staat gewoon even stil en
zwijgt. Heeft even niets te zeggen. Is er
gewoon. Gewoon zichzelf, zonder bete-
kenis, zonder naar iets anders dan zich-
zelf te verwijzen. Veel mensen schijnen
bang te zijn voor die zinloosheid, serieu-
ze filosofen worden daar soms heel som-
ber van. Terwijl de besneeuwde bomen
niets anders dan hun eigen schitterende
aanwezigheid uitstralen. Ze zijn er
gewoon. Zonder oorzaak of doel. Dat
zijn mooie denkconstructies, maar ze
lossen niets op. Want wat is de oorzaak
van de oorzaak, het doel van het doel?
Gedachten houden ons gevangen en
laten niets over van het hier en nu. Zoals
ook deze gedachten me afleiden van wat
er op dit moment is. Klik! Wat goddelijk
om hier zo vlak bij huis over de hei te
kunnen wandelen in de bevroren frisse
natuur! 

Of hebben deze stilte en koude, samen
met de lange donkere nachten toch een
bedoeling? Misschien zijn ze er wel om
even onze gedachten op nul te zetten,
zodat we even verlicht kunnen zijn. De
wereld waarnemen zoals hij is. Zonder
oordelen over wat goed of slecht is, wat
mooi of lelijk is, wat waar of onwaar is.
Tegenstellingen bestaan niet meer, lijken
bedrog, en zo openbaart zich de eenheid
en verbondenheid van alles met alles.
Dan voel ik me niet belangrijker of beter
dan anderen, maar ook niet minder of
slechter. Gewoon omdat ik ben die ik
ben. En om me heen zindert de wereld
van aanwezigheid en straalt diep van
binnen enthousiasme en levendigheid
uit. Alsof alles transparant wordt en zo
zijn onzichtbare maar o zo aanwezige
sprankelende kern laat zien. Leven is
meer dan waterstof, koolstof, zuurstof,
stikstof, zwavel en fosfor! Alles leeft!

Satyamo Uyldert

    
Boodschapper van Vrede.’ Boven het
leven van deze Jezus staat het motto ‘vre-
debrenger’. In de 33 jaar van zijn
bestaan zal Hij veel meemaken. Hij zal
opgroeien, hij gaat naar school, hij
maakt vrienden en vriendinnen. En
waarschijnlijk heeft hij ook een beroep
gehad en daarvoor geleerd: timmerman.
Net als zijn vader Jozef. 

Maar telkens weer, op beslissende
momenten, wordt Hij geconfronteerd
met zijn roeping: bij zijn doop in de
Jordaan, als hij in conflicten terechtkomt
met schriftgeleerden en tollenaars. Als
hij staat voor de magistraat Pilatus. Dan
is het op beslissende koersmomenten tel-
kens weer zijn roeping, die hem richting
geeft en Hem er doorheen sleept. Aan het
einde van zijn leven klinken op Golgotha
zijn laatste woorden: ‘Het is volbracht.’
En daarmee bedoelt Jezus niet: ‘Het zit
erop.’ Hij bedoelt: ‘Mijn missie is vol-
bracht. Mijn levenstaak is vervuld.’
Dat stelt ons voor de volgende vraag.
Werken, slapen, recreëren, presteren en
consumeren... Is dat het voor ons? Het
lijkt zo te zijn in vele levens. Het lijkt zo

te zijn in onze samenleving. Immers:
alle reclame gaat daarover. En de mees-
te gesprekken gaan hierover. Maar heeft
dit ten diepste met de bedoeling van ons
leven te maken? Het motto van Jezus’
leven was: zegenrijk te leven. Dit te zijn
bij de eigen kern. Dicht te zijn bij de
kern van het bestaan. Het motto van
Jezus was vrede. Zijn motto was liefde.
Ik wens u allen gezegende dagen.

Ds. Jan Rinzema

Als uw burgemeester geloof ik dat het
wel mogelijk is als we daar met elkaar
onze schouders onder zetten: samen.
Juist in een dorp als het onze, waar
zoveel kennis en kunde aanwezig is,
waar we mondig zijn en betrokken.
Samen kunnen we de problemen die we
ervaren oppakken èn aanpakken, zodat
ons Blaricum een dorp blijft waar ieder-
een welkom is en zich veilig en gebor-
gen voelt. 

Ik wens u goede feestdagen en een heel
mooi 2011 toe, samen met al uw dorps-
genoten!

Joan de Zwart-Bloch
burgemeester van Blaricum

(Vervolg pagina 1, Cuno Lavaleije)
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hout. Nu steunde men niet op de goden,
maar op het verlossend werk van Jezus,
om het ongeluk af te wenden.
Deze gedachten kwamen bij mij naar
boven, toen ik aan onze kerstboom zat te
denken. In bijna ieder huishouden staat
zo’n eeuwig groene boom in huis.
Voorbode van de lente, van de hoop op
nieuw leven. Bij menigeen is het alleen
versiering. Het ruikt zo lekker en het staat
zo gezellig. Pakjes onder de boom.
Versiering in de boom. Slingers, engelen,
kabouters , beren en kerstballen. Wat maar
in de mode is.
Waarom hang je er niet een gelukwens in?
Schrijf een mooie wens voor jezelf, voor
je naaste of voor de wereld om je heen op
een stuk papier. Vouw of maak er iets sier-
lijks van en hang dat in je kerstboom. Doe
dat niet terwijl je de kerstboom toch aan
het versieren bent, maar zoek daarvoor
een mooi moment. En deel je gelukswens
met je dierbaren. En je zult zien dat het
een positief effect zal hebben op je leven.
Maak zo van je kerstboom een geluks-
boom. En moge je geluk net zo sterk
geworteld zijn in je leven als een boom,
moge het geluk voor jou net zo stevig zijn
als een boom, en moge het geluk steeds
nieuw en fris blijven, zoals de kerstboom
in de natuur steeds groen en geurig blijft.
Ik wens u alleen een zalig Kerstmis en een
gelukkig Nieuwjaar toe.

Cuno Lavaleije
pastor van de RK kerk in Blaricum en Huizen

Binnendoor

S.B.



In die tijd werd er heel anders kerst
gevierd dan nu. Het stond meer in het
teken van het geloof en zeker niet in
het teken van eten, drinken en de com-
mercie, zoals anno 2010. Het ‘wennen’
aan de kerstgedachte begon al vier
weken eerder, dit is de adventstijd.

Zeker in het van oorsprong katholieke
Blaricum werd de geboorte van Christus
vooral in en om de kerk beleefd. De
kerstboom (een echte) werd daags voor
de kerst opgezet, samen met de kerststal.
Deze werd voorzien van echt mos dat
gewoon gehaald werd op de hei bij de
Tafelberg. Nu zie je bij veel mensen de
kerstboom al meteen na Sinterklaas
staan en ligt hij op 27 december alweer
kaal langs de weg.

De plaatselijke middenstand
Het hele dorp was vroeger tot en met 24
december laat bezig om klaar te zijn
voor de kerst. Denk hierbij vooral aan de
vier bakkers die we toen in het dorp had-
den. Zij hadden het allemaal heel druk
om de klanten te voorzien van brood,
gebak, banket en speculaas. Ook de vier
plaatselijke slagers waren tot laat in de
avond in de weer om alles op tijd bij de
mensen te krijgen. Uiteraard gold voor
de vijf groenteboeren, die we toen rijk
waren, hetzelfde als voor de rest van de
middenstand. Ook de kolenboeren, twee
in totaal, zorgden dat het bij een ieder
warm en geriefelijk was in huis. Of zoals
een mooi gezegde van de kolenboeren
luidde: ‘Zo, iedereen heeft het warm, de
kerst kan beginnen.’

De St. Vitus
De kerst begon dan ook voor de meeste
mensen met de nachtmis om vier uur ’s
nachts. Na thuiskomst uit de kerk werd
er heerlijk gegeten van een ruimgedekte
tafel. Je had altijd trek, want je mocht
toen zes uur voordat de kerk begon niet
eten. ’s Ochtends om half acht had je dan
de ‘dageraadsmis’ die je moest bijwo-
nen. Om tien uur was er dan de plechti-
ge hoogmis. Als je, zoals ik, misdienaar
was en je moest dienen, dan was dat een
hele opgave. Had je het geluk dat je dat
bij de zusters moest doen (de zusters
woonden toen in het klooster aan de
Kerklaan, waar nu Tandheelkundekliniek
Blaricum zit) dan zat je goed, want dan
kreeg je na afloop warme krentenbollen
en bolletjes te eten.

Gezamenlijk eten
Als al deze kerkelijke verplichtingen
achter de rug waren, werd er die ochtend
(eerste kerstdag) koffiegedronken met
iets lekkers erbij. Om ongeveer 12.00
uur werd er dan warm gegeten. Bij ons
thuis aten wij dan konijn(en). Deze bees-
ten werden liefdevol gefokt en vetgemest
door de jongens en een paar dagen voor
de kerst geslacht door Herman Krijnen
sr. Hij mocht dan het huidje hebben. Wij

stonden er als kinderen gewoon bij te kij-
ken. (Niks geen tere kinderzieltjes.) Na
het uitgebreide diner (moeder maakte er
altijd veel werk van) gingen we om
15.00 uur weer naar het kinderlof in de
kerk.

Verkeringen
Diegenen die bij ons al verkering hadden
bleven eerste kerstdag thuis, die dag
stond het gezin centraal, zonder vrienden
en vriendinnen. Na het lof werd er thee
gedronken en later pas een borreltje. Het
avondeten bestond uit een broodmaaltijd,
vaak van wat ’s nachts en ’s ochtends was
overgebleven. ’s Avonds om zeven uur
gingen we naar het plechtige lof. Daarin
werden, net zoals in de andere vieringen
van die dag, veel kerstliederen gezon-
gen. Na thuiskomst uit deze viering wer-
den er ouderwetse spelletjes gedaan en
zongen we ook kerstliederen, onder de
boom bij het stalletje. Dit droeg bij aan
het grote saamhorigheidsgevoel.

Richting ‘Oud en Nieuw’
In de ochtend van tweede kerstdag werd
aan de kerkelijke verplichtingen vol-
daan. De rest van de dag ging iedereen
zijns weegs. De ‘verkeringen’ mochten
weer bezocht worden en andersom.
Zo beleefden wij de kerst en gingen we
richting Oud en Nieuw, met of zonder
Wim Kan op de radio. Op 6 januari
(Driekoningen) werden de koningen pas
in de kerststal geplaatst, daarna werd de
kerststal afgebroken en ingepakt voor de
volgende kerst. De kerstboom werd
geprobeerd ‘over’ te houden wat in
Blaricum nog weleens lukte. Je ziet
namelijk nu nog hier en daar kerstspar-
ren staan bij mensen in de achtertuin van
meters hoog.

Goede wensen
Dit waren wat nostalgische kerstbelevin-
gen. Ik laat aan uw beoordeling over
welke u zal prefereren, maar wel in de
wetenschap om er elk jaar in welke vorm
dan ook een feest van te maken. Ik wens
u en de uwen een ‘zalig kerstfeest’ en
een goed begin van 2011!

Frans Ruijter

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

Woensbergweg 2   1261 AP Blaricum

Tel. (035) 531 07 34  Fax (035) 538 02 66

(Graag na telefonische afspraak)

 

            
          
       

         
         

         
       
      

          
           
        
        
       

    

  De advertentie moet gewijzigd  
  worden zoals aangegeven

  Het model is akkoord
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Het kleinste warenhuisje 
van het Gooi 

midden in Blaricum!

    

BLARICUMSCHE BRANDSTOFFENHANDEL

Speciaal adres voor:

Huisbrand

Industrie

Centr. verwarming

Aanmaakmaterialen

Blokken

Stookolie voor

centr. verwarming

en huishaarden

BENZINE

Mengsmering

Motoroliën

 
  
 

  
  
  

Remedial teaching
lezen, rekenen, taal

Torenlaan 5, 1261GA Blaricum
www.lrt.nu

Maud Goedhart
Daniëlle de Wit
Yolande Adriaansens

telefoon 06 21288318
telefoon 06 53405907
telefoon 06 26398561

 
  

   

 
  
 

  
  
  

 
  

   

De kerst, zo’n vijftig jaar geleden

www.vogelinterieurs.nl

Let op: eindredactiewisseling!

Per 1 januari 2011 neemt Gerda
Jellema, die tot nog toe de dunne ver-
sie van hei & wei verzorgde, het eind-
redacteurschap van mij over. Ik blijf
wel schrijven als redacteur. Maar u
moet voor alle bekende hei & wei-
zaken voortaan bij Gerda zijn. In de
colofon op de achterpagina kunt u de
nieuwe adresgegevens van eindredac-
tie zien, die ingaan per 23 december
a.s. Ook het bekende e-mailadres gaat
dan over op Gerda Jellema.
Wellicht heeft u in de vorige hei &
wei no. 356 van 10 december jl. Frans
Ruijters artikel gelezen ‘Vrijwilliger
van het jaar 2010’. Deze onderschei-
ding – ‘een lintje van het dorp’ noem-
de iemand het – viel mij geheel
onverwacht ten deel. Ik kan het niet
anders zien dan de erkenning van ons
hele team van hei & wei. 
Met plezier heb ik voor u, Blaricumse
lezers, dit eindredacteurschap ver-
vuld, zeven jaren lang. Het was hard
werken, elke maand weer, vaak tegen
de klok. Lange en ook late uren. Van
de leuke reacties van u, lezers, op
straat of in de winkel, genoot ik. Ze
waren mijn beloning. 

Maar nogmaals, zonder de steun en
inbreng van vooral ‘mijn’ vrienden en
vriendinnen van de redactie, was het
niet gelukt. Ik ben hen en ook de
anderen, onze trouwe medewerkers
en ons bestuur veel dank verschul-
digd. Samenwerking in optima
forma. Daarnaast blik ik met dank-
baarheid terug op de goede contacten
in het dorp met de winkelstand, de
verenigingen, de stichtingen, de
clubs, de welzijnsinstellingen, het
gemeentebestuur en de ambtenaren,
en al die andere zakelijke relaties. En
steeds gepaard gaande met die hart-
verwarmende persoonlijke ‘touch’.
Blaricum, bedankt!  

Sybert Blijdenstein

Van de redactie

De R.K. Kerk St. Vitus rond 1960

Gebr. Dooyewaardweg

S.B.



Royal Care & We Care
Meentweg 37-R
1261 XS Blaricum
tel: 035-5334585
fax: 035-5311653

De zorg die u thuis verdient

t h u i s z o r g

Smederij 
B.v.d.Bergh
Tuin- en parkmachines
Tractoren
Smederij werkzaamheden

Brinklaan 8-10

1261 ER  Blaricum

Tel. (035) 531 66 33

www.smederijbergh.nl

 AANNEMINGS BEDRIJF
HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken

Singel 3 - Blaricum - Tel.: 035 5383620 / 5257453

www.hermanvanderheiden.nl

Het liefst op de grote stille heide
‘Come by!’ – ‘Walk on!’ – Schotse bor-
dercollie Loes en schaapherder Mirjam
de Hiep van het Goois Natuurreservaat
zijn goed op elkaar ingespeeld. Zodra de
kudde schapen uit elkaar dreigt te vallen,
moet Loes aan het werk. ‘Mijn hond is
m’n beste collega,’ zegt de schaapherder.
Hond en herder zorgen er dan ook dage-
lijks met z’n tweeën voor dat de levende
maaimachines die de hei in ’t Gooi open
houden, in het gareel blijven.

‘That’ll do!’ – ‘Lie down!’ – en Loes
mag weer gaan liggen. De Drentse hei-
deschapen, allemaal zandkleurig, op één
zwart exemplaar na, eten zo’n acht uur
per dag, de hele winter lang. Ze eten de
uitgebloeide hei, halen de topjes eruit en
snoeien dus eigenlijk de heide, zodat die
volgend jaar weer mooi uitloopt. Jonge
dennetjes en berkjes zijn ook favoriet, en
dat komt mooi uit, want het GNR zet de
schapen in om te voorkomen dat het hei-
deterrein dichtgroeit. 

Het GNR heeft twee kuddes, één in
Blaricum, en eentje die rondzwerft door
’t Gooi. Op de dag van onze afspraak
loopt Mirjam met 217 schapen op de
Zuiderheide, in de buurt van theehuis ’t
Bluk. Op de Blaricummer- en Tafelberg-
heide komt ze in deze tijd wat minder
vaak, maar zodra de Blaricumse kudde
klaar is om met een hond op pad te gaan,
zal ze daar ook weer te vinden zijn. 

Bij de brand van twee en een half jaar
geleden kwam de oude kudde, waarmee
Mirjam met haar collega Johan Griffioen
van Rhenen naar het Gooimeer was
getrokken, om. ‘Dat was een heel bijzon-
dere kudde, schapen, hond en herders
waren zo goed op elkaar ingespeeld, dat
heb je niet zomaar terug,’ vertelt De
Hiep. De dag van de brand herinnert ze
zich nog heel goed: ‘Het was heel heftig.
Ik zou die ochtend schapen gaan scheren
in Ede, ik stond al klaar om weg te gaan
toen ik op m’n telefoon zag dat ik een

heleboel oproepen had gemist. Toen ik
terugbelde, hoorde ik dat de kooi was
afgebrand en dat geen van de schapen de
brand had overleefd. Van scheren in Ede
kwam niks meer terecht, ik ben natuur-
lijk meteen naar de kooi gegaan. Het was
dramatisch. Echt heel erg. Maar liever
wil ik denken – hoe gek dat misschien
klinkt – aan de positieve kant: de reacties
van de mensen waren hartverwarmend.
Zo ontroerend: kinderen kwamen bij ons
aan met een boterhamzakje met geld, dat
ze langs de straat hadden ingezameld. Er
waren hardloopacties op scholen. Die
hele saamhorigheid, hoe de hele Gooise
bevolking in beweging kwam voor een
nieuwe kudde en een nieuwe schaaps-
kooi, dat heeft me erg geraakt.’

‘Walk on!’ – ‘Goed zóóó!’ – Terwijl ze
vertelt, houdt Mirjam de Hiep de scha-
pen goed in de gaten. Er zijn ineens twee
aparte kuddes ontstaan dus moet de bor-
dercollie weer ingrijpen. Eén schaap
blijft nog apart van de rest lopen, Loes
heeft dat onmiddellijk in de gaten en ze
hoeft alleen maar te kijken: met één blik
dwingt ze het eigenzinnige schaap rich-
ting de kudde. 

Hoewel schaapherder een eenzaam
beroep lijkt, heeft Mirjam de Hiep veel
aanspraak. Mensen blijven even staan
kijken naar de kudde. Met het koude
weer komt er soms iemand spontaan met
een thermoskan warme chocolademelk
aan. ‘Ik kan het niet verklaren,’ zegt De
Hiep, maar op één of andere manier
maak je als herder veel los. Veel mensen
beginnen spontaan hun levensverhaal te
vertellen, ik kan boeken vól schrijven.
Dat ga ik niet doen hoor, het is hun ver-
haal.’ Lachend: ‘Af en toen voel ik me
net een maatschappelijk werker! Je weet
precies wie er gescheiden is en wie er
samenwoont met wie.’ Maar die ‘drukte’
is ze af en toe ook zat: ‘Dan wens ik echt
dat ik op de grote stille heide was, maar

die heb je niet echt in ’t Gooi. Maar
goed, als je de hele dag alleen bent, ga je
op een gegeven moment tegen jezelf pra-
ten, tegen de schapen en de hond, en dan
denk je: het wordt wel weer tijd om naar
de bewoonde wereld te gaan.’ 

Zodra de 70 schapen van de Blaricumse
kudde er in het voorjaar op getraind zijn
om met hond en herder rond te trekken,

H.R.

Mirjam met haar kudde

Mirjam met bordercollie Loes

H.R.

Er was eens een heel lief, maar handig en
inventief jongetje. Theo, een leuk joch
waar iedereen van houdt. U kent die kin-
deren wel. Je bent er weg van. Nu is Theo
een voorname, rustige man, lang geleden
afgestudeerd als econoom en later zelfs
gepromoveerd op een of ander ingewik-
keld onderwerp. Heel knap. Hij werkt op
een voorname plek bij een voorname
bank. Vriendelijk is hij, aimabel, sociaal,
geestig en subtiel, een aangenaam mens
met diepgang. Maar... er stak meer achter
Theo. De moeite waard om te vertellen.
Toen Theo een jaar of twaalf was, speel-
de hij eens bij een vriendje. Het was een
gezellige middag, zó gezellig dat de
moeder van het vriendje hem vroeg te
blijven eten. ‘Dat is wel een risico,’ dacht
Theo. ‘Want misschien vind ik het eten
hier niet lekker. Ik moet voorzichtig
zijn.’ Hij vroeg aan de moeder van zijn
vriendje op vriendelijke toon: ‘Wat eet u
vanavond?’ De moeder: ‘Spruitjes met
een bal gehakt.’ Theo dacht ‘Oeps’, maar

zei enthousiast: ‘Lekker! Maar vindt u
het goed dat ik eerst even mijn moeder
bel of zij het wel goed vindt?’ ‘Wat een
keurige jongen toch,’ dacht de moeder
van zijn vriendje. Theo ging naar de tele-
foon in de gang. Even kijken of niemand
hem hoorde, en dan bellen. Aan zijn
moeder vroeg hij: ‘Mam, wat eten wij
vanavond?’ Moeder noemde het op. Dát
klonk een stuk beter. Theo: ‘Mam, je ziet
me zo thuis, ik ga hier nu weg.’ Terug in
de kamer bij zijn vriendje zei hij: ‘Och
wat is dat nou jammer. Het mag niet van
mijn moeder. Ik moet thuiskomen.’
Moraal van het verhaal: zonder iemand
te kwetsen kun je het optimum uit je
leven halen. Maar je moet wel weten
hoe. Mochten er soms dinergasten met
de feestdagen bij u afzeggen en u met uw
gehaktballen blijven zitten, dan weet u
wat er aan de hand is. Ik wens u:
‘Prettige Kerstdagen’ en een ‘Gelukkig
nieuwjaar!’

Sybert Blijdenstein 

wil Mirjam zelf ook weer in Blaricum
gaan hoeden. ‘Ik vind het wel heel erg
leuk om weer die kant op te gaan.
Misschien volgend jaar zomer.’ Maar
zover is het voorlopig nog niet. Zachtjes
begint het te sneeuwen. Herder, hond en
schapen trekken verder, door een lang-
zaam witter wordend Goois heideland-
schap. 

Henny Radstaak

Wil je blijven eten?

Parkeerplaats Tafelberg

S.B.



Er was eens een haan en er was ook
een kip. Op zich niets bijzonders, de
wereld zit tenslotte vol miljarden kip-
pen en hanen... Ze worden uitvoerig
gegeten, gekookt, gegrild, gestoofd,
gerookt of gebakken in het pannetje.
Maar deze – in Blaricum woonachtige
– haan en kip waarover wij hier graag
willen verhalen, zijn bijzonder. Echt
bijzonder. 

Ze scharrelen dagelijks, doorlopend
naast elkaar in het gras, op de mesthoop,
tussen de bloemen... én altijd zij aan zij.
Kortom ze beminnen elkaar devoot.
Maar iets teveel, want de arme Klazien,
zo hebben we haar maar genoemd, ver-
loor de mooie grijze veren op haar rug,
tot bloedens toe, omdat Klaas, de haan
dus, haar te regelmatig treedt. (Zo heet
dat in kippenjargon: de haan treedt de
kip. Heel gewoon.) 
En wij mensen zeiden: ‘Oh en ah’, von-
den het zó zielig en pakten Klazien op en
stopten haar in een hok, mooi veilig
opgeborgen, op veilige afstand van haan
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Kerst-kip

leeuw op grond van quarantaine in
Spanje blijven en werd – met goedvin-
den van de wenser – een tijger geaaid.
De enige persoonlijke wens van een
bewoner die vlak voor het einde van de
termijn nog niet was vervuld, leek zo
eenvoudig. ‘Een maatje om mee te kla-
verjassen,’ bekent Claudine, waarbij haar
enthousiaste stem een octaafje zakt. ‘Dat
lukt maar niet.’ Het is met gepaste trots
dat hei & wei binnen 24 uur na het inter-
view in die vacature kon voorzien. Als
dat geen participerende kerst-journalis-
tiek is ...

‘Torenhof moet
bruisen,’ kreeg
Claudine Kok bij
haar sollicitatie
twee jaar geleden
mee als taakstel-
ling. ‘En dat moet
vooral door de
bewoners zelf wor-
den bereikt,’ werd

daarbij haar uitgangspunt. Dat er door
het jaar heen zes dagen per week activi-
teiten worden georganiseerd, toont aan
dat die missie is geslaagd. Dat ook per-
soneel en vrijwilligers daarin een niet te
onderschatten rol hebben gespeeld, is
een niet echt gewaagde veronderstelling.
‘Vrijdag 3 december hebben voor het
eerst Sinterklaas gevierd waarbij kinde-
ren aanwezig waren,’ wil de coördinatri-
ce activiteiten en vrijwilligers, die maar
weinig vragen nodig had, nog wel even
kwijt. En als de interviewer zijn schrijf-
blok dichtslaat als signaal dat dit het echt
moet zijn, zegt ze nog snel: ‘Volgend
jaar oktober bestaan we tien jaar, we zijn
nu al aan het brainstormen.’

Hidde van der Ploeg

Klaas. Wreven haar goed in met uierzalf,
iets wat bij alles en iedereen altijd pro-
baat helpt. Maar Klaas de haan? Hij was,
denken we, ontroostbaar zonder haar,
liep heen en weer, op en af, en rustte ver-
volgens aan de andere kant van het gaas
vlak naast zijn Klazien uit, om vervol-
gens weer naar haar op zoek te gaan in
de vrije wereld.

‘Ach,’ zei een vriend van ons. ‘Ik weet er
wel goede raad op. Zijn jullie zaterdag
thuis? Dan kom ik wel even langs.’ En
dat deed hij, met een grote doos, die hij
ver van het hok op de grond zette, de
deksel opende en ta ta ta ta... Daar kwa-
men zes zwarte en statige dameskippen
uit fladderen, die onwennig begonnen te
tokkelen en ogenblikkelijk het gras
begonnen om te spitten. We begrepen het
niet helemaal. Het ging toch om Klaas,
om het veranderen van zijn schandelijk
wrede en oversekste gedrag? ‘Nou,’
sprak de wijze vriend opnieuw, ‘nu kan
hij zijn gang gaan en heeft zijn Klazien
eindelijk rust.’ 

Zo zie je maar weer, voor alles is een
oplossing en in de donkere kerstdagen
verblijdt dat een mens, of het nu om een
kip gaat of om iets anders. Er is altijd
licht in de verte. En in het altijd spannen-
de nieuwjaarsgebeuren vrolijkt licht ons
steeds weer op als toekomstgedachte. 

Maar ‘de mens wikt,’ etc... Het liep
geheel anders. Klaas de haan bleek trou-
wer dan menig man, erger nog, hij grie-
zelde van al dat vrouwengeweld, hij keek
ze niet aan en bleef zitten naast het hok
van zijn geliefde alwaar noch hij, noch
zij werd opgegeten met Kerstmis. Het
leek er zelfs op dat hij een kwartiertje
eerder dan anders kraaide om de dag
welkom te heten. Om kwart over vier 
’s ochtends was zijn opwekkend hanen-
gekraai luid te horen. 

De wereld is vaak zo liefdeloos en wij
mensen maken er meestal een potje van.
Het is absoluut leerzaam om eens nauw-
keurig naar dieren te kijken en ze vooral
niet alleen te zien als een spannend
recept om zachtjes te braden of ragout
van ze te maken met een uitje en een
scheutje brandy. Over een konijn of een
fazant hebben we het hier nu niet. Dat
komt wel een andere keer.

Aty L.S.

‘Het hoogtepunt van de kerstviering
bij Torenhof is het grote diner voor de
62 bewoners en het nagenoeg voltallige
personeel op de middag van tweede
kerstdag. ‘Bijna alle medewerkers zijn
daarbij aanwezig,’ kijkt coördinatrice
activiteiten en vrijwilligers Claudine
Kok vooruit. ‘Er is dan livemuziek van
onze huispianist John Fields, die bij-
voorbeeld met een kerstpotpourri uit-
nodigt tot meezingen. Vele bewoners
laten hun familie die dag weten dat ze
dan even geen behoefte hebben aan
een uitstapje, hoe goedbedoeld ook.’

De familie van de bewoners krijgt de
gelegenheid (wel van te voren aange-
meld) aan te schuiven op eerste kerstdag,
waarbij eveneens livemuziek wordt
gemaakt. ’s Avonds is er nog een extra
broodbuffet in De Lawei. En wie denkt
dat hiermee de activiteiten gedurende
Kerstmis zo ongeveer zijn aangestipt,
maakt een denkfout. In de avond van de
23ste december hebben de bewoners van
Torenhof dan al met de touringcar een
lichttoer gemaakt door het feestelijk fon-
kelende Gooi. De kerstmarkt in het
gebouw op vrijdag 17 december mag
ook niet onvermeld blijven.
Dat vanaf 8 december de Torenhof baadt
in feestelijke versiering ligt eigenlijk wel
voor de hand, dit wordt door Corrie en
Ank ieder jaar weer met veel liefde ver-
zorgd. Aparte vermelding verdient nog
wel de wensboom: een niet opgetuigde
kerstboom waarin de bewoners een
(papieren) kerstbal bevestigen die een
persoonlijke wens bevat. Op oudejaars-
dag worden de ballen uit de boom
geplukt en worden de wensen besproken.
‘We hebben een jaar om die wensen te
vervullen,’ zegt Claudine Kok. Dat is
vorig jaar nagenoeg gelukt. Zelfs de
ongewone wens een leeuw te aaien is
vrijwel ingelost. Circus en dierentuin
weigerden mee te werken op grond van
het gevaar. Maar het inschakelen van
Paul de Leeuw leidde tot succes.
Eenvoudige zielen zoals uw verslagge-
ver denken daarbij dat Paul geaaid werd,
maar het ging wel degelijk om een echt
roofdier in een van de uitzendingen van
De Leeuw. Alleen moest de beoogde

Kerstmis in
Torenhof
Met een flintertje 

journalistieke participatie

P.v.R.

Torenhofbewoners bij de kerststal

Klaas, de haan

De Wensboom



De twee regenbogen ontstonden zo onge-
veer op de hoogte van steenfabriek
Rijsbergen aan de Blaricummerstraat en
verdwenen voorbij Rebel. De zon, die
tegen een nevel van waterdruppeltjes aan-
scheen, leverde een schouwspel van in
elkaar overvloeiende kleuren op. Daar sta
je dan met je hond van te genieten, ik iets
meer dan de hond, terwijl ik rondkijk of er
nog meer mensen zijn die dit ‘wonder’
meemaken. Je zou iedere Blaricummer
erbij willen roepen: ‘Kijk nou toch, fan-
tastisch!’ Helemaal blij wandel ik vol
goede moed verder.

Gebogen over het stuur fiets ik de heuvel
op, richting Tafelberg. De vogels fluiten
en ik zie zonnestralen die, gebroken door
het groen, gouden figuurtjes op het fiets-
pad maken. Ik doe mijn ogen echt open en
trek mijn schouders enigszins op en schud
ze licht heen en weer alsof ik zeggen wil:
‘Hé wat lekker!’ Het ogenblik raakt me,
geeft voldoening. Na een ‘langzaam
genieten’ trap ik nog harder door.

Regen doet het stof en de warmte van de
afgelopen dagen verdwijnen terwijl ik de
deuren schilder in gewaagde tinten rood

De berk wist niet hoe hij het had... Zo
sta je nog, als een majesteit, met een
kroon van bladeren in het zonlicht te
genieten van alles om je heen en ineens
staat je hele wereld op z’n kop...

Het was op een ochtend, eind september,
dat hij ’s morgens opgeschrikt werd door
veel kabaal. Grote machines waren bezig
het wegdek open te breken van het kruis-
punt naar de A27. Nou was er al langere
tijd sprake van dat er gerepareerd en
opnieuw geasfalteerd moest worden,
omdat de vorige strenge winter veel scha-
de had veroorzaakt, maar dat wist de berk
niet. Hij was nu volledig de weg kwijt en

en geel. Ik kijk op, luister naar het gespet-
ter buiten en sta met de roller in mijn hand
verstild te overdenken dat – nu de klus
bijna geklaard is – de gekozen kleuren het
helemaal zijn. Er komt een gevoel van ja,
van wat, over me, een soort ingetogen ‘jip-
pedijee’. Tevreden met de keuze en met
het leven in het algemeen hanteer ik de
roller nog fanatieker en voorkom verfdrui-
pers.

Dit zijn van die momenten die je dat ‘klei-
ne geluksgevoel’ geven, die je vast zou
willen houden. Het is moeilijk om de
emotie die het oproept goed te beschrij-
ven, het is iets diep in je, alsof de hele
wereld ‘klopt’: zo is het goed. Waarna je
weer overgaat tot de orde van de dag met,
het lijkt, meer energie.

Een mooie schone omschrijving die dicht
in de buurt komt van deze ‘belevingen’ las
ik in het boek De huishoudster en de pro-
fessor van Yoko Ogawa. Deze professor
lost, onder andere, opgaven van een wis-
kundig tijdschrift op: ‘Wat hij ervoer als
hij een oplossing vond, was geen vreugde
of opluchting, maar vrede. Een toestand
vol vertrouwen dat alles zich bevond op de

met hem ook veel Bijvanck-bewoners. 
Al snel werd het een gekrioel van auto’s,
die in lange files op de Stichtseweg,
richting A27, stonden. Soms stond het
verkeer al midden in de Bijvanck stil. 

De stoplichten deden het ook niet meer
en dat veroorzaakte een enorme chaos,
mede omdat je vanuit de Bijvanck vanaf
de carpoolplaats nog wel rechts- en links-
af kon maar dit, ondanks de rood/witte
paaltjes, niet altijd even duidelijk was
aangegeven. Zo zag de berk veel wilde
taferelen en niet alleen van de auto’s, die
kriskras langs de paaltjes reden, ook het
fietsverkeer was levensgevaarlijk bezig
om over te steken. Probeerde je via de
Viersloot (andere kant van de Bijvanck)
de wijk uit te komen, dan ging het net zo
moeizaam, want ook hier waren de stop-
lichten uitgeschakeld en was de Randweg
ook gedeeltelijk opgebroken. Bovendien
had het verkeer, dat al was omgeleid, niet
altijd zin je ‘ertussen’ te laten en zo ont-
stonden er levensgevaarlijke situaties
waarbij vooral de (brom)fietsers het
zwaar te verduren hadden. Het Oude
Dorp Blaricum was hoofdzakelijk nog

HOVENIERSBEDRIJF

P.E. CALIS
Tuinadvies             Aanleg en onderhoud
Tuinarchitectuur     Sierbestrating

Witzand 1 - Blaricum (035) 5311912
*
*

*
*

Eemnesserweg B13, 1261 HD  Blaricum, tel. 035-5314300, www.ouwetak.com

Café d’Ouwe Tak: 
Het café waar je óók kunt eten!

Het café is de hele week geopend.  
Op woensdag t/m zondag wordt er voor u 

gekookt van 17.00 tot 21.30 uur.
            • Vaste planten, heesters, coniferen en bomen
                  • Kamerplanten, snijbloemen en boeketten
          • Perkplanten en bloembollen
• Meststoffen, sierbestrating, tuinhout, grondsoorten in zakken of los gestort
                      Voor nieuwste aanbiedingen: www.siertuincentrumcalis.nl

Schapendrift hoek Eemnesserweg Blaricum • 035 - 531 17 01 • calis-siertuin@kpnplanet.nl

plaats waar het hoorde, dat er niets meer
aan toegevoegd of afgedaan hoefde te
worden, dat altijd al zo geweest was en
altijd zo zou blijven voortbestaan.’
Tevreden met het antwoord op de wiskun-
dige opgave waar hij zelf op was uitgeko-
men mompelde hij dan: ‘Ah, zo vredig!’

Gebeurtenissen, ervaringen die deze reac-
tie teweegbrengen zijn vaak dichtbij ons,
in de natuur, in je dagelijkse doen en laten,
je komt ze tegen. In ons hectisch en soms
verwarrend bestaan wens ik voor alle
Blaricummers dat ook zij zo af en toe de
rust kunnen vinden om ‘de regenbogen’
waar te nemen en om dan te kunnen mom-
pelen: ‘Ah, zo vredig!’ Een goed 2011!

Gerda Jellema

via onze buurgemeente Huizen te berei-
ken, die ineens met een enorme verkeers-
overlast te maken kreeg. Zou het niet
handig zijn om auto’s met een ingebouw-
de propeller uit te rusten, zodat je, in
geval van nood, op kunt stijgen en over
alles heen kunt vliegen?

De berk werd er verdrietig van en waar
eerst nog een kroon van bladeren zat,
vielen de blaadjes nu bij bosjes op de
grond. Hij begreep er niets meer van en
trok, ook wel een beetje boos geworden,
evenals veel Bijvanck-bewoners, een
lange neus naar het verkeer, dat onder-
hand ook niet meer wist of het nu links-
af, rechtsaf, rechtdoor of binnendoor
kon. Om nog maar de zwijgen van al die
stinkende uitlaatgassen die de wijk bin-
nenstroomden. Sommige bewoners
merkten dat vooral aan het zwarte stof
dat o.a. op de vensterbanken lag, weer
anderen werden er misselijk van. Geen
wonder dat de berk verdrietig was, want
ook hij stond al dat gif in te ademen en
dat ging ten koste van zijn gezondheid.
Op zekere dag was hij helemaal kaal en
vertwijfeld stak hij zijn takken omhoog.

Hoe moest dit nu verder, het duurde al
weken en zo te zien was het nog lang niet
klaar. Gelukkig kwamen er verkeersre-
gelaars tijdens de spits en zo werd het
verkeer in betere banen geleid en kwam
er uiteindelijk meer rust. 

Op zekere dag werd het weer als vanouds
en stond er geen file meer voor het stop-
licht. Het stoplicht? Ja, de stoplichten
deden het weer en het leek wel Kerstmis!
Zoveel licht was er ineens weer. De berk
voelde zich, ondanks de kou, helemaal
warm worden en had het gevoel dat er
weer leven in hem kwam. Het leed was
geleden en hij kon zich in stille verwon-
dering gaan voorbereiden op betere tij-
den en met hem de Bijvanckbewoners...
Zou je denken, maar niets is minder waar.
Het volgende alarmbericht was alweer
verschenen... De HOV!!

Snelle busbaan
Opnieuw staat de Bijvanck op z’n kop,
want nu is er sprake van een ‘snelle bus-
baan’ die misschien één minuut tijdwinst
gaat opleveren voor het busverkeer van-
uit Hilversum over de A27. Daartegen-
over staat, dat er honderden bomen
gekapt moeten worden aan de kant van ’t
Merk en de geluidswal zal naar binnen
verplaatst moeten worden, ten koste van
de natuur daarachter. Bewoners staan,
terecht, op hun achterste benen en zijn
flink in het verweer gekomen, o.a. door
het verzamelen van handtekeningen en
flink aan de bel trekken bij de gemeenten
Blaricum en Huizen. Extra vergaderin-
gen zijn al belegd en de provincie
Noord-Holland is daar niet blij mee.
’Vrede op aarde’, maar voorlopig nog
niet in de Bijvanck. 

De berk heeft ook hier alweer van
gehoord en zucht eens diep, zoveel soort-
genoten moeten waarschijnlijk het loodje
leggen... Houdt het dan nooit eens op?
Maar toch, ondanks alle narigheid, blijft
hij hoop houden en wanneer hij naar al
het licht om hem heen kijkt, weet hij het
zeker... eens zal het toch weer beter gaan!
Best een mooie kerstgedachte, toch?
Soms kun je behoorlijk ‘de weg kwijt
zijn’, maar door hoop en vertrouwen te
hebben, kan het zo maar weer de goede
kant weer opgaan. 
Graag wil ik u mooie kerstdagen toewen-
sen en veel geluk en gezondheid voor het
nieuwe jaar dat u wacht. 

Tiny de Wit

Vredige regenbogen

De weg kwijt!!

Kliko en zijn vriendjes

C.Vos

S.B.



gereisd weet waarover ik het heb: Sumatra
is groter dan Zweden.
De zeereis naar de Mentawai gebeurt met
kleine bootjes. Het is mooi meegenomen
als je de taal beheerst, want met de organi-
satie in Medan moet in Bahasa Indonesia
overlegd worden. Wie dan nog denkt dat
het leuk is: de kans op niet-alledaagse
malaria is aanwezig, de vochtigheidsgraad
is 85% en de temperatuur is hoog. Voor
deze eerste fase probeert de OBS
Bijvanck een start te maken. Pas daarna
kan onze school de tweede stap maken:
het voorstel indienen bij Cordaid. Mocht u
onze school financieel willen steunen dan
is dat natuurlijk geweldig. Op deze manier
kunnen we misschien in de verre of naas-
te toekomst de aanvraag bij Cordaid indie-
nen, met onze kinderen voor die andere
kinderen. Twaalf basisscholen op Sumatra
gaan een zekere toekomst tegemoet als er
waterputten worden aangelegd. Nu die
eerste stap nog!

Pierre Pourchez,
Leerkracht OBS Bijvanck-Blaricum

(obsbijvanck.nl), 
coördinator Goede Doelenproject.

Voor donaties: 
O.B.S. Bijvanck, bankrekg.30.84.09396

(o.v.v. Waterproject Sumatra)

De bouwreis is samen met Habitat for
Humanity (habitat.nl) georganiseerd.
Habitat is een organisatie die sinds 1976
overal ter wereld met hulp van vrijwilli-
gers huizen bouwt in kansarme gebie-
den. Tijdens een eerdere bouwreis 
in 2006 is het idee ontstaan om naast 
huizen ook de kinderopvang in de town-
ships te helpen verbeteren. Dat was 
de start van Stichting Mzamohmle 
(mzamomhle.org). Deze bouwreis is een
samenwerking tussen beide stichtingen.

Voor Mariëtte en de andere thuiskomers
is een periode aangebroken van verhalen
vertellen, belevenissen delen en weer in
het ritme komen van het – in vergelijking
met Zuid-Afrika – gewone Nederlandse
leven. Er zal nog regelmatig worden
teruggekeken op een bijzondere en
dankbare week. Voor informatie kunt u
contact opnemen met Mariëtte Gillis, tel.
06-25310816 en m.gillis@planet.nl.

M.G.
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SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

Ik ben Pierre Pourchez, leerkracht van de
OBS Bijvanck. In school streef je met
collega’s niet alleen kennisdoelen maar
ook sociaalopvoedkundige doelen na.
Eén daarvan is dat een basisschoolkind
zich minstens één keer moet inspannen
voor zijn leeftijdgenootjes in ‘het zuiden’,
de landen onder de evenaar. In onze groep
zes zorgen de kinderen dat er genoeg geld
is om voor een door ons geadopteerd pro-
ject te zorgen. In de stad Medan in
Indonesië is een opvangcentrum voor kin-
deren met het downsyndroom ons Goede
Doel. In de afgelopen jaren is door onze
school geld ingezameld: van sponsorwan-
delingen tot zangpresentaties en kleine
musicals. De opbrengst ging naar het
Goede Doel: de stichting Abdi Kasih in
Medan - Sumatra.

Na tien jaar mogen wij tevreden zijn en
zien we dat de kinderen daar medische
hulp krijgen. Het gebouw is opgeknapt
en dat maakt het makkelijker om deze
tachtig kinderen te verzorgen, degelijk
onderwijs en onderdak te geven. Elk
kind heeft een eigen bed. Dankzij de
OSG Huizermaat is er een echte
Indonesische keuken gekomen en is een
kweekvijver voor vis aangelegd. Een
ingerichte snoozleroom zorgt ervoor dat
kinderen ontspanningsoefeningen krij-
gen. Dankzij Cordaid (zie cordaid.nl)
en onze school is dit gerealiseerd. Ik
vind dat de kinderen van de OBS
Bijvanck trots mogen zijn op het behaal-
de resultaat. Dankzij de inzet van onze
kinderen kreeg Abdi Kasih in Medan
nieuwe kansen voor hun kinderen.
Binnenkort krijgt dit opvangcentrum een
heuse eigen waterleiding. De jaarlijks
gehouden kledingbeurs in De Malbak
heeft dit project al voor de tweede keer
daadwerkelijk gesteund. De kunstenares
Joke Vingerhoed heeft het schilderij
‘Global Issue’ beschikbaar gesteld en de
opbrengst daarvan mag helemaal aan dit
project besteed worden. Op het schilderij
kan geboden worden! Dank je wel Joke!
(zie joving.nl en ga naar ‘Global Issue’.)

Wat is de bedoeling...
Een Nederlandse waterbouwkundig inge-
nieur met ervaring in aanleg van drinkwa-
terputten in Nepal biedt de OBS Bijvanck
zijn diensten gratis aan, de ingenieur wil
op reis naar Sumatra om de meetrapporten
te maken. De reis moet door de school
betaald worden maar de metingen en de
meetrapporten schrijft hij voor niets. De
meetrapporten zijn voorwaarde voor de
planning, de begroting en aanleg van de
putten. 
Met deze planning/begroting zorgt de
OBS Bijvanck voor realisatie van het pro-
ject. Cordaid kent ons en de samenwer-
king is altijd goed geweest. De school
heeft als taak om geld in te zamelen mid-
dels diverse acties van de kinderen. Op
deze manier wordt er een symbolische bij-
drage van de kinderen gevraagd. Cordaid
betaalt dus niet de reis voor de ingenieur,
maar levert een bijdrage om de putten aan
te laten leggen! En hier zit voorlopig het
knelpunt: hoe krijgt de school het finan-
cieel rond om de reiskosten te dekken? 

De vliegreis van Nederland naar
Indonesië valt mee, maar daarna begint
het pas: het zal met lokaal vervoer moeten
gebeuren. Wie ooit door Sumatra heeft

gemeenschapsruimte, is begin van dit
voorjaar gestart. Afgelopen week is door
de vrijwilligers hard gewerkt aan het
afmaken van het gebouw. 

De samenwerking van de stichting met
het kinderdagverblijf houdt hier niet op.
Integendeel. Het is de start van een vol-
gende fase, waarin gedurende een perio-
de van drie jaar het kinderdagverblijf
stap voor stap verder ondersteund wordt
met kennis en ervaring op het gebied van
kinderopvang en financiën. Om daarmee
te groeien naar volledige zelfstandig-
heid. Wanneer dat het geval is, is het doel
bereikt.

Onlangs keerde een groep van veertig
Nederlanders terug uit Kaapstad,
Zuid-Afrika. Onder hen was ook
Mariëtte Gillis uit Blaricum, die een
week lang heeft gebouwd aan vier
huizen en een kinderdagverblijf in
Mfuleni – een township buiten
Kaapstad. Een heel bijzondere reis en
een grote aaneenschakeling van
indrukken en ervaringen. Het resul-
taat van deze week is vier nieuwe hui-
zen en de opening van een nieuw
gebouw voor een kinderdagverblijf. 

In een bijzondere en kleurrijke ceremo-
nie zijn de huizen overgedragen aan de
vier gezinnen die er zullen gaan wonen.
Onbeschrijfelijke vreugde en trots van
de nieuwe bewoners, die soms meer dan
tien jaar op hun nieuwe huis hebben
moeten wachten. Alvorens het zover
was is er veel werk verzet. Wat
startte met vier betonnen platen van
gemiddeld acht bij vijf meter is na vijf
dagen werken veranderd in vier
solide stenen huizen met pannendak. 

Aan het einde van de week is in aanwe-
zigheid van de Nederlandse vrijwilligers
en tientallen bewoners uit Mfuleni ook
het nieuwe kinderdagverblijf officieel
geopend door de burgemeester van
Kaapstad. Het kinderdagverblijf is
gebouwd in opdracht van Stichting
Mzamomhle in partnership met de
gemeente Kaapstad. Het is vanzelfspre-
kend niet in één week gebouwd. De
bouw van het centrum, dat straks onder-
dak biedt aan 180 kinderen en een

Als het goed met je gaat deel dat dan met een ander...
(Dit stuk is een week voor de tsunami van 26 oktober jl. geschreven.)

Veertig vrijwilligers bouwen in een township 

Pierre met ‘zijn’ kinderen

Mariëtte aan het werk

Zij kregen een nieuw kinderdagverblijf



‘Je ogen gaan twinkelen als je erover
praat,’ zei laatst haar zus. En het
klopt: het enthousiasme springt ervan
af als je met Anne van Kleef (50) over
Stichting Vier het Leven spreekt. ‘Ik
vind het prachtig werk om te doen,’
zegt Anne vol overtuiging. ‘Het is heel
afwisselend en je kunt echt iets beteke-
nen voor de mensen en dat is heerlijk.’ 
Die zus was overigens zelf de aan-
stichtster van de twinkeling in Annes
ogen: zij was het die Anne in 2009 liet
kennismaken met Vier het Leven. 

Annes zus was vrijwilliger bij de
Stichting en vertelde daarover. Alhoewel
Anne gelijk gegrepen was door het con-
cept van Vier het Leven, was ze niet op
zoek naar vrijwilligerswerk. Na een tus-
senpauze van een aantal jaar om voor de
kinderen te zorgen, zocht Anne net weer
een betaalde baan. Maar toen de moge-
lijkheid zich voordeed om voor Vier het
Leven als regiocoördinator betaald aan
de slag te gaan, greep Anne die kans met
beide handen aan. Sinds vorig jaar sep-
tember zet zij zich in om de activiteiten
van Vier het Leven in het Gooi in goede
banen te leiden.

Geheel verzorgd
Vier het Leven heeft als doel de een-
zaamheid onder oudere mensen te
bestrijden. Dit doen zij door de mensen
mee uit te nemen, naar concerten, lezin-
gen en voorstellingen. Stichting Vier het
Leven stelt arrangementen samen, die
inhouden dat mensen een van het begin
tot het eind verzorgd avondje uit geboden
wordt. Ze worden thuis opgehaald en
voor de deur van het theater afgezet, ze
worden gedurende de hele avond bege-
leid door een vrijwilliger, er staat een lek-
ker kopje koffie klaar vooraf, en een
drankje in de pauze, en na afloop brengt
de vrijwilliger de deelnemer weer veilig
thuis. De prijs voor zo’n arrangement is
afhankelijk van de entreeprijs en varieert
tussen de 25 en 50 euro, inclusief de
voorstelling. 
Anne: ‘We richten ons op ouderen die
zelf niet meer dit soort uitstapjes kunnen
maken en die aan huis gebonden zijn.
Ervaring leert dat we dan vooral over de
groep 80-plussers praten. Ook voor men-
sen in een rolstoel of met een rollator zijn
er mogelijkheden om mee te gaan. Uit de
reacties van deelnemers weten we dat het
echt een uitje is voor de mensen, com-
pleet met voorpret en nagenieten. Het is
tot in de puntjes verzorgd, ze hoeven zich
nergens druk om te maken. Onze vrijwil-
ligers hebben maximaal drie mensen
onder hun hoede en hebben dus alle aan-
dacht voor onze gasten. Het is echt de
bedoeling dat ze zich op zo’n avond een
beetje koning of koningin voelen!’

Subsidies en Sponsoren
Anne werkt vanuit haar huis in
Blaricum. Vorig jaar heeft Vier het
Leven in het Gooi zo’n 1800 ouderen
een avondje uit bezorgd, maar dit sei-
zoen moeten dat er nog veel meer wor-
den. En daarvoor is Anne ook veel op
pad. Op bezoek bij de theaters in de
buurt om te overleggen over het pro-
gramma, besprekingen voeren met
gemeentes, maar ook naar netwerkbij-
eenkomsten om te kijken of zij sponsors
kan werven. Want helaas, zonder subsi-
die van gemeenten en fondsen, en bijdra-
gen van bedrijfsleven, serviceclubs en
sponsoren kan Vier het Leven niet draai-
en. Een ontwikkeling van de laatste tijd
is het personeelsuitje: hierbij stelt Vier
het Leven een arrangement samen, waar-
bij medewerkers van een bedrijf de deel-
nemers van Vier het Leven begeleiden
naar een voorstelling. Op die manier
snijdt het mes aan twee kanten: de perso-
neelsleden gaan naar een mooie voor-
stelling én helpen tegelijkertijd hun
oudere medemens. Een originele manier
voor bedrijven om maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen vorm te geven. 

Gevarieerd aanbod
In het Gooi zijn er meer dan 200 vrijwil-
ligers actief voor Stichting Vier het
Leven. Er is een ruim aanbod aan voor-
stellingen, onder meer in het Singer, 
’t Spant in Bussum en de Speeldoos in
Baarn. Soms staan er concerten in het
Concertgebouw in Amsterdam op het
programma. Gestreefd wordt naar onge-
veer 15 verschillende uitjes per drie
maanden. Dat kan variëren van operette
tot toneelstukken en van cabaret tot
kamermuziek. Benieuwd naar het pro-
gramma voor de komende maanden? Op
de website kunt u alles vinden, maar om
alvast een tipje van de sluier op te lichten
... voor 12 januari zijn er kaarten voor de
theatershow van Ivo Niehe in het Singer,
voor 25 januari staat het toneelstuk ‘De
Aanslag’ op het programma, op 4
februari Tineke Schouten in ’t Spant en
op 26 februari een fado-concert van
Maria de Fatima, in Laren. Stichting Vier
het Leven: het aanbod is gevarieerd,
maar de zorg en aandacht zijn altijd het-
zelfde!

Het volledige programma kunt u bekij-
ken op de website: 4hetleven.nl. Wilt u
zich opgeven voor een uitje of liever het
programma per post ontvangen, bel dan
met het reserveringsnummer: 035-
5245156. Voor informatie over samen-
werking of donaties kunt u bellen met
Anne van Kleef: 06-58907427.

Christa Hogenkamp

Stichting Vier het Leven: 
samen genieten!

Anne van Kleef

C.H.

trokken, maar de agent heeft enkel oog
voor deze ene dronkelap. Eindelijk lukt
het hem om in de auto te komen. 
Als hij uiteindelijk al startend, hortend
en stotend met de auto wil wegrijden,
laat de agent de bestuurder stoppen om
een blaastest te ondergaan. 
Zelfs na meerdere pogingen en andere
batterijen geeft het apparaat nog steeds
0,0 promille aan. De agent vraagt stom-
verbaasd aan de man hoe dat in 
’s hemelsnaam mogelijk is, waarop de
man antwoordt: ‘Vanavond was ik De
Bram.’ De agent: ‘De Bram?’ De man:
‘Bewust Rijdende Afleidings Manoeuvre.’

F. v.d. V. 

Rond sluitingstijd staat een agent bij een
café te wachten, om te zien of hij nog
wat mensen kan betrappen die met een
slok of twee teveel op achter het stuur
willen kruipen. 
Op een gegeven moment strompelt er
een vent zo blauw als een balletje en
stom lazarus de kroeg uit, struikelt over
de drempel, schopt de kat, hangt enige
tijd aan een paal, zwalkt dan rond over
de parkeerplaats, probeert zijn sleutel op
vijf verschillende auto’s uit in alle gaat-
jes vooraleer hij zijn eigen auto gevon-
den heeft, en is nog zeker tien minuten
bezig om zijn sleutel in het deurslot te
krijgen. 
Alle overige bezopen bezoekers zijn
intussen al lang en breed zwalkend ver-

Wie kent ‘De Bram’? 

Het Wonderhuis

S.B.

Dorpsstraat

S.B.

Blaricum, zaterdagmorgen elf uur. Snel
nog even naar AH. Aan het einde van de
ochtend krijgen we bezoek. Parkeer mijn
auto op de Meentweg. Pak buiten de
winkel een kar. Hang er mijn AH-win-
keltas in, met onderin een diepvrieszak.
Loop naar binnen, de schuifdeuren door.
Eerst nog een krant pakken. Word daar
even aan de praat gehouden. Moet
opschieten. Draai me na een excuus om
ga op een holletje het klaphekje door, de
winkelruimte in. Gris wat avocado’s en
een doos met aardbeien bij elkaar en
draai me om. Wel alle machtig, mijn kar
is weg, met mijn speciale winkeltas!
Door iemand meegenomen. Dat heb ik
nog nooit meegemaakt! Loer alle straat-
jes door. Niets te zien. Ja, toch, daar, een
bejaard grijs dametje heeft er net zo een.
Ik loop naar haar toe en kijk daarbij
onschuldig naar de AH-tas in haar kar:
‘Is deze kar van u mevrouw? De mijne
heeft iemand meegenomen.’ Dat had ik
niet moeten zeggen. Foute boel. Nijdig
over een door mij gesuggereerde geeste-
lijke aftakeling krijg ik op felle toon te
horen ‘Meneer, dit is mijn kar. Hoe durft
u!’ Ik verontschuldig me oprecht en loop
door. ‘Ik zie dat u me niet gelooft!’ roept

ze me nog na. Ik ontken. Maar ze heeft
gelijk. Onopvallend houd ik haar in de
gaten. Als zij zich omdraait om iets
boven uit een schap te halen, kijk ik snel
onder in haar tas in haar kar. Geen diep-
vrieszak. Niet mijn kar dus. Oei.
Wegwezen. Ze had toch gelijk. Ik zoek
met stijgende verbazing verder. Opeens
schiet me iets te binnen. Terug. Bij de
kranten zie ik, moederziel alleen, mijn
kar met tas staan. Nee toch, ik ben zon-
der kar de winkel in gerend. Beschaamd
sluip ik met mijn kar de winkel in en
door. Om de dingen te pakken die ik
nodig heb. Zorgvuldig de beledigde oude
dame ontwijkend. Als ik buiten met veel
gezwoeg mijn overvolle, zware tas naar
mijn auto sjouw, stopt er een blauw
autootje achter me. Het raampje gaat
omlaag. Het is ‘mijn’ oude dame: ‘Zo, u
heeft uw tas teruggevonden?’ Het klinkt
als een strenge schooljuffrouw tegen een
domme leerling. Omkijkend roep ik
terug ‘Ja mevrouw, mijn kar stond nog
bij de kranten. Heel stom van me. Sorry.
Het is de ouderdom.’ Achter mij schalt
triomfantelijk: ‘Dat dacht ik al!’

Sybert Blijdenstein (68)

‘Dat dacht ik al...’



Het begin van het nieuwe jaar gaat
vaak gepaard met goede voornemens,
zoals ‘met welke gewoontes of met
welk gedrag zou ik op moeten houden
of juist een begin moeten maken?’
Onlangs de krant lezend over de
‘Wikileakende’ Amerikaanse ambas-
sadeurs dacht ik in dit kader een goed
onderwerp te pakken te hebben voor
het kerstnummer. Niet alleen die
ambassadeurs zouden zo’n voorne-
men goed kunnen gebruiken…

We weten allemaal dat in veel gesprek-
ken die we voeren het vroeger of later
gaat over het gedrag van de ander.
Meestal met een negatieve beoordeling.
U kent dat zelf vast ook wel. Nee? Dat
geloof ik niet. Zo’n oordeel kan blijven
hangen. Niet plezierig voor de persoon
in kwestie. Vooral als het vertrokken of
niet waar is. Uiterst dubieus wordt het
als dat gebeurt met kennis over die
ander, verkregen uit tweede of derde
hand. Enkel en alleen van horen zeggen.
Oordelen en een etiket opplakken.
Opvallend is overigens dat het eigen
gedrag altijd onbesproken blijft.
Letterlijk en figuurlijk. Maar dat doen
anderen wel, en daar gaat het nu niet om.
Het gaat hier over de gevolgen van het
gebruik en verspreiden van die opge-
plakte kennis.

Diplomaten psychologie 
De negatieve gedragsbeoordeling van
anderen kan in een actueel kader
geplaatst worden.  Onlangs beschreef de
bekende oud-hoogleraar psychologie
René Diekstra dit verschijnsel in zijn
column in het dagblad de Gooi- en
Eemlander. Hij deed dit naar aanleiding
van de door de beruchte Wikileaks open-
baar gemaakte, vertrouwelijk geachte
uitspraken van Amerikaanse ambassa-
deurs over andere staatshoofden.
Schofferend van aard. Niet uit eigen

Maandagochtend 6 december. De grijze
container is volgepropt. Knutselwerken
waar urenlang op gezwoegd is, zijn mee-
dogenloos opengescheurd, leeggehaald
en platgestampt. De kartonnen verpak-
kingen van onzinnige cadeaus en het sin-
terklaaspakpapier zijn reeds de vorige
avond in de open haard vervlogen. Het
eerste decemberfeest is weer achter de
rug. 
Tijd om bij te komen is er niet. Om in de
stemming van het volgende feest te
komen, heeft Albert Heijn zijn achter-
grondmuziek aangepast, zijn de peper-
noten, truffelnoten en gevulde speculaas
verwisseld voor overheerlijke kaneel-
sterren, kerstkransjes, chocolade hulst-
blaadjes en kerstcadeaupapier. De
muziek is vrolijk, heerlijk herkenbaar.
Hetzelfde repertoire als vorig jaar. De
kaneelsterren liggen al in mijn karretje.
Even twijfel ik: ‘Is 6 december niet te
vroeg voor kaneelsterren...? Dacht ik dat
ook niet in oktober, toen de eerste peper-
noten in mijn karretje lagen?’ 
Of je wilt of niet. In een stroomversnel-
ling kom je tot het besef dat het eind van
het jaar nadert. In de loop van de week
stromen de eerste kerst- en nieuwjaars-
wensen, ondanks de stakende TNT’ers,

waarneming. En dat nog wel door diplo-
maten, die er voor betaald worden om
zich diplomatiek te uiten. 

Pseudokennis  door etikettering
Diekstra schrijft over deze diplomaten:
‘...zij maken zich schuldig aan één van
de ernstigste fouten die een professional
kan begaan, te weten ‘pseudokennis door
etikettering’. Dat betekent dat je denkt
meer kennis over iemand te hebben,
enkel en alleen op grond van het etiket
dat op die persoon is geplakt. Eenvoudig
gezegd, je leest of hoort via een derde
dat iemand ijdel is en vervolgens, als je
hem ontmoet, ga je er, vaak onbewust,
vanuit dat je al iets meer over hem weet.
Pseudokennis door etikettering komt
heel erg veel voor en richt ook erg veel
schade aan. Vooral als iemand tamelijk
heftige etiketten, als ‘narcistische per-
soonlijkheid’, ‘psychopaat’ etc. opge-
plakt heeft gekregen, en die etiketten
onder meerdere personen, laat staan door
de media, zijn verspreid. Dan komt hij of
zij er zelden of nooit meer helemaal van
af. Zulke etiketten gedragen zich als
sociale virussen. En dat is nu precies
waaraan deze diplomaten, zo blijkt uit de
Wikileaks-documenten, zich grootscha-
lig schuldig maken.’ Aldus Diekstra. 

Hoor en wederhoor
Het zou in dit kader zinvol zijn dat wij
zelf 2011 het voornemen koesteren onze
eigen pseudokennis van anderen voor ons
te houden en ons te beperken tot wat we
zelf rechtstreeks van de betreffende per-
soon hebben gehoord en/of gezien en dat
op zijn minst teruggekoppeld wordt. Voor
mij als scheidend eindredacteur en mijn
redactie is dit principe, uitmondend in
‘hoor en wederhoor’, heilig. Het maakt
dan ook niet voor niets al veertig jaar
onderdeel uit van ons redactiestatuut. 

Sybert Blijdenstein

alweer binnen. Stressvolle weken, wie
eet waar en wat eet wie met wie wanneer
bij wie? Lastige vragen, ieder jaar weer.
Eten we vlees, vis, wild, buiten de deur
of toch maar weer gourmetten? Waar
vieren we Oud en Nieuw? En wie doet
wat? 
De kerstversiering wordt van zolder
gehaald. Dozen vol met lichtsnoeren,
glimmende ballen, wollige kerstmannen
en ietwat kitscherige ornamenten vullen
de kamer. De boom wordt opgetuigd, de
kerststal wordt uitgestald. Kerstkaarten
worden volgeschreven met welgemeen-
de wensen voor een voorspoedig en
gezond 2011. Buiten is het koud en het
sneeuwt. Het is nóg sfeervoller als voor-
gaande jaren. Wat een heerlijke tijd is
december. 
Ja, wat een heerlijke tijd is december. De
kinderen komen naar huis, grootouders
worden bezocht. Eindelijk de rust om
eens uitgebreid te kokkerellen, te genie-
ten van een goed glas wijn. Of van een
boek! Lange donkere avonden, voldoen-
de tijd om bij te praten met vrienden en
familie. Misschien kunnen we weer
schaatsen, sleeën of gewoon lekker wan-
delen over de heide? 
Helaas, tijd om bij te komen is er niet.

Kunstcafé 
‘De Blaercom’

’t Was dree december ongerlest
en ’t weer was neit al te best.
Vurst en sneef bedekten Blaricum
maar zeker hier ervaar ik ’m:
Dee weinterse sfeer van vroger
met de kachels een blukkie hoger.
In De Blaercom was ’t kunstcafé,
dus gong ik nae een heerlijk diner.
Lopende naer vrouwtje Raove
dee al druk met koffie leup te draove.
Zij vertelde met een droef gezicht
’t vollegende bereurde bericht:
‘Frans Ruijter zit in de file, helaas.’
maar gelukkig kwam daer Sinterklaos.
Hij wist nog veul meer geschiedenissen
dan ongze historicus Frans op te dissen.
Laoter , met z’n haere nog in de war
sting Frans toch met een slukkie an de bar.
Laoren en Blarrecem accedeert nog wel
over Huizers sprak Sint behoorlijk ‘fel’.
Laet ‘Trio Cru Bourgeois’daer nou wonen,
ze lieten ongs genieten van Franse tonen
Dick van der Elst met zijn band, die wist
as gruwelijk gepassioneerd accordeonist
de Blarrecemers te laete genieten,
samen met de Sint, al had hij geen Pieten.
Ok organisator, Nol van Bennekom
wuiverde: ‘Weet dat ik ók uyt Huizen kom!’
U ziet, ’t is allemaol bar arreg meegevallen,
het was een aovondje gezellig met zijn allen.
Geniet voort van Kursaovond met mekaor
en veul haal en zege veur 
’t Neiuve Jaor!!!

Frank van der Veer

December is te kort. Drie januari begin-
nen de scholen weer, zijn de vakanties
voorbij. Is het over met de rust. We sjou-
wen de kerstversiering weer naar boven.
Zetten de boom aan de weg, bij de groe-
ne container en vegen de naalden op.
Alle kerstlekkernijen liggen sterk afge-
prijsd in het schap. Nog even en dan sta
je weer te twijfelen: ‘Paaseieren in
januari? Is dat niet wat vroeg?’ 

Karin Maas

Meevaller
Op de Woensberg is brand. Niet zomaar
een fikkie, maar een enorme brand. De
noordelijke hemel wordt er helemaal
rood door gekleurd. Zelfs vanaf de
Schapendrift kunnen de mensen zien dat
daar een enorme brand woedt. Miljoenen
vonken dansen in de windstille vries-
lucht omhoog; het aantal sterren lijkt
zich tot in het oneindige te vermenigvul-
digen. Dan is er opeens een bliksem-
schicht die over het hele dorp flitst en de
wind steekt op. Eerst even speels, zoe-
kend en vriendelijk fluisterend, al snel
koud en strak – vanuit het noorden. De
vonkenzee wordt naar het dorp gejaagd.
Mensen beginnen te roepen, ladders
worden uit schuren gehaald, tuinslangen
tevergeefs op bevroren of afgesloten bui-
tenkranen gezet. Gevloek, geschreeuw.
Harken worden in rieten daken geslagen.
De wind trekt aan en giert langs de door
de vorst verstijfde boomtakken. Het
begint te sneeuwen, de vlokjes prikken
als fijngemalen glas in de door kou en
angst stijf getrokken gezichten.
Plotseling horen de mensen een klotsend
geluid ... - vanaf het Harde komt er water
aanrollen. Voorafgegaan door een
schuimkraag van misschien twee deci-
meter hoog. Daarachter een golvende
zilveren zee die vanuit een onzichtbare
verte naar het dorp toe deint en die het
maanlicht op miljoenen verschillende
manieren als evenzoveel vlijmscherpe
messen weerkaatst. Het duurt niet lang
of de mensen staan overal tot hun knieën
in het ijskoude water. Her en der flitst het
felgeel en klinken klappen – kortsluiting
veroorzaakt branden. Opeens een enor-
me dreun en het licht valt uit. Bij de
muziektent staan honderden mensen
angstig bij elkaar. Kinderen en vrouwen
met mooie schoentjes worden de tent in
getild, het licht van een enkele zaklamp
en wat aanstekers valt op de gezichten
van stoere mannen die het nu ook niet
weten. Iemand hoest, een paar anderen
hoesten ook en binnen enkele tellen
staan iedereen te hoesten. Een scheuren-
de hoest, de adem wordt afgesneden, de
longen lijken te ontploffen – mensen val-
len neer, witte handen klauwen wanho-
pig in het water dat over hen heen klotst,
de wind buldert nu door het dorp en
overal schieten vlammen langs gevels en
nokvorsten tot in de bomen. 

Ik word wakker. De schilder bij de buren
is kennelijk al een uurtje bezig. Ik trek
de gordijnen open en zie dat het
sneeuwt. Dat valt dus mee ... – wij heb-
ben het nog steeds goed.

Peter van Rietschoten

Sociale virussen

De Sint vertelt over Blaricum,vroeger

P.v.R.

Kerststress

Dorpsstraat

S.B.



Voor ons Blaricummers staat de kerst
voor de deur. Er zijn landen waar dit
feest al dagen aan de gang is. In een
aantal oosterse landen moeten ze daar-
entegen nog bijna twee weken wach-
ten. Nog sterker, er zijn mensen die al
weken aan het vasten zijn. Maar één
ding hebben we allemaal gemeen, we
vieren de geboorte van Jezus Christus.
Ieder volk en ieder mens op zijn eigen
manier, met zijn eigen gebruiken.
Misschien leuk om eens een aantal van
deze gebruiken te bekijken. 

Het kerstdiner is doorgaans een uitge-
breide avondmaaltijd, die samen met
familie en andere dierbaren wordt genut-
tigd. Het vleesgerecht kan fazant, konijn,
ree of kalkoen zijn. Neem nu de kalkoen.
Enig idee waarom dit traditioneel op het
kerstmenu staat? De aanzet werd gege-
ven door de Amerikaanse bevrijders aan
het einde van de Tweede Wereldoorlog.
De Amerikanen die in hoog aanzien ston-
den, introduceerden hun leefcultuur en
brachten naast sigaretten, kauwgom en
chocolade ook kalkoenen mee. Voor hen
was het een feestgerecht en zo werd het
ook bij ons een traditie. Eigenlijk heel
simpel en omdat het een grote, dikke
vogel is, is die inderdaad erg geschikt
voor dit familiefeest. Want veel en lekker
eten is bij ons gelinkt aan kerst. Toch? 

Maar dit kan ook anders. Neem een land
als Bulgarije, daar starten ze een maand
van tevoren met vasten. Dit om ‘in vorm
te zijn’ tijdens de kerst. En uit overtui-
ging dat dit hun lichaam en ziel reinigt
voor het grote feest. Ik vind het een erg
mooie gedachte. En ik vroeg mij af of dit
niet wat voor ons zou zijn. Het zou in
ieder veel frustratie voor na de kerst kun-
nen besparen. 

En weten wij eigenlijk waarom er in
sommige huizen een maretak (een altijd
groene tak, in het Engels: mistletoe)
hangt? Dit is om vriendschap en vrucht-

Onlangs bezocht ik het Bijbels Museum
in Amsterdam, waar meer dan honderd
werken te zien zijn van kunstenaars van
zorgorganisatie Amerpoort uit Baarn. De
expositie ‘Wonder boven wonder’ laat
bijbelverhalen zien door de ogen van
kunstenaars met een verstandelijke
beperking.
Zo puur, spontaan, intens en onbevangen
is er geschilderd.
Ik sta perplex, ik beweeg niet, ik houd
mijn adem in. 
Er gebeurt iets... Er is verwondering.
Waarom ben ik verwonderd, vraag ik mij
af?
Is het iets zeldzaams, ongewoons, geheel
nieuws of iets religieus?
Moet je er talent voor hebben? Ben ik
dan kwetsbaarder? Misschien is het wel
een voorrecht om je te kunnen verwon-
deren.
Om daardoor ook in kleine dingen het
begin van een oneindige betekenis te
voelen. En in alledaagse en eenvoudige
gebeurtenissen te beseffen dat dit een
onderdeel is van het Grote geheel. Van
iets wat onze kennis te boven gaat.
Het gaat dieper dan een verbazing, een
verrassing, zelfs dan een verbijstering.
Het is een primaire gedachte waar je
zeker open voor moet staan, het over-
komt je. 
Zodra we beïnvloed worden door kennis
en meningen wordt het zuivere verwon-
deren tenietgedaan. Van wetenschap kan
gezegd worden dat ze gebaseerd is op
verwondering, aan de andere kant lijkt

baarheid te benadrukken. En nou komt
ie... wanneer er een mistletoe boven een
deur hangt, dan mag je prompt een dame,
of een heer, kussen. Dus ik zou zeggen,
grijp deze volkomen legitieme kans tij-
dens de feestdagen. Nogmaals, het bena-
drukt de vriendschap en vruchtbaarheid
tussen mensen en heeft niets met liefde
of eventuele (mogelijke) seksuele esca-
pades van doen. Maar zeg nooit nooit!

Officieel start kerst al direct in decem-
ber. In deze periode – in het christendom
advent genaamd – bereidt men zich voor
op het kerstfeest en de geboorte van
Jezus. Deze advent telt altijd vier zonda-
gen en eindigt op 24 december bij het
avondgebed. Daarom hing er bij ons
thuis elk jaar een krans met daarin vier
kaarsen. En elke zondag werd er eentje
aangestoken. En wanneer de vierde
kaars brandde, ja, dan was het bijna
zover, Kerstmis en vakantie! Vandaag de
dag kennen wij natuurlijk vooral de
adventkalender. Deze bevatte vroeger
een overweging of bijbeltekst, tegen-
woordig is dit vaak een leuk plaatje of
nog liever wat lekkers voor kinderen. 
Graag zou ik iedereen willen vragen om
eens één minuut de tijd te nemen om
zichzelf de vraag te stellen: waarom vier
ik kerst? Is het religie of maar gewoon
weer ‘gewoon kerst?’ Door hier even bij
stil te staan, ben ik ervan overtuigd dat je
de kerstdagen bewuster zal beleven en er
dus meer van zal genieten. Want de
gezelligste periode van het jaar is zo
weer voorbij. Dan zijn de kerstdiners
achter de rug, komen de Driekoningen
langs en liggen de kerstbomen weer op
straat. Het nieuwe jaar is gestart. 

Nog een tip voor wie de kerst eigenlijk
wil ontvluchten. In Zuid-Afrika vieren
ze alleen tweede kerstdag. Gewoon lek-
ker barbecueën met elkaar buiten in zon. 
Ik wens iedereen een bewust kerstfeest
toe!

Daniëlle Mouissie 

het of wetenschap streeft naar afbraak
van de verwondering.
Er is vaak een wat moeizame verhouding
tussen wetenschappelijke waarheid en
betekenis voor het eigenlijke leven. Er
wordt vaak naar verbindingen van die
waarheid met de betekenis gezocht. Is
die verbinding gevonden, dan sta je open
om je ergens over te verwonderen.
Het gaat hier dus om een nieuwe dimen-
sie, een nieuwe betekenis, een beschou-
wing, in aanraking komen met het mys-
terie van ons bestaan.
Het is een ervaring, die ik ook heb mee-
gemaakt in de ‘Wadi Rum’ woestijn in
Jordanië. Die leegte daar, die de groot-
sheid van de natuur weergeeft en tegelij-
kertijd de nietigheid van het menselijk
bestaan. Ik was een moment los van deze
aarde en ervoer toen een diepere waarde.
Niet ieder verwondert zich over dezelf-
de dingen, daarin zijn we uniek.
Voor 2011 wens ik u deze dimensie toe!

Corryn de Vrieze-Brandenburg

Tijdens een ‘housewarmings-borrel’
troffen we een mevrouw, die in de dertig
jaar dat ze in de buurt woont nog nooit
haar buren heeft uitgenodigd en ze ook
niet kent. Ze vond de ‘borrel’ zo gezel-
lig, dat ze haar buren nu wel ging uitno-
digen.

Volgens politicoloog en Harvard-profes-
sor Robert Putman in zijn boek ‘Bowling
Alone’ is de mens de laatste decennia
veel van zijn contacten kwijtgeraakt, en
dat is volgens hem de reden dat de
samenleving als los zand uit elkaar valt.
Men is niet vaak meer lid van een partij,
vakbond, vereniging of kaartclub, gaat
minder vaak naar de kerk, ziet familie en
vrienden minder. Putmans Amerikaan
staat alleen op de bowlingbaan.

Ouder worden brengt met zich mee dat
de vriendenkring kleiner wordt en dat er
activiteiten en contacten wegvallen. Dat
overkwam ons vorig jaar toen onze lieve
vriendin Marjolein overleed, waardoor er
een einde kwam aan gezellige etentjes en
concertjes bij haar thuis. 

Nieuwe dingen doen
Zoals gesprekken met anderstaligen 
over de Nederlandse taal en cultuur
(gilde-samenspraak.nl) of mensen hel-
pen die problemen hebben met hun
administratie (blaricum@swobel.org).
Ga collecteren. Je leert buurt en dorp
beter kennen. Er is een groot tekort aan
collectanten.

Huisvriend/vriendin
In haar column ‘Triadische genoegens’
pleit Beatrix Ritsema voor een huis-
vriend of huisvriendin. Volgens haar is
het leuker om één ander iemand tijdens
een etentje thuis of in een restaurant te
hebben dan een ander echtpaar of stel.
Bij echtparen praten de mannen met de
mannen, de vrouwen met de vrouwen en
ze weten dat er later over hen gerappor-
teerd wordt. Bij een groepsgesprek met
z’n vieren is bovendien de kans groot dat
een van de vier buiten de boot valt. Met
een combinatie van drie heb je dat alle-
maal niet, omdat de conversatie altijd
centraal is. Zie je drie mensen aan tafel
in een restaurant zitten, dan zijn ze altijd

Gewoon Kerst?

Ouder worden, 
nieuwe dingen doen

in een geanimeerde conversatie gewik-
keld, aldus Ritsema. Daar valt wel iets
voor te zeggen. Bovendien doe je iemand
die alleen is er plezier mee.

Lid worden van een club
Volgens Putman gaan mensen eerder
dood naarmate ze meer op zichzelf zijn.
Wie daarentegen lid wordt van een club
heeft volgens Putman 50% meer kans
komend jaar te blijven leven. Meld je aan
bij een zangkoor, ga op bridge, naar
yoga, een fitnessclub of Slender You.

Uitnodigen
Iedereen kent wel mensen waar je meer

contact mee zou willen hebben, maar om
ze dan meteen bij je thuis te vragen is
ook weer zoiets. Je loopt het risico dat
het op zo’n avond toch niet blijkt te klik-
ken en bovendien ben je, als je wat ouder
wordt, toch wat voorzichtiger met het
uitnodigen van mensen. Een mooi alter-
natief is om, samen met 65-plussers,
eens per maand, op een zondagmorgen
in een etablissement, koffie of een glas
wijn te drinken, geheel vrijblijvend, zon-
der een bepaald onderwerp om te praten
over van alles en nog wat. 
Zoals ook de Britten doen, die elkaar
ontmoeten in de pub. 

Adrie van Zon

Dorpsstraat

S.B.

Verwonderen!
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heihei&&weiwei
Hier zijn we dan, 

met z’n allen zorgen wij voor u, voor uw hei & wei! 

Wij wensen u nog vele jaren 
veel leesplezier toe!



Denk mee over de toekomst van agrarisch Blaricum

Naleefstrategie handhaving 
omgevingsrecht 2011

Selectieprocedure horeca Blaricummermeent

Subsidieplafond 2011 

Blaricum

Kleine commissie

Grote commissie

BEL-Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

Aangepaste openingstijden



Ontvangen aanvragen

Verleende vergunningen

Met vrijstelling artikel 19 
lid 1 WRO verleende
bouwvergunningen 

Vaststelling gemeentelijke verordeningen



Begroting 2011: het huishoudboekje van Blaricum

Sober, maar sluitend

Begroting

Bezuinigingen

Speerpunten

9,37% 3,72% 

6,56% 

12,21% 

6,31% 

2,89% 17,40% 

5,57% 

4,90% 

15,66% 

0,43% 
12,59% 

1,93% 0,47% 

Bestuurszaken 

Burgerzaken 

Openbare Orde & Veiligheid 

Wegen, groen, water en verkeer 

Onderwijs 

Cultuur en Recrea�e 

Sociale zaken 

Maatsch. dienstverlening / 
Soc.cult.werk 
Volksgezondheid en Milieu 

Bouwen en Wonen 

Grondexploita�e (excl 
Blaricummermeent) 
A|gemene uitgaven en 
inkomsten 
Algemene Dekkingsmiddelen 

Bedrijfsvoering 

0,26% 
1,10% 

0,10% 0,12% 
0,60% 

0,37% 

7,95% 
0,19% 

2,35% 

14,58% 

0,13% 

21,50% 

50,28% 

0,47% 

Bestuurszaken on�rekking 
reserve vm pers 

Burgerzaken - leges 

Openbare Orde & Veiligheid leges 

Wegen, groen, water en verkeer - 
leges 

Onderwijs - muta�e met reserve 
onderwijs 

Cultuur en Recrea�e - huren en 
pachten 

Sociale zaken - bijdrage 
rijksoverheid 

Maatsch. dienstverlening / 
Soc.cult.werk 

Volksgezondheid en Milieu 

Bouwen&Wonen -heffingen afval / 
leges verg. 

Grondexploita�e (excl 
Blaricummermeent) 

A|g.uitgaven/inkomsten - 
doorbelas�ngen 

Algemene Uitkering, OZB e.d.  

Bedrijfsvoering - doorbelas�ng 
programma's 

Begroting 2011 Blaricum - Kosten

Begroting 2011 Blaricum - Opbrengsten



Evaluatie BEL-samenwerking

Handhaving: behoud van dorpskarakteristiek 

Begrotingsprogramma’s in een notendop

Geen sociale uitsluiting, maar meedoen



Protestantse Gemeente

Blaricum

R.K.      Parochie 

St. Vitus Blaricum

Dorpsagenda
januari verlenging expositie Edwin
Aafjes en Douwe Elias (schilderijen) en
Adri van Rooijen (beelden). 
Info: vlierhove.nl. 
Singer Museum, Laren: t/m 16 jan.
‘Dutch Utopia. Amerikaanse kunstenaars
in Nederland 1880-1914’; t/m 27 maart
2011 ‘Singer Memorial Collection,
Hoogtepunten uit eigen verzameling’.
Info: tel. 5393939 en singerlaren.nl. 
BEL-Art Expositie: Bob ten Hoope,
‘Greep uit zijn werk van 1945 tot heden’
t/m 19 jan., op werkdagen 8.30-17.00
uur. Kantoor BEL Combinatie, Zuider-
singel 5 in Eemnes.

WELZIJN 
Peuterspeelzaal Blaricum. Voor kin-
deren van 2 tot 4 jaar. Op alle dagen.
Ochtendgroep 8.30-11.45 uur. Info:
speelzaalblaricum.nl.
Zumbalessen bij Vlugheid & Kracht
start in januari a.s., maandagavonden
20.30-21.30 uur, locatie Gymzaal
Standelkruid, Laren. 
Zie ook vlugheidenkracht.com.
Versa Welzijn: Mantelzorgcafé (De
Lloods). Training Mantelzorg & werk in
balans op 6 en 20 jan. 19.00-21.30
(Neuweg 31 H’sum), tel. 06-50216181.

Colofon

Eindredactie:
Gerda Jellema en Sybert Blijdenstein 
Kopij aanleveren: redactie@heienwei.nl of 
aan Gerda Jellema, Onder den Dael 17, 1261
CN Blaricum, tel. 5317468 of 06-50593402
Redactie: Sybert Blijdenstein, Bela Bouma,
Ria Bulten, Christa Hogenkamp, Gerda
Jellema, Karin Maas, Daniëlle Mouissie, Hidde
van der Ploeg, Henny Radstaak, Frans Ruijter,
Satyamo Uyldert, Tiny de Wit, Adrie van Zon
Medewerkers: Linda Eggenkamp, Nico de
Gooijer, Aty Lindeman, Piet Niks, Corryn de
Vrieze. Foto’s: Peter v. Rietschoten, Sybert
Blijdenstein en Gerbe v.d. Woude
Advertentie-, sponsoropdrachten:
Jacqueline Gesink, tel.: 531 31 62,
e-mail: gesink@solcon.nl
Voor tarieven zie www.heienwei.nl
Uitgever: Stichting Dorpsblad Blaricum 
Voorzitter: Pim Baljet 
Secretariaat: Jacqueline Gesink, 
e-mail: gesink@solcon.nl
Penningmeester en donateursinformatie:
Rist Brouwer, tel. 531 09 84 
Banknr. 12.66.37.296 
t.n.v. Stichting Dorpsblad Blaricum
Druk: JM2 grafische producties, 5316520
Oplage: 4.500

www.heienwei.nl

hei & wei bestaat mede dankzij subsidie van
de gemeente, donaties en de adverteerders

Diensten in het weekend:
Zaterdag 17.00 uur en zondag 11.00
uur
Eucharistieviering of Woord en
Communieviering. 
Door de week: 
Donderdag 19.15 uur 
Avondgebed in de dagkapel.
Zondag 2 januari 
Kindernevendienst.

Bijzonderheden:
Vrijdag 24 december 19.15 uur
Gezinsviering voor kerst,
23.00 uur Kerstnachtmis.
Zaterdag 25 december 11.00 uur
Viering Eerste Kerstdag,
15.30 uur Kindje wiegen.
Zondag 26 december 10.00 uur
Viering Tweede Kerstdag.
Vrijdag 31 december 19.15 uur 
Viering Oudejaarsavond.
Zaterdag 1 januari 17.00 uur
Viering van Nieuwjaar.
Zondag 2 januari 11.00 uur
Driekoningen Woord & Comm. viering 
Woensdag 5 januari 10.00 uur
Seniorenmis waarna koffiedrinken.
Zondag 9 januari
Aansluitend aan dienst
Nieuwjaarsreceptie van de parochie in
het Vitusgebouw.
Maandag 10 januari 20.00 uur
Bijbelleesavond.
Zondag 23 januari 10.00 uur
Oecumenische BEL-dienst in St. Jan
Laren, géén viering in Blaricum.

Voor verdere informatie:
Zie informatiebord bij de hoofdingang
van de kerk, of Pastor C. Lavaleije,
Kerklaan 19, 1261 JA Blaricum. Tel.
035-5383153. 
E-mail stvitusblaricum@hetnet.nl. Zie
ook de website vitusblaricum.nl.

Familieberichten
Geboren
13-11-2010 Jurre Thijmen Recourt
19-11-2010 Hidde Mats Harkema
19-11-2010 Jane Kahlé
27-11-2010 Sophie Iris de Jong
27-11-2010 Eva Catharina Margaretha

van den Brink

Overleden
09-11-2010 Wilhelmina Emidia

Josephina Ruijter-
Makker, geb. 12-03-1955 
(geboortedatum 
12-04-1955 in h&w 355
gerectificeerd)

Hei & wei niet
ontvangen?

Of heeft u een vraag over de bezorging,
of een beschadigd exemplaar ontvan-
gen? Stuur dan een e-mail naar 
heienwei@jm2.nl o.v.v. ‘hei & wei
bezorging’. U kunt op werkdagen ook
bellen met 035-5316520.

Kopij
Heeft u iets te melden over uw club,
vereniging, evenement of andere zaken
in Blaricum, laat het ons weten via
redactie@heienwei.nl. Maximaal 175
woorden. Wij beslissen over plaatsing,
eventueel ingekort. Deadline kopij no.
359 (dik): 7 januari, verschijnt op 21
januari 2011.

Vrijdag 24 december 22.00 uur 
Ds. Jan Rinzema, Kerstnachtdienst m.m.v.
Hans Brons (bariton) en Emma Brown
(mezzosopraan) en de Dorpskerkcantorij
o.l.v. Anton Helmink, Peter den Ouden
(orgel), Jan-Willem Baarslag (trompet).
Samenzang v.a. 21.45 uur.
Zaterdag 25 december 10.00 uur 
Ds. Jan Rinzema, Kerstmorgendienst
voor het hele gezin m.m.v. Hendrika
Veerman (orgel) en Jan-Willem Baarslag
(trompet). Samenzang v.a. 9.45 uur.
Zondag 26 december 10.00 uur
Ds. Jan Rinzema, zangdienst m.m.v.
Baukje Zitman (sopraan), Cyrille van
Poucke (trompet), Peter den Ouden (orgel).
Vrijdag 31 december 19.30 uur
Ds. Jan Rinzema, Oudejaarsviering
m.m.v. Maaike Peters (cello), Henriette
Wirth (piano), Peter den Ouden (orgel).
Zaterdag 1 januari 10.00 uur
Nieuwjaarsdag: geen dienst!
Zondag 2 januari 10.00 uur
Ds. Jan Rinzema, Nieuwjaarswensen in
de Dorpskerk.
Zondag 9 januari 10.00 uur
Ds. Reinier Beltman, zondag 1 van de
Epifanie.
Zondag 16 januari 10.00 uur
Ds. Jan Rinzema.
Zondag 23 januari 10.00 uur
Geen dienst in Blaricum:oecumenische
BEL-dienst in St. Jan in Laren.

Tijdens de kerkdiensten is er een crèche
(0-4 jaar) en kinderkerk (4-12 jaar). De
jeugdkapel voor jongeren van 12-18 jaar
komt één maal per veertien dagen bijeen
in de kelderruimte van de Dorpskerk,
behalve tijdens de schoolvakantie. Zie
ook protestantsegemeenteblaricum.nl.

N.B. De LOKALE WEBSITES kunt u
onder dezelfde naam vinden op
www.heienwei.nl. In onderstaande
websites is voortaan www. weggelaten.

FEESTDAGEN
Kerstbomen uitzoeken op de akker bij
Mariëlle Bakker. Ingang: zandpad tus-
sen Naarderweg 44 en 46. T/m vrij. 24
dec. a.s. Alleen op wo., vrij., zat. en zon.
10.00-17.00 uur. Bomen in een pot (tot
1,5 m) bij De Boerenblij aan de
Angerechtsweg 11, tel. 5387138.
Madeline Kookt! Kookworkshops in
dec. Groepjes tot 6 personen, do. & vrij.
18.00-22.00 uur, zat. & zon. 12.00-
15.00 uur. Mediterraan drie gangendi-
ner maken. Recepten mee naar huis.
Kosten: € 50,-. Opgeven bij Madeline:
06-53612339, lind3844@planet.nl.

EXPOSITIES
Galerie Bianca Landgraaf: t/m 6 febr.
‘Winterparade’, groepstentoonstelling
met o.a. Miriam Jacobs en Menno 
du Gardijn (schilderijen) en Peter
Hiemstra (beelden). Zomertuin 11,
Hamdorffcomplex. Info: tel. 5335987
en galeriebiancalandgraaf.nl.
Galerie De Vlierhove: van 2 t/m 16

Spelmiddag volwassen (De Blaercom)
zie h&w 355. V.a. di. 14 dec. 13.30 
uur wekelijks Stitch & Bitch, brei- 
etc. café. Info/opgeven: tel. 5312977,
lmooij@versawelzijn.nl.
Info: versawelzijn.nl. 
Vivium Services met cursussen in 
De Blaercom: Gordon herh. training
(zie h&w 355), Workshop Kleur- &
Kledingadvies, 22 jan. 14.00-17.00 uur.
Opgeven tel. 5395259, 6924495 en
viviumservices.nl. Info vivium.nl. 
Hatha Yoga & Mindfulness cursus in
De Blaercom, v.a. 6 dec. elke maandag-
morgen om 9.15 en 10.45 uur. Info:
Hans ten Have, tel. 6948656 of 
j.m.tenhave@ziggo.nl.

BIBLIOTHEEK HLB 
Huizen, Plein 2000 1, tel. 5257410.
Laren, St. Janstraat 27a, tel. 5382612:
op 29 dec. 14.30 uur Kidsbios; tentoon-
stelling schilderijen van Stefania
Vicario t/m 8 jan. 2011. 
Entreeprijzen en kaarten reserveren.
Zie bibliotheekhlb.nl en 
gooisebibliotheken.nl.
Laren en Huizen: Mobiliteits-proble-
men? Bibliotheek-aan-huis! Lidmaat-
schap vereist, info: tel. 5257410.

Kerkdiensten
Evangeliegemeente De Rivier: elke
zondagmorgen 10.00 uur dienst in de
aula van de Basisschool De Levensboom
in de Bijvanck. Iedereen, ook kinderen,
welkom. Koffie en thee na afloop. Info
tel. 5252804 en evangeliegemeentede
rivier.nl.
Torenhof: Protestantse diensten: 1e en
3e woensdag van de maand, 10.00 uur.
Katholieke diensten: 2e en de 4e, en
eventueel 5e woensdag van de maand
om 10.00 uur. Iedereen welkom!

Inbreng
rommelmarkt 

Gaat u binnenkort uw zolder, kelder of
rommelkast opruimen? Goed idee, want
u kunt uw goederen weer inbrengen voor
de Rommelmarkt 2011, die traditiege-
trouw plaatsvindt op de Blaricummerie
op Koninginnedag. U kunt uw spullen
brengen naar Rie Rigter, Eemnesserweg
4, Blaricum. Groot meubilair, zitbanken,
koelkasten, matrassen e.d. gelieve u niet
te brengen.

Zon op en onder: op 15 december 2010
om 8.42 respectievelijk 16.29 uur, op 31
december om 8.48 respectievelijk 16.38
uur.

Het Gooimeer

S.B.


