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    Laren-Blaricum                       Huizen-Naarden 

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

TANDHEELKUNDE

K L I N I E K

B L A R I C U M

Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

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

P        

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

Christianne Calis
 

 

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

Cucina da Bruno

De Cucina da Bruno is 1 december
geopend. De traiteur wordt nu al
beschouwd als een aanwinst voor het
dorp en omstreken. Bruno, zijn echtge-
note en collega Pascal hebben aan het
begrip ‘moeder in de keuken’ een heer-
lijke én hedendaagse invulling gegeven.

Stad & Lande 

Gedurende de maand december biedt
Albert Heijn Blaricum aan Stad & Lande
Ruiters de gelegenheid extra inkomsten
voor de vereniging te krijgen. Statiegeld-
bonnetjes kunnen worden ingeleverd in
de brievenbus die naast de flessenauto-
maat hangt. Op 3 december kwamen
jonge ponyruiters met hun Shetlanders
een kar met lege flessen inleveren.

Uitnodiging
Dit jaar is het 50 jaar geleden dat Café 
d’OuweTak in handen kwam van de
familie Van de Koot. Dit willen zij vie-
ren met al hun trouwe gasten van toen en
nu... met een gezellige borrel op 30
december vanaf 17.00 tot 21.00 uur.

Cursus meditatie
Met behulp van eenvoudige oefeningen
op een stille plek kan je loskomen van
je dagelijkse gewoonten. Ineke
Bouwman geeft deze cursus meditatie
en wordt geïnspireerd door westerse
religieuze tradities. De basiscursus
meditatie wordt gehouden op zeven
dagen van 10-12 uur, beginnend 6
januari 2012 en lopend tot 1 juni 2012.
Info: Ineke Bouwman tel. 5386937 of
e-mail bouwmab@x4all.nl.

Wij Nederlanders zien onszelf graag als
wereldburgers. We reizen veel en graag,
en veel van die culturen die we opsnuiven
in andere landen zien we terug in de
diversiteit van bijvoorbeeld restaurants,
mode en woninginrichting. Dat nieuws-
gierige en dat reizen wordt nog wel eens
herleid tot de bloeitijd van de VOC, toen
Nederland handel voerde over de wereld-
zeeën. Een periode waar sommigen nog
steeds met trots op terugzien en anderen
meer gemengde gevoelens bij hebben...

Migranten
Of dat beeld van die tolerante, nieuws-
gierige wereldburger standhoudt in het
leven van alledag waag ik af en toe te
betwijfelen. Een stad als Amsterdam bij-
voorbeeld kent op dit moment ruim 175
verschillende nationaliteiten. De meeste
andere gemeenten in Nederland halen
dat aantal niet, maar kennen in ieder
geval een divers samengestelde bevol-
king. Ruim 20% van de totale bevolking

www.dayspamooi.nl

  

door burgemeester Joan de Zwart
Vorig jaar schreef ik in mijn kerstbijdrage het volgende: Een collega heeft bij
mijn installatie tot burgemeester van Blaricum een mooie toespraak gehouden,
waarbij hij de positie van Blaricum opbouwde naar de regio Gooi&Vecht, de
provincie Noord-Holland, Nederland, de Benelux, Europa en de wereld. Kern
daarvan was dat Blaricum het mooiste plekje van de wereld is. Deze keer wil
ik u graag meenemen over de grenzen van ons dorp heen naar een thema dat
ons de laatste tijd allemaal erg bezighoudt: Europa en de wereld om ons heen. 

vervolg op pagina 2
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Over de grenzen van ons dorp



    

Maar het laat mijn hart een beetje leeg.
Alsof ik van mijn ouders te horen krijg,
hoe het mechaniek van mijn eigen
geboorte eraan toe ging. Wat ik wil
horen? Dat mijn ouders elkaar liefhad-
den. Dat zij met elkaar verbonden wil-
den zijn. Dat zij graag die liefde en hun
saamhorigheid gestalte wilden geven. In
het scheppen van een kind. Die mythe
van hun liefdesband voedt mijn hart. 

De schepper
De grondslag van mijn leven is, zo hoor
ik dan: genegenheid en betrokkenheid.
‘In den beginne was het woord,’ schrijft de
evangelist Johannes. En het Woord was
bij God. Het woord wàs God.’ Johannes
zegt: alle ZIJN is ooit begonnen met één
woord: liefde. Passie is de grondslag
van alle ZIJN. Die liefde is van zo groot
gewicht, dat zij wordt verbonden met

het allerhoogst menselijk denkbare:
God. De schepper God staat aan het
begin van àlle begin.

De liefde
In deze wereld gaat het vaak ruig en
wild toe. Hoe ruig en wild het ook toe-
gaat in deze wereld: de oorsprong van
alle Zijn is: de liefde. Dat is waar in
mijn eigen bestaan. Dat is waar in de
wereld. Dat vieren wij met kerst. Is het
een mythe? De grote filosoof Kierke-
gaard zei: ‘Ik zoek in mijn leven die
waarheid, waarvóór ik wil leven. En
waarméé ik kan sterven.’ Kerst schenkt
ons die waarheid: geloof, hoop en lief-
de. Maar de meeste van deze is... de lief-
de.

Ik wens u allen gezegende dagen.

in Nederland bestaat uit migranten.
Vanaf het begin van de tachtiger jaren
tot nu heeft Nederland verschillende en
zeer uiteenlopende visies ontwikkeld op
de integratie van migranten in onze
samenleving. De laatste pakweg tien jaar
is de toon in het debat over dit onder-

werp scherper geworden. Eén van de
theorieën daarbij is dat we ons sociaal-
economisch en cultureel bedreigd voe-
len door migranten.

China
Door de jaren heen is daar ook een ver-
anderend patroon in te zien. Lag de
focus eerst op Molukkers, Surinamers
en Antillianen, langzaam verschuivend
naar Turken en Marokkanen, op dit
moment worstelen we met de positie
van Polen die als EU-leden uitzwermen

Dag zuster

Rond deze donkere dagen denk ik,
met een lach en een traan, vaak terug
aan mijn dierbaren, die me ontvielen.
Over die lach wil ik het hebben. Met
name over mijn zes jaar oudere broer,
een aimabele vrijgezel. Na een
beroerte was hij opgenomen in een
verzorgingshuis. Linkszijdig verlamd.
In een rolstoel. Praten, denken en
schrijven gingen steeds moeilijker. Ik
moest zijn boekhouding bestieren en
alles wat daar bij hoort. Hij had er
geen zicht meer op. Mij werd een
notariële volmacht aangeraden, door
hem af te geven. Uiteraard bij blijk
van voldoende gezondheid van geest.
Dit ter beoordeling van zijn notaris.
Daarmee een afspraak gemaakt. Op
een stil plekje in de hal sprak deze
een tijdje met mijn broer en stelde
hem een aantal gerichte vragen. Ik
werd daarna terzijde genomen: ‘Uw
broer is niet handelingsbekwaam
meer. Ik kan hier niet aan meewer-
ken. U kunt beter bewindvoering
aanvragen bij de kantonrechter.
Vereist is dan wel dat de handelings-
onbekwaamheid medisch bevestigd
wordt door de huisarts.’  Tot mijn ver-
bazing weigerde die dat. Mijn broer,
altijd al een slim toneelspeler, had
namelijk bij zijn laatste bezoek aan
de huisarts ‘een heel normale indruk’
gewekt. Knap toneelspel. Met wan-
hoop keek ik naar de groeiende sta-
pel onbetaalde rekeningen en de op
een gatenkaas lijkende boekhouding.
Het enige dat mij restte, om maar iets
nuttigs voor hem te kunnen doen, was
dat hij mij een machtiging zou geven
over zijn bankrekening. Bij de bank
moest hij dan wel geestelijk ‘nor-
maal’ overkomen. Hem voorzichtig
toegesproken. Hij zou zijn best doen.
Bankpasje en paspoort mee. Door de
filiaalhouder, een jonge, ambitieuze
dame, werd hij met alle egards ont-
vangen. Meneer was immers al jaren-
lang een gewaardeerde klant. Zij
vroeg hem zijn naam en zijn bankre-
keningnummer. Vooral dat laatste
was spannend. Zou hij het nog
weten? Ja zeker, feilloos! Geslaagd!
De machtigingspapieren werden
getekend. Toen was alles geregeld.
Een zucht van verlichting. Ik reed
hem richting buitendeur, uitgeleide
gedaan door de filiaalhoudster. Ze
hield de deur open en nam beleefd
afscheid van hem. Zijn antwoord
was, terwijl hij vriendelijk glimla-
chend naar haar omhoog keek: ‘Dag
zuster!’ Nog nooit heb ik een bankge-
bouw zó snel verlaten…

Column
door
Sybert Blijdenstein
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door ds. Jan Rinzema
Ik lees wel eens boeken over het 
ontstaan van de wereld, de oerknal-
theorie etc. etc. En dan hoor ik over
‘big bang’, waterstof, lithium, isoto-
pen en tritium. Wat ik daarvan vind?
Wie zal het zeggen hoe het allemaal is
gebeurd? Het lijkt mij allemaal
‘wetenschappelijk’ verantwoord.

Kerstmeditatie

op onze arbeidsmarkt. De voorspelling is
nu dat rond 2030 ons land voor een groot
deel zal gaan bestaan uit Aziatische
migranten, met China als koploper van-
uit een leidende positie in de wereldeco-
nomie. 

Mogelijkheden
Je zou denken dat wij vanuit onze onder-
nemingsgezindheid en nieuwsgierigheid
juist de kansen en mogelijkheden zouden
verkennen die een verenigd Europa ons
biedt. Maar op een relatief kleine groep
na die zijn kansen pakt, verengen gewel-
dige mogelijkheden zich helaas snel tot
bedreigingen. We grijpen daarbij terug
op oude waarden en normen, profileren
‘onze’ cultuur en zijn op zijn zachtst
gezegd niet altijd even tolerant...

Samenleving
Deze veranderingen vragen in ieder
geval om een andere blik op onze maat-
schappij. Als je kijkt naar de wezenlijke
kerntaken van de overheid zijn dat er
drie, naast al die anderen die er in de
loop der jaren bij gekomen zijn: het
garanderen van rechtszekerheid, veilig-
heid en sociale zekerheid. Een verande-
rende samenleving met veel invloeden
van landen om ons heen, van Europa en
van andere continenten, vraagt om een
continue en gezamenlijke herijking van
de daarbij behorende waarden en nor-
men. Dat is in mijn ogen de enige manier
waarop we daadwerkelijk invulling kun-
nen geven aan ons wereldburgerschap.
Vanuit het allermooiste plekje in dit
grote geheel wens ik u mooie en boeien-
de feestdagen toe!

Vervolg van pagina 1



Toch zit er een tegenstelling in dat
gericht zijn op het IK en de behoefte aan
dat contact. Het IK is belangrijk en dat
drukken we uit in berichten over waar we

zijn, wat we doen en hoe geweldig we
zijn. Maar het zou alleen maar geklets in
de ruimte zijn, wanneer we dat niet kun-
nen delen met anderen.

Basisbehoeften
Het is mooi dat we op elk moment dat
wij er behoefte aan hebben mededelin-
gen de wereld in kunnen sturen, maar de

De Stichting Vrienden van de
Openbare Bibliotheek Laren-
Blaricum leeft mee met de gedupeer-
den van de afgebrande bibliotheek. Er
wordt op dit moment achter de scher-
men hard gewerkt aan het realiseren
van een tijdelijke locatie in het oude
gemeentehuis van Laren, totdat de
nieuwe locatie aan de Brink klaar is.

Bij de brand is alles verloren gegaan,
maar veel zal hopelijk door de verzeke-
ring worden vergoed. Maar niet alles, en
lang niet voor de nieuwwaarde van boe-
ken en andere zaken, die er al jaren
waren. Er blijft een aantal onvoorziene

zaken waar de bibliotheek tegenaan
loopt.
Daarom doet de Stichting Vrienden van
de Openbare Bibliotheek Laren-
Blaricum een beroep op iedereen om nu
een steentje bij te dragen. Uit sympathie,
en omdat het hard nodig is.

Bibliotheek
De Stichting Vrienden van de Openbare
Bibliotheek Laren-Blaricum is opgericht
in 1959 om extra’s voor de bibliotheek te
realiseren. Zoals enkele jaren geleden de
aanschaf van apparatuur voor de
Biblioscoop van de bibliotheek. Als
Vriend van de Bibliotheek krijgt u kor-
ting op lezingen en op de filmavonden
die tweemaal per maand in Laren wor-
den gehouden. Deze kunnen voorlopig
doorgaan in de blokhut van speeltuin
‘Ons genoegen’ aan het eind van de
Smeekweg.

Vriend van de Bibliotheek
Voor €10,- per jaar kunt u al Vriend van
de Bibliotheek worden. Natuurlijk wordt
een hoger bedrag na de grote brand zeer
op prijs gesteld. Het rekeningnummer
van de Stichting Vrienden van de
Openbare Bibliotheek Laren-Blaricum is
15.48.22.485. 

U kunt zich aanmelden via 
vriendenbibliotheeklb@hotmail.com. 
Dit is hét moment om uw vriendschap te
tonen. Zo helpt u de bibliotheek uit de
brand!

oude basisbehoefte van de mens aan
contact met een medemens is niet anders
geworden. Wel heeft het een andere
vorm gekregen. Wanneer ik me bewust
ben van die basisbehoefte: mens onder
de mensen te zijn. Dan zie je ook hoe
dierbaar het is dat mensen gewoon bij
elkaar zitten en aandacht hebben voor
elkaar.

De Grote Organisator der Dingen 
Maar dat moet je wel organiseren. De
Grote Organisator der Dingen heeft ons
al heel lang geleden een bericht
gestuurd. Of zo u wilt een tweet over
waar hij te vinden was en wat hij met ons
wilde delen. Die tweet bestond uit een
pasgeboren kind: het Christuskind of
kerstkind. En zijn boodschap is: Ik ben
met jullie verbonden. IK ben verbonden
met alles wat aandacht nodig heeft. Dus
GOD is verbonden met mij als ik aan-
dacht nodig heb en als ik aandacht geef
aan wat aandacht nodig heeft.

Daarom ook komen wij in de nacht bij-
een om uit te drukken:
Wij hebben elkaar nodig, God en de
mensen en de mensen onderling.
We besteden kostbare tijd aan elkaar niet
via de elektronische weg, maar echte tijd.

#@ppy Xm@s

Woensbergweg 2   1261 AP Blaricum

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

(Graag na telefonische afspraak)

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

telefoon 06 21288318
telefoon 06 53405907

 
  

   

   1   17-01-11   09:09

 
  
 

  
  
  

 
  

   

www.vogelinterieurs.nl

De eeuwige
tocht
door Gerda Jellema
Wij zijn op zoek. Wij zijn al eeu-
wen op zoek. En voor zover ik het
kan inschatten zullen we dat voor-
lopig nog wel blijven doen.
Waarnaar zijn wij op zoek? Hier
zijn vele antwoorden mogelijk:
naar onszelf, naar aliens, naar
saamhorigheid, naar het nog niet
bekende. Waarom zijn wij op
zoek? Mensen willen weten, ken-
nen, een doel nastreven en ideolo-
gieën omzetten in een samenle-
ving. Dit zijn eigenlijk ideeën om
in de toekomst iets te verwezenlij-
ken waarvan je niet zeker bent. Je
denkt dat je een beter mens zal
zijn, dat je iets met je talenten
doet, dat je nieuwsgierigheid
bevredigd wordt of dat de samen-
leving er (nog) mooier uit zal
zien. We willen ook graag iets
‘afronden’, aan elk begin zit vol-
gens ons een eind. Dat het zijn in
deze wereld een keer klaar is. Net
als met een taak die je volbracht
hebt en je kunt zeggen: ‘He, he,
dat zit er weer op’, tegelijkertijd
weet je dat er dan weer een vol-
gende ‘taak’ te volbrengen zal
zijn. De menselijke zoektocht gaat
gepaard met spanning, hoop, ver-
wachting, offers en angst.
Vergelijk het met de ontdekkings-
reizigers. Hun reisdoel per boot
was onder andere nieuwe ‘werel-
den’ te vinden. Wat hen te wachten
stond wisten ze niet. Zij gingen
heen met (prettige) spanning in
het lijf, moesten zien hoe sommi-
gen de reis niet konden volbren-
gen, en de angst voor het onbe-
kende reisde altijd mee. Of je nu
groen, geel of roze bent, gelooft in
Jan, Piet of Klaas, ieder mens is
zoekende en doet dat alleen of in
een groep. De tocht wordt niet
door iedereen op dezelfde manier
afgelegd, en ook de invulling van
de ideeën kunnen van elkaar
afwijken waardoor schijnbaar
tegengestelde wegen bewandeld
worden. Ook bij je eigen zoek-
tocht loop je niet altijd in de pas
met wat je zelf voor ogen had, je
bent soms het spoor bijster of je
raakt de weg kwijt. Er is óók niet
één weg naar Rome. En ook doe-
len kunnen bijgesteld worden. En
af en toe een zijpad inslaan, of
verdwalen, kan heel verkwikkend
zijn. Wetende dat we hierin eigen-
lijk allemaal hetzelfde zijn want
mens-zijn is op zoek zijn. En het
vinden doen we in het klein.
Allemaal heel fijne feestdagen,
maak er wat van in het nieuwe
jaar, sta stil bij anderen en ver-
geet ook jezelf niet.

Twitter, tweet: #happy Xmas 

Help de bibliotheek uit de brand!

De kleinkinderen van Cuno Lavaleije
leggen het gebruik van de mobiele telefoon
uit aan hun opa.

door Cuno Lavaleije, pastor van de R.-K. Kerk
Om ons heen zien we mensen druk in de weer met hun mobieltjes. 
Hoewel – dat is een te gewone naam voor hun handcomputers met 
touchscreen. Dat alles past in onze steeds individualistischer wordende 
wereld. Ik ben op elk moment dat ik dat wil bereikbaar, en ik kan een
bericht sturen naar mensen in mijn eigen tijd. Ik hoef niet te wachten
op contact met die ander. Ik stuur gewoon en de ander leest het, of
niet, op zijn tijd. 



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

De inzamelingsactie, georganiseerd door KBS Bernardus in Blaricum voor 
de Voedselbank Gooi & Omstreken, heeft meer dan zestien kratten 
boordevol producten
opgeleverd. Om dreigende
tekorten bij de Voedsel-
bank te voorkomen, heeft
de school, evenals vorig
jaar, een inzamelingsactie
gehouden voor de
Voedselbank. 

Een actie als deze past in
het lesprogramma waarin
de leerlingen iets voor de
samenleving doen. In groep
1 t/m 6 is dinsdag 22 no-
vember door de Voedsel-
bank voorlichting gegeven
en de leerlingen van groep
7 en 8 hebben een bezoek
gebracht aan de Voedsel-
bank Gooi & Omstreken. De hele inza-
melingsactie heeft slechts een week
geduurd (maandag 21 november tot
dinsdag 29 november), maar de bijdrage
voor mensen in de nabije omgeving, die
de extra producten broodnodig hebben,
was een enorm succes. 

‘Opgestoken Duim’-trofee
Dinsdag 29 november jl. om 15.00 uur
hebben de chauffeurs van de Voedsel-
bank Gooi & Omstreken zestien gevulde
kratten en nog talrijke volle dozen opge-
haald. Het schoolplein van KBS
Bernardus stond vol met allerlei bood-

schappen. De kinderen zijn heel trots op
het resultaat dat ze samen hebben
bereikt. Harry Schrijver van
Voedselbank Gooi & Omstreken rea-
geerde ook met blijde verbazing over de
grote opbrengst. Daarom is de inzame-
lingsactie afgesloten met een kleine
ceremonie op het plein, in aanwezigheid
van leerlingen, docenten, schooldirec-
teur Guus Braakhuis en Harry Schrijver
van de Voedselbank. De heer Schrijver
reikte aan KBS Bernardus de begeerde
‘Opgestoken Duim’-trofee uit, die in
ontvangst werd genomen door de jongste
en de oudste leerling van de school. 

door Bela Bouma
Toen ik vorig jaar door Gerda
Jellema werd gevraagd mede de eind-
redactie van hei & wei te doen, dacht
ik nog niet meteen aan de vormge-
ving. Ik had jaren bij een uitgeverij
gewerkt, de art directors deden dat
werk.

Maar als o.a. producent van business-
bladen kon ik het toch niet laten om aan
de lay-out te sleutelen, alhoewel ik nog
nooit zelf een tijdschrift had vormgege-
ven. Met een voor mij nieuw opmaak-
programma en een beetje visueel inzicht,
ging ik begin januari aan de slag. De
inhoud van hei & wei wordt door veel
vrijwilligers bepaald, de kleuren zoek ik
bij de foto’s…. en ik heb er zoveel lol in.
Voor u ligt het laatste nummer van het

jaar, ‘mijn’ eerste kerstnummer. In de
hoop dat ik nog vaak kerstnummers mag
maken, wens ik u fijne kerstdagen,
natuurlijk een gezond, maar ook een
spetterend en kleurrijk nieuwjaar.

Inge Hollinga
Administraties & HR

Ook voor particulieren
T: 035 - 53 18 439 M: 06 - 23 69 17 89
I: www.ingehollinga.nl E: info@ingehollinga.nl

KBS Bernardus in Blaricum
gul voor voedselbank 

Allerzielen

In 2007 was er op onze Algemene
Begraafplaats een grote spectaculaire
manifestatie Allerzielen Alom geïniti-
eerd door kunstenares Ida van der
Lee, waaraan menig dorpsgenoot een
bijzondere herinnering heeft. 

Vandaar dat er in 2009, op particulier
initiatief van Lies Verver en enkele vrij-
willigers, gezocht is naar een vervolg op
dit bijzondere gebeuren en werden de
begraafplaats en de aula opengesteld op
Allerzielen voor eenieder die op deze
avond de dierbare overledenen wilde
gedenken.

Lichtjes, fakkels en vuurkorven
Inmiddels is deze avond nu voor de
derde keer gehouden en wisten velen de
weg te vinden naar de Woensberg, alwaar
vele lichtjes, fakkels en vuurkorven de
donkere nacht verwarmden.
Helaas was de voorpubliciteit zeer
bescheiden, waardoor niet elke
Blaricummer op de hoogte was gebracht.
Wellicht dat dit korte verslag de mensen
informeert en vast voorbereidt op
Allerzielen van 2 november 2012, waar
voor iedereen warmte en troost te vinden
zal zijn. 
Info: Vincent Brugman, tel. 5386248
en e-mail brugmandert@casema.nl.

Directeur Guus Braakhuis samen met de leerlingen van
KBS Bernardus in Blaricum bij de ingezamelde produc-
ten voor de Voedselbank.
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Allerzielen door Ria van Everdingen

Kerstverhaal
door Ilse Bloemen
Ongeveer 35 jaar geleden startte
ik, zoals een ieder, mijn school-
carrière op een lagere school. Een
openbare lagere school wel te ver-
staan. Ondanks het feit dat mijn
school openbaar was, staat de uit-
gebreide kerstviering mij nog hel-
der voor de geest.
Er stond een kerstboom in de klas
en wij, de kinderen, hadden de
meest prachtige versieringen
gefröbeld. De traditionele kerst-
liedjes werden gezongen, het
kerstverhaal werd verteld en in de
hogere klassen zelfs nagespeeld.
Tot slot kreeg iedereen een beker
lauwe chocolademelk met een
kerstkransje en dan begon de
kerstvakantie.
Inmiddels gaan mijn eigen kinde-
ren naar de basisschool. Een open-
bare basisschool wel te verstaan.
Ook zij hebben een kerstboom in
de klas en hebben de meest prach-
tige versieringen gefröbeld. Maar
daar houdt de vergelijking op.
Traditionele kerstliedjes zoals ‘De
herdertjes lagen bij nachte’, ‘U
zijt wellekome’, ‘Er is een kinde-
ke geboren op aard’ etc. etc. zijn
bestempeld als ongewenst, het
kerstverhaal vertellen is er al hele-
maal niet meer bij.
In plaats van een beker lauwe
chocolademelk met een kerst-
kransje krijgen de kinderen een
heus kerstdiner voorgeschoteld en
is er voor de ouders in de tussen-
tijd een kerstborrel georganiseerd.
Allemaal ontzettend leuk en bere-
gezellig. Eerlijkheidshalve sta ik
meestal met mijn neus vooraan.
En toch...
Ik ben niet kerkelijk opgevoed en
ben geen fervent kerkganger.
Onze samenleving is naar mijn
bescheiden mening van origine
gestoeld op christelijke normen en
waarden. Het kerstverhaal is daar
onlosmakelijk mee verbonden.
Bepaalde tradities, waarmee wij in
onze jeugd zijn grootgebracht,
behoeven wij niet te verloochenen
uit angst andersdenkenden voor
het hoofd te stoten.
Mijn kinderen gaan naar een
openbare school, ik begrijp heus
waar openbaar voor staat.
Maar wat is er in godsnaam mis
met het kerstverhaal???

‘Mijn’ eerste kerstnummer



Meeuw 5
1261 RS Blaricum

Tel: 035 5244651
Fax: 035 5244623

Mob: 06 22421139
E-mail: info@wivi.nl

www.wivi.nl

      

!
piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas

Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV

Al meer dan 60 jaar
ambachtelijk

bereid ijs

IJSSALON

Huizerweg 10
BLARICUM
035 538 34 90

www.ijssalondehoop.nl

gericht op het hogere koopkrachtseg-
ment, vestigen zich.
Echter, als we iets verder kijken ervaren
we de effecten van de huidige crisis
maar al te goed. Het aantal huizen in de
verkoop is ongeëvenaard, daarnaast
staan de borden ook nog eens veel lan-
ger in de tuinen, en dan rekenen we niet
eens de huizen mee die in de zogenaam-
de ‘stille’ verkoop staan. Gedwongen
verkopen door de banken, omdat de
woonlasten, waaronder de hypotheek-
lasten, door de eigenaren niet meer kun-
nen worden opgebracht. En dan komen
de overheidsbezuinigingen er pas nu
voelbaar aan. De overheid kort op de
provincies en de gemeenten. Gemeen-
tes, dus ook de Blaricumse gemeente,
moeten daardoor bezuinigen en zullen
een deel daarvan trachten te verhalen op
haar inwoners. Eenieder gaat dit mer-
ken, inwoners maar ook sportverenigin-
gen en stichtingen.

Licht aan het einde van deze lange
tunnel 
Mijn wens zou zijn dat we ons van deze
onafwendbare effecten bewust zijn en
elkaar hierin steunen waar nodig. Dit
vraagt om een aanpak die niet gericht is
op ‘eerst ik en daarna de anderen’.
Samenhorigheid. 

Het zou onze Europese politieke leiders
sieren om ook deze samenhorigheid te
omarmen, zodat we weten, hoe pijnlijk
ook, wat de oplossingsrichtingen zijn.
Met die wetenschap krijgen we weer
een perspectief en daardoor licht aan
het einde van deze lange tunnel.

Het resultaat van een groot goed, te
weten de vrijheid van kapitaalverkeer.
De val van Lehmann Brothers had mede
daardoor een schokgolf tot gevolg en
helaas geen gecoördineerde actie tot
gevolg van de politieke leiders van
Europese Unie. Elk land, ook al maakte
dat onderdeel uit van de Europese
Monetaire Unie ( EMU), volgde zijn
eigen nationale agenda en trachtte daar-
mee de negatieve effecten voor de eigen
economie te isoleren en te beperken.
Een strategie van ieder voor zich.

Knip-en-plakwerk 
Wouter Bos annexeerde Fortis Bank
België, nationaliseerde ABN-AMRO,
verleende staatssteun d.m.v. garanties
aan ING en SNS. Alleen de Rabobank
behoefde geen steun.
De kredietcrisis culmineerde in een
economische crisis en legde pijnlijk een
aantal onevenwichtigheden bloot in de
overheidsfinanciën van de zuidelijke
lidstaten van de EMU. Griekenland
kwam in mei 2010 als eerste land in de
problemen en klopte als eerste aan bij
het inderhaast opgetuigde Europese
noodfonds. Portugal en Ierland volgden
al snel. De Europese leiders dachten
met knip-en-plakwerk de Europese
staatsschuldencrisis bezworen te heb-
ben. Van het gevaar voor besmetting
waren zij zich wederom onvoldoende
bewust. 

Sluipmoordenaar 
Inmiddels weten we meer en sinds afge-
lopen zomer spreidde het gezwel zich
als een sluipmoordenaar verder in
Europa uit. Leiderschap was vereist en
samenhorigheid. Immers de euro staat
op het spel, een gemeenschappelijke
valuta die voor veel meer welvaart heeft
gezorgd dan een Europa met nationale
valuta’s.

Gedwongen verkopen
Wat heeft Blaricum nu eigenlijk van
doen met deze eurocrisis? Ogenschijn-
lijk weinig.
De drukte rond Albert Heijn op zondag
is niet verminderd, de horecagelegenhe-
den floreren, nieuwe ondernemingen,

door Pim Baljet
In 2008 werd Europa over-
vallen door de kredietcrisis
die haar oorsprong had in de
te ruimhartige hypothecaire
financiering door de banken
van woningen in de VS. De
Europese leiders haastten
zich om te verklaren dat de
effecten daarvan Europa
niet zouden treffen en dat
van een recessie in Europa
geen sprake zou zijn. Zij
waren zich onvoldoende
bewust van de mondiale ver-
wevenheid van grote finan-
ciële instellingen.

Eurocrisis, roep om samenho-
righeid

Samenhorigheid tussen de gemeente en hei & wei:
bestuursvoorzitter Pim Baljet en burgemeester Joan
de Zwart tekenen in 2010 een convenant voor samen-
werking.
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door Satyamo Uyldert
Eigenlijk is kerst het feest van de ver-
lichting...

Ben jij verlicht?
Hoe bedoel je?
Kom op man, je weet drommels
goed wat ik bedoel!
Wat bedoel je dan?
Nou, gerealiseerd, het volstrekte
geluk! Leven in heelheid en vrede.
Gestopt met zoeken. Weg met ego en
identificaties! Volmaakt, rustend in
het hier en nu! Dat soort dingen.
Geen flauw idee.
Geen flauw idee?
Nee, ik weet niet of ik verlicht ben.
Kom op nou! Als je verlicht bent
weet je dat héél goed hoor!
Ik zou het echt niet weten hoor!
Pardon?
Ik weet niet eens wie ik ben! Hoe kan
ik dan weten of ik al dan niet verlicht
ben?
Jij weet niet wie je bent? Dan zal
het eens tijd worden! 
Ja, dat dacht ik ook jaren lang. Maar
ik weet steeds minder wie ik ben!
Jij bent toch Satyamo?
What’s in a name... Was ik iemand
anders geweest als ik een andere
naam had gehad?
Jij bent gewoon dát joh!
Au! 
Dát ben je dus! Voel je dat?!
Nou en of! Zo kan het wel weer!
Pfff...
Dat voel je hè? Weet je nu wie je
bent?
Mijn lijf? Kan ik een lijf hébben en
dat tegelijk ook zijn?
Doe niet zo ingewikkeld joh...
Als ik pijn voel betekent dat toch dat
ik zelf de pijn niet ben?
Je bent... je ziel?
Mmm, dat klinkt beter. Maar als ik
een ziel héb, wie ben ik dan?
Jij maakt de dingen echt veel moeil-
ijker dan ze zijn! 
Je bent hier zelf over begonnen hoor!
Je blijft een vage dromer voor me.
Vaag? Je bent zelf vaag! 
Ik vaag?
Ja, jij begint over mijn ik dat al dan
niet verlicht is. Terwijl je nog niet eens
weet wat een ik eigenlijk is!
Ik geef het op.
Wie geeft het op?
Jammer hoor.
Nee, juist hartstikke fijn! Proost!
Op de verlichting!

Verlicht
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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.

Eigenlijk heb ik dat nooit zo bij dingen
die mensen tot stand brengen. Prachtige
kerk, die Westminster Abbey, en gave
brug hoor, die Golden Gate bridge.
Indrukwekkend uurwerk in de kathedraal
van Straatsburg, en Venetië, echt super-
cool. Maar dat ik er kippenvel van krijg?
Nee, daarvoor moet ik de natuur in...

Totdat... totdat ik deze zomer naar de
Wereldgymneastrada in Lausanne ga.
Eens in de vier jaar komen een kleine
vijfentwintigduizend gymnasten uit de
hele wereld bij elkaar om een week lang
de mooiste turndemo’s te geven en naar
elkaar te kijken. Bij de editie van 2011
vertegenwoordig ik, samen met Saskia
Wallenburg, turnclub Vlugheid en
Kracht in Zwitserland. We strijken neer
met ons caravannetje op een bomvolle
camping aan het meer van Lausanne.
Het Gymneastradagevoel is hier overdui-
delijk aanwezig. Noorse, Zweedse,
Zwitserse, Oostenrijkse, Duitse en nog
meer Nederlandse trainingspakken lopen
lachend over de camping. Andere deel-
nemers en supporters bivakkeren in

hotels in de stad en omgeving, de mees-
te brengen de nachten door op luchtbed-
jes in overvolle schoollokalen. 

Jongste deelnemers net uit de luiers
Het episch centrum is het congrescen-
trum Beaulieu. In acht hallen staat non-
stop van negen tot zes uur elke twintig
minuten een andere groep op de bühne.
De jongste deelnemers zijn net uit de lui-

ers, de oudste er nog net niet in. De
meeste jongelui met afgetrainde licha-
men, maar we treffen ook een paar
Engelse dames die net uit de obesitaskli-
niek lijken te zijn ontsnapt. Tot onze ver-
rassing bewegen deze lady’s uiterst gra-
cieus en blijken ze geweldige onderpart-
ners voor enorme acrogymtorens.

Prachtige kostuums
Jaar in jaar uit is er gesleuteld aan deze
optredens. Eindeloos en tot vervelens toe
de juiste opstellingen oefenen, uren en
uren trainen op die moeilijke sprongen
die je in Lausanne wilt en moet doen,
wekenlang werken aan die prachtige
kostuums. En dan op het moment suprê-
me valt alles op het juiste moment op de
juiste plek. 
Het is onze vijfde Wereldgymneastrada,
maar deze slaat echt alles. Het niveau is
zo buitengewoon hoog. 

Don't try this at home
De Portugese Up Go’s jumpen in
clownspakken met grote gekleurde prui-
ken over een kast terwijl er schijnbaar,

maar o zo gecontroleerd, van alles mis
lijkt te gaan. Over elkaar heen, tussen de
benen door, salto’s vanaf je buik en
staand op de ander zijn voeten. Pret,
pret, pret! Onder de noemer ‘don’t try
this at home’ ligt het publiek in een deuk.

Nelson Mandela zou ervan glimmen
Op naar een Zuid-Afrikaanse groep.
Eerst ritmische gymnastiek en dan vijf

jongens die een kruising van tappen met
hakken doen in zwarte broeken met een
goud hoedje. Zo snel en zo tegelijk!
Twee kinderen met rolstoelen rijden het
podium op. Handig manoeuvreren ze de
stoelen alle kanten op. Het jongetje, met
hele dunne beentjes, glijdt onverwacht
uit zijn stoel. We schrikken, hier gaat iets
helemaal mis. Maar nee, deze knaap
blijkt een meester in het op zijn handen
lopen! 

De apartheid lijkt volledig geschiedenis
als blank en zwart samen hun perfor-
mance geven. Nelson Mandela zou ervan
glimmen. Dan naar Deense Jumping

Jacks. Een enorme groep jonge boys in
blauwzwart met een berenhoog niveau.
Hun eindeloze series flikflakken, dubbe-
le en zelfs drievoudige salto’s op super-
tramp en airtumbling worden afgewis-
seld met stoere dansen. 

Absolute perfectie
De Chinezen hebben een groepje hele
jonge meisjes en jongetjes afgevaardigd,

HOVENIERSBEDRIJF
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we schatten kleuters. Überlenig en strak
tegelijk met heel mooie basisturnvor-
men. Ze gebruiken schattige Chinese
lampionnetjes. Wat een absolute perfec-
tie. Natuurlijk zullen sommigen hun
bedenkingen hebben bij dit optreden,
want hoe krijg je zulke kleintjes zo ver
zo akelig tegelijk zo’n complexe optre-
den te laten doen?

Tegen een boom plassen
En dan de Zwitsers. In no time richten ze
een enorme stellage op met daaraan
maar liefst twaalf ringenstellen. We zijn
getuige van een ongekend gave show.
Synchroon zwaaien de in goudzwart
gehulde toppers, bijna vrij van zwaarte-
kracht. Inlocks, dislocks, dubbel salto’s
af, zelfs gestrekt en met schroeven.
Plotseling verschijnen er veertig rode
tentjes met een wit Zwitsers kruis erop
op de vloer. Dit is helemaal oppercrea-
tief. Wat je met een tent allemaal kunt,
wordt hier goed duidelijk. Over de kop,
springen terwijl je in een tent staat.
Tussendoor moeten de kampeerders er
even uit om tegen een boom te plassen.
Een echte straal loopt, toeschouwers
worden nat. Humor! Eentje verslaapt
zich. Dan gaan tentjes op en neer door
het gesnurk. 

Joop van den Ende, waar ben je?
Ook het optreden van een groep
Brazilianen maakt diepe indruk. Brede
kerels die waanzinnig kunnen dansen,
flikflakkend in de rondte springen en
ook nog jonge kinderen hoog in de lucht
gooien en veilig weer opvangen. We lik-
ken onze vingers af bij de prachtige oer-
woudkostuums. En komen al snel tot de
conclusie: ‘The Lion King was mooi,
maar voor het predicaat super had het er
zo uit moeten zien als wat deze
Brazilianen laten zien! Joop van den
Ende, waar ben je?’

Energie
De toeschouwers krijgen de ene na de
andere supergave show voorgeschoteld.
Het is een kennerspubliek dat weet wat
een moeite het kost zoiets moois op de
planken te krijgen. Er wordt oorverdo-
vend geapplaudisseerd, de gymnasten
gaan helemaal uit hun dak, want waar zij
jaren op hebben geploeterd komt nu
helemaal tot zijn recht. En dat leidt tot
kippenvel, kippenvel en nog eens kip-
penvel, vijf dagen lang. Er wervelt een
ongekende hoeveelheid energie door het
congrescomplex. Nationaliteiten en taal-
barrières vallen weg. Hebben we een blik
op de nieuwe wereld gekregen?

De nieuwe wereld?

door Saskia Wallenburg en Linda Eggenkamp
De ruige rotsen van de Massaada in Israël. Het uitzicht vanaf ons
Westbankpenthouse over de indrukwekkende Jordaanvallei. De enorme diep-
ten van de Grand Canyon in Amerika. De steile kustweg van Los Angeles naar
San Francisco. De alpenweide in het Oostenrijkse Waidring, die we bereiken
na een enigszins riskante klim- en klauterpartij, en waarvan we zeker weten
dat de hemel er zo uit moet zien, zo mooi is de weide. En dichter bij huis, het
reebokje in flarden mist tussen de Schotse Hooglanders naast onze eigen lan-
dingsbaan. Dat zijn de dingen waar mijn hart sneller van gaat kloppen. De
schoonheid van de natuur kan mij tot in de diepste vezels raken.
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SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

De recessie die al een paar jaar aan de
gang is, begint ook ons landje te nade-
ren. Van vele kanten wordt er gewaar-
schuwd dat deze in 2012 en de jaren
daarna ook bij ons merkbaar en voelbaar
zal zijn. Er worden nu al op grote schaal
bezuinigingen aangekondigd, om ervoor
te zorgen dat de schade straks hopelijk
beperkt blijft. Ook in Blaricum zullen we
daar niet aan ontkomen. Al hoop ik wel
dat daarbij de kwetsbare groepen zoveel
mogelijk ontzien zullen worden. Maar
dat het allemaal iets minder moet, dat
staat vast. 

Vertrouwen
De banken vertrouwen elkaar niet meer
en bij de burger is het vertrouwen in
deze instellingen allang tanende.
Daarnaast hebben we dit jaar kennis
mogen maken met de ‘Arabische lente’.
Verschillende dictaturen hebben daar
na jaren hun macht op moeten geven
onder soms bloedige druk van de
bevolking. Maar er gloort voor hen
hoop. Zij vertrouwen erop dat zij een
democratische volksvertegenwoordi-
ging en daardoor een betere toekomst
krijgen. Al zal dat daar niet zonder slag
of stoot gebeuren. De vrijheid die men
nu in het verschiet heeft, kost helaas
slachtoffers en tijd. 

Waanzin
Wat mij in dit verband nog het meest voor
de geest staat, is dat in de Vietnamoorlog
de bombardementen van de Amerikanen
op Noord-Vietnam met de kerst tijdelijk
stopgezet werden. Er was dan sprake van
een zogenaamd ‘kerstbestand’. Een
waanzinnig idee. Een paar dagen stoppen
en daarna weer een ‘moorddadige’ hoe-
veelheid bommen uit de grote B52-bom-
menwerpers boven dat land laten ‘rege-
nen’. Wat voor zin had dit? Alleen maar
om te laten zien dat ze maar een paar
dagen humaan konden zijn...? 

Lentegevoel
Terug naar mijn vraag: ‘Waarom is het
niet alle dagen kerst?’ Dan bedoel ik niet
dat we een jaar lang de kerstboom moe-
ten laten staan. Of een jaar lang de kerst-
verlichting moeten laten branden.
Alhoewel dat op sommige plaatsen in
het dorp wel het geval is. Maar gewoon
de andere 363 dagen per jaar en in 2012
zelfs 364 dagen proberen te leven zoals
we elk jaar met kerst doen. Met zorg,
liefde en met aandacht en begrip voor
elkaar. Dat zal ons misschien ook weer,
net als in de Arabische landen, een
‘Blaricums lentegevoel’ kunnen geven in
deze kersttijd. Ik wens u allen jarenlang
een geweldige kerst. 

Waarom is het niet alle dagen kerst?

door Frans Ruijter
...dit is een vraag die mij te binnen schiet in deze tijd. Net na Sinterklaas
wordt de hele wereld overspoeld met goede en vredige wensen en
gedachten. De eindejaarsuitkeringen en de zogenaamde ‘dertiende
maand’ zijn weer in zicht, net als de kerstpakketten. Bovendien wacht er
voor sommigen, vaak de al beter betaalden, een al dan niet terechte
vette bonus. Dit staat allemaal toch wel in schril contrast met wat er in
2011 gebeurd is aan negatieve ontwikkelingen.

Kerstgroet in vele talen
Afrikaans Geseënde Kersfees en ’n

gelukkige nuwe jaar
Argentine Felices Pasquas Y felices

ano Nuevo 
Bohemian Vesele Vanoce 
Brazilian Boas Festas e Feliz Ano

Novo
Bulgarian Vesela Koleda i chestita

nova godina! 
Catalan Bon Nadal i un Bon

Any Nou! 
Chinese Sing Dan Fae Lok.

Gung Hai Fat Choi
(Cantonese) 

Croatian Sretan Bozic
Czech Stastne a vesele vanoce

a stastny novy rok! 
Danish Glaedelig Jul og

glaedelig nytar 
Dutch Vrolijk Kerstfeest en een

Gelukkig Nieuw Jaar 
Dutch Prettige kerstdagen en

een gelukkig nieuw jaar
English Merry Christmas and a

Happy New Year 
Eskimo (inupik) Jutdlime pivd-

luarit ukiortame pivdlu-
aritlo! 

Esperanto Felican Kristnaskon kaj
Bonan Novjaron! 

Estonian Haeid joulupuehi ja
head uut aastat! 

Faeroese Gledhilig jol og eyd-
nurikt nyggjar! 

Filipinos Maligayang Pasko 
Finnish Hauskaa Joulua ja

onnellista uutta vuotta! 
Flemish Zalig Kerstfeest en

Gelukkig nieuw jaar 
French Joyeux Noel et Bonne

Année! 
Gaelic Nollaig chridheil agus

Bliadhna mhath ùr! 
Galician Bo Nadal 
German Frohe Weihnachten und

ein glückliches Neues
Jahr! 

Greek Hronia polla kai eyty-
hismenos o kainourios
hronos 

Hausa Barka da
Kirsimatikuma Barka
da Sabuwar Shekara! 

Hawaian Mele Kalikimaka ame
Hauoli Makahiki Hou!

Hungarian Kellemes karacsonyi
uennepeket es boldog
ujevet!

Icelandic Gledhileg jól og farsælt
komandi ar! 

Indonesian Selamat Hari Natal dan
Selamat Tahun Baru! 

Iraqi Idah Saidan Wa Sanah
Jadidah

Irish Nollaig Shona duit 
Italian Buon Natale e Felice

Anno Nuovo! 
Japanese Meri Kurisumasu

soshite Akemashite
Omedeto!

Latin Natale hilare et Annum
Faustum! 

Latvian Priecigus Ziemsvetkus
un Laimigu Jaungadu!

Lithuanian Linksmu Kaledu
Maltese Nixtieklek Milied tajjeb

u is–sena t–tabja! 
Modern Kala Christougenna kai
Greek evtichismenos o 

kainourios chronos! 
Norwegian God Jul Og Godt Nytt

Aar 
Polish Vesowe Boze

Narodzenie
Polish Wesolych Swia,t i

Szcze,sliwego Nowego
Roku! 

Portuguese Boas Festas
Portuguese Feliz Natal e um

Prospero Ano Novo
Romanian Craciun fericit si un an

nou fericit 
Russian S nastupaiushchim

Novym godom i s
Rozhdestvom
Khristovym! 

Romanche Legreivlas fiastas da
Nadal e bien niev onn!

Serbian Hristos se rodi 
Slovakian Sretan Bozic or Vesele

vianoce 
Slovak Vesele Vianoce i na

zdravie v novom roku!
Spanish Feliz Navidad y

Prospero ano nuevo!
Swedish God Jul Och Ett Gott

Nytt Ar 
Trukeese Neekiriisimas annim oo

iyer seefe feyiyeech! 
Turkish Noeliniz kutlu olsun ve

yeni yilinis kutlu olsun! 
Turkish Noeliniz Ve Yeni Yiliniz

Kutlu Olsun
Ukrainian Srozhdestvom Kristovym
Ukrainan Z novym rokom i s 

rizdvom Hrystovym!
Vietnamese Chuc mung nam moi va

Giang Sing vui ve
Welsh Nadolig Llawen a

Blwyddyn Newydd Da!

Bron: kerst.net/talen.htm.



Speciale kaakspieren trekken een milli-
seconde vóór elke klap sterk samen,
waardoor de schok wordt opgevangen
door de basis en achterkant van de sche-
del en niet door het deel waar de herse-
nen zitten. Hoe ingenieus! Daar zeg je
toch u tegen! Ze horen bij ons en we
moeten ze koesteren. Net zoals het
‘Goois Natuurreservaat’ bij ons hoort.
Toch?

2800 hectare natuurterreinen
We mogen de natuurbeschermers in het
Gooi wel dankbaar zijn dat ze natuurge-
bieden in onze omgeving in de jaren der-
tig hebben aangekocht. In die tijd niet
voor iedereen een goede deal trouwens.
Nu bezit het Goois Natuurreservaat ruim
2800 hectare natuurterreinen, waar wij
als publiek van mogen genieten.

Mooi land, 
aardige mensen
door Adrie van Zon
‘Mooi land, aardige mensen.’ Dat is
de mening over ons land van het echt-
paar uit Irak, dat vier jaar geleden
naar Nederland kwam. Ze zijn druk
bezig om in te burgeren.

De vrouw is voor al haar examens
geslaagd en krijgt volgend jaar de
Nederlandse nationaliteit. Haar man doet
het wat kalmer aan. Hij moet nog twee
proeven doen. 
Het echtpaar werd er volkomen ten
onrechte van beschuldigd dat er in hun
winkel in Bagdad spullen werden ver-
kocht voor militaire doeleinden. Zo’n
beschuldiging is daar een doodvonnis.
Drie bevriende winkeliers, die van het-
zelfde beschuldigd werden, waren al
gedood. De enige manier om het vege
lijf te redden was om hun geboorteland
te ontvluchten. Ons echtpaar kwam in
Nederland terecht en is daar nog steeds
blij mee.

Saddam Hussein
De kinderen, drie zoons en een dochter,
zijn inmiddels het huis uit en studeren.
In de weekends werken ze om hun studie
te betalen. Ze vertellen over hun leven in
Irak. Hoe stabiel de situatie was onder

Saddam Hussein. Er was veel meer eens-
gezindheid tussen de verschillende
bevolkingsgroeperingen. Sjiieten en
soennieten, koerden, christenen leefden
in redelijke vrede naast elkaar. Van ons
echtpaar is de vrouw Soenniet en de man
Sjiiet. Ze konden zonder problemen
trouwen. Na de val van Hussein is het
geweld toegenomen. De bevolkingsgroe-
pen staan lijnrecht tegenover elkaar. Er
zijn meer dan 150 partijen. Dagelijks
zijn er aanslagen. Vier miljoen Irakezen
zijn het land ontvlucht. Ons echtpaar
vindt de mensen hier vriendelijk en
behulpzaam.

Familieband veel sterker
Ze verbazen zich er elke keer weer over
dat ze zo geholpen worden bij hun inbur-
gering. Vrijwilligerswerk kennen ze in
hun land niet. Overal moet voor worden
betaald. Wel is de familieband veel ster-
ker dan hier. Men besteedt veel tijd aan
de familie. Meer dan wij in Nederland,
waar we het allemaal zo druk hebben.
Ons echtpaar vindt het geweldig in
Nederland. Wel een beetje koud deze tijd
van het jaar. Maar ze willen niet meer
terug. Ze willen graag werk hebben.

Actief in het Gooi?

door Corryn de Vrieze-Brandenburg
Altijd fascineert het mij als ik het roffelen
van een grote bonte specht hoor. Je vraagt je
echter af of de specht geen hoofdpijn krijgt
van dat roffelen, soms wel 12.000 keer per
dag... Toe maar! In enkele onderzoeken is
gebleken dat, hoewel ze ongeveer met een
snelheid van 25 kilometer per uur tegen een
boom kunnen slaan, een stuk kraakbeen in
hun onderkaak hebben dat schokken
opvangt. 

Krachten bundelen
In het interview met de rentmeester van
het Goois Natuurreservaat meen ik
enige bezorgdheid te observeren, van-
wege een nieuwe Europese wet en enor-
me bezuinigingen. Wat ik mij ook heel
goed kan voorstellen. Maar ik denk dat
men het heft in eigen hand moet nemen.
En niet afwachten. Ga de krachten bun-
delen! Ga samen met de burgers de
gemeentes en de provincie er in ieder
geval van overtuigen hoe onmisbaar
deze gebieden zijn! En dat wij ze abso-
luut in stand willen houden en daar met
z’n allen ons best voor willen doen.
Heel belangrijk is natuurlijk de commu-
nicatie. Niet alleen met de leden, maar
ook met de rest van het Gooi. Of is het
vanzelfsprekend dat iedereen lid is? Of
wordt het straks normaal dat alleen

leden de natuurgebieden mogen betre-
den? Toekomstmuziek?

Betrokkenheid
Ik denk dat we in de toekomst meer een
verbindende overheid zullen krijgen,
waarbij burgers meer geactiveerd zullen
worden. Dus ACTIEF BURGERSCHAP,
actief meehelpen in je eigen omgeving
zal ook het besef van betrokkenheid
doen toenemen. Een uitdaging voor de
jonge generatie. Voor hun toekomst. We
gaan de tijd anders indelen, want er komt
een nieuwe tijd. We gaan meer in de
diepte leven, in plaats van in de breedte.
Het zal iedereen bevallen en... het zal
goed zijn voor de natuur! En dat is
winst! Ik wens u die nieuwe tijd toe met
veel geroffel in ons Goois Natuur-
reservaat in 2012!

Gilde Samenspraak Gooi-Noord 
(035-5382890) heeft een landelijk

taal- en integratieproject 
waarbij anderstaligen geholpen 
worden bij het behalen van het 

inburgeringexamen

Met de tijd mee
door Daniëlle Mouissie (@DMouissie)
Wat maakt het zo leuk om onderdeel
uit te maken van de redactie van hei
& wei? Schrijven voor het Dorpsblad
over, door en voor alle Blaricummers.
Allereerst is het leuk is om te schrij-
ven voor alle Blaricummers over wat
voor de Blaricumse gemeenschap
speciaal en van belang is. 

Maar het is ook leuk dat dit wordt
gedaan door Blaricummers. Dus om dit
met dorpsgenoten samen te doen. De
redactie is een goede mix van dorpelin-
gen van uiteenlopende leeftijden, uit
verschillende delen van Blaricum, met
een eigen mening en geheel verschil-
lende achtergronden; variërend van
voormalig journalisten tot gepensio-
neerde en nog actieve ondernemers,
oud-wethouders, radioverslaggevers en
beeldende kunstenaars.
De reactieleden hebben een hart voor
Blaricum en zijn goed op de hoogte van
wat er in ons dorp leeft! De één doet dit
al meer dan tien jaar en de ander als
fris, nieuw redactielid. Allemaal als
vrijwilliger. Het verloop is niet groot,
dat zegt genoeg. Hun inspanningen
leveren als resultaat een blad met veel-
zijdige interviews, (ingezonden) stuk-
ken, dorpsmededelingen en mooie
foto’s. Bijna twaalf keer per jaar komen
ze bijeen om het afgelopen en natuur-
lijk vooral het komende nummer te
bespreken. Een ieder krijgt de ruimte
om zijn mening te geven en nieuwe
onderwerpen in te brengen. En ik kan
je zeggen, dit levert leuke gesprekken
en interessante, zelfs pittige discussies
op!

garing, nieuwsverspreiding en het ver-
binden van mensen en hun (gezamen-
lijke) interessegebieden. Het succes
van dit sociale medium zit hem in de
eenvoud. Je typt in een kort bericht van
maximaal 140 tekens, een zogenaamde
tweet, gewoon over wat je op dat
moment bezighoudt. De inhoud vari-
eert van (wereld)nieuws tot kleine per-
soonlijke updates. Andere mensen kun-
nen ervoor kiezen om jou te gaan vol-
gen (follow). 

Reageren op de inhoud
Op deze manier kunnen wij als hei &
wei zien wat er in de Blaricumse
gemeenschap leeft, wat ons dorp en de
inwoners bezighoudt en hier mogelijk
op in kunnen spelen. Verder kunnen wij
via het hei & wei twitteraccount ons
eigen nieuws brengen en de dialoog
aangaan met de mensen die ons volgen
(followers), om bijvoorbeeld te horen
welke onderwerpen deze mensen graag
terugzien in hun dorpblad. Via deze
weg hebben ze een nieuwe mogelijk-
heid om hun mening te laten gelden en
te reageren op de inhoud van hei & wei. 

In 2012 gaan jullie via deze weg nog
meer van ons lezen. Hopelijk hebben
wij jullie ook nieuwsgierig gemaakt.
Volg ons dan via 
www.twitter.com/heienwei
(@heienwei). Gebruik in jouw tweets
#heienwei of #blaricum, dan weten wij
jouw tweets te vinden, en wie weet pik-
ken wij jouw tweet op voor in de hei &
wei!

Tot slot wil ik jullie allemaal het aller-
beste te wensen voor het nieuwe jaar,
met veel geluk en gezondheid. Nu nog
via de traditionele weg.

Grappige tweets
Zoals dit voorjaar, toen ik namelijk een
nieuw idee inbracht: een ‘hei & wei
Twitter rubriektwitter-rubriek’. Opmer-
kelijke, scherpe of gewoon grappige
tweets over Blaricum of afkomstig van
Blaricummers. ‘We moeten toch ook
met de tijd mee,’ was mijn insteek.
Mederedactielid Henny Raadstaak, 
fervent twitteraar (www.twitter.com/
hennyradstaak)(@hennyradstaak), was
meteen enthousiast. Eigenlijk was het
niet vreemd dat ik als jongste redactielid
nauwelijks bijval kreeg. Henny was één
van de weinigen die wist waar ik het over
had. De rest wist namelijk überhaupt niet
wat Twitter is! 
Dus volgde na de zomer een korte pre-
sentatie. Inmiddels had Satyamo Uyldert
zich ook bij ons aangesloten. En we heb-
ben ze overtuigd. De hei & wei twitter-
rubriek is geboren! In het afgelopen
nummer hebben jullie de eerste versie
kunnen zien.

Miljoenen mensen
Maar wat is  Twitter nu en wat kan het
voor hei & wei betekenen? Twitter is een
gratis dienst die wereldwijd door miljoe-
nen mensen wordt gebruikt en speelt
inmiddels een belangrijke rol in nieuws-

Inburgeren in rood wit blauw



Eindelijk is het zover. De musical
gebaseerd op het kinderboek ‘Kijk
eens verder dan je neus lang is!’ van
de Larense actrice/schrijfster Magali
de Frémery is nu voor iedereen te zien
op zondagmiddag 22 januari a.s. tij-
dens de nationale voorleesdagen 2012
in Theater Spant! in Bussum.

Het kinderboek is een groot succes. Al
duizenden exemplaren gingen over de
toonbank en net is de vierde druk ver-
schenen. Het verhaal gaat over
Neuzenland, waar je iedereen kan her-
kennen aan zijn neus. Het spannende
avontuur van Cathelijntje en de geplaag-
de Meneer Wratneus spreekt kinderen
erg aan, zo ook de prachtige illustraties
van de Blaricumse Marcelle Schoen-
maker. Bij het boek hoort een cd met alle
Neuzenlandliedjes uit de gelijknamige
musical.
Magali bezocht veel basisscholen in het
Gooi waaronder de OBB en de St.
Bernardus in Blaricum, waar zij presen-
taties gaf rondom haar boek. Het boek
heeft als thema ‘pesten’ en ‘buitenslui-
ten’. Maar nu kunnen kinderen en hun
ouders eindelijk de grote musical zien in
het theater!
De musical wordt met veel humor
gespeeld door Jeugdtheater De Bakkerij,
dat bestaat uit zeven acteurs van de
Toneelacademie Maastricht en drie
muzikanten van het conservatorium die
de voorstelling live begeleiden. 
De vraag naar de musical ‘Kijk eens ver-
der dan je neus lang is!’ is groot maar de
voorstellingen waren tot nu toe besloten.

door Sybert Blijdenstein
De rijkste willen zijn. Waar denk je
dan aan? Juist ja, aan de crisis.
Oorzaak daarvan is volgens deskun-
digen het idee: ‘rijk maakt gelukkig.’
Ik vind die conclusie twijfelachtig.

Er is toch een flink aantal rijke mensen
dat alleen maar rijk is en niet echt
gelukkig. Dat komt voor bij rijke stel-
len, of bij de één of bij de ander, of bij
allebei. Want elk bezit is immers zorg.
En hoe groter het bezit, hoe groter de
zorg. Om aan die zorg te ontkomen is
de beste combinatie rijkdom gepaard
aan domheid. Ja zeker. De ware weg
naar het geluk. Maar omdat domheid
meestal niet leidt tot rijkdom, - uitzon-
deringen daargelaten -, kunnen ook  rij-
ken zich vaak minder gelukkig voelen
dan je zou denken. Daar is wat aan te
doen. 

Rijk en niet drinken?
De psycholoog Kahn noemt als oplos-
sing: ‘studeer, slaap, maak muziek,
stress niet, maak vrienden, geniet aan-
zien, drink niet, zweet en speel.’ Dat
lijkt eenvoudig, maar probeer het maar
eens. Neem nu dat ‘drink niet.’ Rijk en
niet drinken? Bestaat niet. Nee, de
ongelukkige rijken nemen een personal
coach of een therapeut, of zoeken naar
zichzelf en het geluk in het spirituele
vlak. Vooral in de paranormale hoek,
van het zwevende, het ongrijpbare. Dat
boeit. Je kunt daarmee namelijk alle

kanten op. Charismatische ‘goeroes’
zijn overal te vinden. Over de enkele
bonafide onder hen overigens geen
slecht woord. Die zijn er ook. Want ook
ik zal het ongrijpbare dat ‘er is meer
tussen hemel en aarde’ niet ontkennen.
Alles is mogelijk. Maar ik doel hier op
de sluwe zakelijke slimmeriken. Vaak
figuren als de vermomde en vergrijsde
Karadzic, voor zijn arrestatie. Die slim-
meriken verdienen dik aan de verkoop
van deze spirituele ‘kleren van de kei-
zer.’ Hoe duurder ze zijn, hoe beter ze
zijn. Wonderlijk. Net zoals, bij chroni-
sche lichamelijke kwalen, de buitenspo-
rig dure wondermiddelen en apparaten.
Steevast in de markt gebracht na ‘uitge-
breide wetenschappelijk onderzoeken’
door zelfbenoemde professoren aan
dito universiteiten. De geest der dolen-
de zoekers is gulzig en gewillig. 

Met enig leedvermaak herinner ik me
de Zuid Amerikaanse wonderdokter die
een uitverkocht stadion, vol slechtzien-
den, in goddelijke trance bracht, hun
brilletjes op een grote hoop liet gooien
en die deze toen fijn liet stampen.
Massaal riepen de brillozen extatisch
uit weer goed te kunnen zien. Alleen

Gelukkig is de musical nu ook eenmalig
in ’t Gooi als familievoorstelling voor
iedereen te zien. Deze familievoorstel-
ling is geschikt van 4 tot 80 jaar!

konden ze, eenmaal weer buiten, de
weg naar huis niet meer vinden. 

De wereld vergaat
Met minder plezier denk ik aan de slim-
me bankiers die onbegrijpelijke ‘waar-
depapieren’ verkochten, met hoge ren-
dementen, zichzelf daarvoor rijkelijk
belonend. Met enige droefheid denk ik
ook aan de ‘slimme’ landen die handig
een greep deden in onze gezamenlijke
Europese kas en zichzelf daarvoor ook
rijkelijk beloonden. Zelfbeklag daar-
over bij ons is niet op zijn plaats. We
hadden het kunnen weten: de gelegen-
heid maakt nu eenmaal de dief. Moeten
wij daarom hier nu met de kerst nog
alleen de gebakken peren eten, waar we
mee blijven zitten? Nee hoor, dat hoeft
niet, aldus een ‘troostend’ deskundige:
heb je nog wat geld, koop goud, whisky
en sigaretten, drink en rook, maak een
dure reis, ga met het goud naar het casi-
no, kortom verbras het allemaal en
geniet ervan met volle teugen. 

Volgend jaar, op 21 december, dus kort
voor de kerst, vergaat de wereld toch,
volgens de aflopende Maya kalender.
Wie wil er dan nog de rijkste zijn? 

Buren!

door Aty Lindeman-Strengholt
Iedereen heeft buren. Boven, onder,
links, rechts... Ach, wat kun je daar
blij mee zijn! Als het goed gaat ten-
minste, dat wel. Dat heerlijke gezeg-
de: ‘Een goede buur is beter dan een
verre vriend’, dát is pas waarheid. Je
merkt het pas als je niet gezegend
bent met zo’n heerlijk fenomeen:
GEZELLIGE BUREN!

Hier in ons oude dorp gaat het wel eens
anders. Ze, de buren, zitten verscholen
achter dikke hagen. Mooi zijn die wel,
maar ze schermen de bewoners van de
panden er achter wel rigoureus af.
Gelukkig is dat nog niet zo in de
Bijvanck. Maar pas op hoor, die hegge-
tjes groeien als kool!

Geen sjoege
Buren, soms, komen en gaan weer. Je
ziet een verhuiswagen, je hoort wat
gerommel en dat zijn ze dan. Geen
sjoege. Geen goedendag zeggen, abso-
luut niet. Waarom zouden ze? Om het
nog doller te maken, die buren verdwij-

nen ook net zo makkelijk. Hup, weg
zijn ze weer. O ja, er stond wel een tijd-
je een ‘Te koop’-bordje, maar die staan
overal tegenwoordig. Niet even goe-
dendag zeggen. Gewoon weg.

'Rot-kat!'
En als we nu toch even mopperen, wat
te denken van onze buurhonden?
Blaffen, midden in de nacht of juist
heel vroeg in de morgen als je net met
veel moeite bent ingeslapen. De buur-
poezen zijn ook al van die draakjes. Nu
maken die wel keurig kuiltjes om in te
plassen en gooien die ook weer netjes
dicht, maar... Dat doen ze het liefst bij
de buren in het net ingezaaide perkje.
Het ‘Rot-kat!’ vliegt luidruchtig door
de lucht in zulke gevallen.

Bladhark
Een lieve oude buurvrouw van 98 hark-
te iedere dag haar tuinpaadje schoon.
Met een echte bamboe bladhark. Ze
riep met haar allerliefste krakerige
stemmetje: ‘Als ik tijd heb kom ik ook
wel bij jullie opruimen hoor!’ Zoiets
vergeet je nooit en ook wordt er – veel
te veel – gebladblazerd tegenwoordig.
Dit vrouwtje hoort in een lijstje.
In een lijstje hoort aan het eind van
december ook het jaar 2011. Misschien
het beste in een zwart lijstje, want zo
mooi was dit jaar nu ook weer niet, met
al die recessies en financiële toestan-
den. 

Maar wat dit jaar wel heeft is een
‘buur’, een echt, onbesproken buur
waar je best wat van kan verwachten:
HET JAAR 2012. We hopen dat het ons
opgewekt goedendag zal zeggen en te
zijner tijd met veel vriendelijkheid
weer afscheid van ons zal nemen.

‘Kijk eens verder dan je neus
lang is!’

Op zondagmiddag 22 januari 2012
speelt de musical in Theater Spant!
Er is een voorstelling om 13.30 uur 

en één om 15.30 uur. 
Kaarten bestellen kan via
www.nietweereenboek.nl

of telefonisch via 06-42515153. 
Ook kunnen kaarten direct gekocht

worden bij de Larense 
Boekhandel (Laren) of 

Boekhandel Los (Bussum).

Klein maar fijn
door Jacqueline Gesink
Hier komt dan een gedicht kort
maar klein
Ja het klinkt allemaal heel fijn 
Buiten is het koud en stil
In de verte een zachte gil
Een lach en een traan
Hoe zou het ons in 2012 vergaan?
Mijmeren over hoe het vroeger was
Maar ja dat is toch eigenlijk pas?
Het is een moment van vreugde 
Iets waar je je altijd op verheugde
Als klein kind een speeltje
Als grote volwassene en beeldje
Gezellig met elkaar
Nee dat is niet raar
Missen wie er niet meer bij is
Het mag want het is Kerstmis 
Een week later gaan we 2011 uit
Met allemaal weer een goed besluit
Voor nu? 

DE ALLERBESTE WENSEN

De rijkste zijn en
de Maya’s



Interview Hidde van der Ploeg

In de redactievergadering van 24
oktober de vraag: ‘Wat doen we
met hei & wei met de kerst?’ Dit
jaar vrijheid blijheid, een ieder
schrijft een stuk waar ie zijn ei in
kwijt kan. Wel houden we de tradi-
tie in ere dat onze dorpsnotabelen,
Joan de Zwart burgemeester, Cuno
Lavaleije van De Vituskerk en Jan
Rinzema van De Dorpskerk een
bijdrage leveren aan de kersteditie.
Ook willen we laten zien welke
weg er gevolgd wordt om een hei
& wei te maken, we besluiten om
dit te doen aan de hand van een
‘aangeklede’ tijdbalk met als voor-
beeld een interview door Hidde
van der Ploeg met de drie directeu-
ren van De Bijvanckshool.

Hidde interviewt de drie
heren Sebastiaan te Kloese,
Hans Koster en Gerard
Loman tegelijk. Met de
vraag: ‘Wat doen de scholen
met de kerst?’ En Peter van
Rietschoten wordt gevraagd
om een foto van de drie te
maken. De deadline voor de
kersteditie nr 383 die op 23
december verschijnt, is 8
december. Hidde schrijft
zijn stuk en Peter kiekt zijn
foto.

Fotografie Peter van Rietschoten

Een concept tekst met als kop: ‘Kerstviering op De Bijvanckschool’ laat Hidde
door de drie directeuren nakijken op feitelijke onjuistheden. Waarna hij de defini-
tieve versie naar de eindredactie mailt. De interviews en artikelen gaan vandaar
door ter correctie naar Satyamo Uyldert. In de tussentijd gaat de eindredactie, in
deze Bela, met de nog niet gecorrigeerde stukken aan de slag om alvast een grove
lay-out te maken.

De dag na de deadline (8 december) wordt alles nog eens door de eindredactie
doorgenomen: het item ‘dorpsagenda’ wordt geüpdatet, stukken worden eventueel
nog ingekort, foto’s worden zo nodig op internet gezocht. En we bekijken welke
foto, foto van de maand zal worden. Eén van onze lezers, Albert van der Linden,
mailt ons regelmatig fraaie foto’s. Bela draagt zorg voor de uiteindelijke opmaak
van hei & wei.

’s Maandags 12 december om 12.00 uur liggen de gecorrigeerde stukken en de
opmaak bij de drukker, JM2 producties, in deze Machiel van Meurs. Hij maakt
een pdf-drukproef en woensdag 14 december gaat dit naar de eindredactie die op
de pdf correcties aanbrengt. Dit wordt weer doorgemaild naar Satyamo die zijn
correcties toevoegt. Piet Niks krijgt nog een papieren uitdraai van de pdf om zijn
correcties op aan te brengen.

Maandag 19 december – Voor 10.00 uur gaat de hele bups weer naar de drukker. 

Eind maandag/begin dinsdag krijgen wij nog een laatste proef met de correcties
waarna akkoord gegaan wordt. 
Op dinsdagochtend wordt ook het gemeentedeel toegevoegd. En dan gaan de per-
sen voor hei & wei draaien, meer dan 4500 stuks rollen er van de pers.

The making of hei & wei
door Gerda Jellema

Het dorpsblad hei & wei bestaat al vele jaren. De eerste zag het licht in 1970, toen nog onder de naam Tussen hei & wei en tien jaar later werd deze naam 
omgezet in hei & wei. In mei 2010 gaat hei & wei een convenant aan met de gemeente Blaricum: de officiële gemeentemededelingen worden opgenomen. 

Er verschijnt een dikke en een dunne editie, om de twee weken alternerend. Hei & wei wordt mogelijk gemaakt door subsidie, adverteerders, sponsors, dona-
ties en last but not least de inzet van vrijwilligers. Maar hoe komt hei & wei tot stand? Hieronder een beknopte tijdsbalk lopende van begin tot eind, met als
rode draad een interview van Hidde van der Ploeg met Sebastiaan te Kloese directeur van de katholieke school, Hans Koster directeur van de protestant-

christelijke school en Gerard Loman directeur van de openbare school. Deze scholen vormen samen scholencomplex ‘Bijvanck’.

jm2 Producties Bramenberg 11, Eemnes

Q 035 5316520    E mail@jm2.nl    w www.jm2.nl

Grafische vormgeving
DeskTopPublishing
Drukwerkproducties
Webdesign

24 oktober redactievergadering   -  14  november Hidde interview, Peter foto  -  concept tekst naar geïnterviewden  -  definitieve tekst naar eindredactie voor

correctie en opmaak  -  8 december deadline - maandag  12  december opmaak hei & wei naar drukker  -  woensdag 14 december drukproef naar eindredactie

Deze twee nieuwsgierige dames op het weitje tussen de
Bijvanck en het oude dorp Blaricum zo tegen zonson-
dergang op woensdag 26 oktober.

F
O

T
O

 A
LB

E
R

T
 V

A
N

 D
E

R
 L

IN
D

E
N

F
O

T
O

 S
Y

B
E

R
T

 B
LI

JD
E

N
S

T
E

IN

voor correctie  -  maandag 19 december gecorrigeerde drukproef naar drukker - dinsdag 20 december laatste proef ter accordering en drukken hei & wei -
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Piet Niks bezig met het corrigeren van hei &
wei. Elke keer weer een sport om het dorps-
blad zo goed mogelijk te presenteren, ook
qua grammatica en taalkunde.

JM2 producties verzorgt het drukwerk voor
hei &wei, via JM2 wordt ook de huis-aan-
huisbezorging in Blaricum geregeld.



Nico de Gooijer op zijn tractor

Op vrijdag 23 of zaterdag 24 december, voor de kerst, valt deze extra dikke editie
met onderstaand interview bij iedereen in Blaricum in de brievenbus. Een doos
met hei & wei gaat naar Nico de Gooijer, hij legt na het weekend op diverse loca-
ties in Blaricum exemplaren neer. Sommige oud-Blaricummers willen toch graag
op de hoogte blijven van het wel en wee in hun ‘verlaten dorp’ en krijgen een
dikke per post toegezonden. Anneke Bruggeman zorgt, zeg maar, voor deze ‘glo-
bal’ verzending.

Hei & wei bijna compleet

En terwijl ik dit schrijf, is de deadline 8 december over een paar dagen en moet er
nog kopij binnenkomen. Ik ga ervan uit dat er weer een hei & wei op de mat komt
te liggen voor, door en over Blaricum(mers), waar met plezier aan gewerkt wordt
en waar – en dat hopen wij – met plezier in gelezen wordt.

23 en 24 december hei & wei nummer 383 in de Blaricumse brievenbussen en op de site – lokale en landelijke verspreiding

Dat de kerstviering tot een
beperkte scheiding der gees-
ten leidt, leek ons voor de
hand liggend. ‘We werken
samen op alle mogelijke
gebieden, maar op het levens-
beschouwelijke pad gaan we
ieder onze eigen weg,’ beves-
tigt Hans Koster, directeur
van de protestants-christelijke
school. ‘Uiteraard is er wel
sprake van een zorgvuldig
overleg over tijd en plaats van
de activiteiten. Met name
over het gebruik van de grote
centrale ruimte. Die planning is soms
heel scherp. Ik herinner me dat Frans
Wikkerman, de vorige directeur van
de KBS, nog stro stond op te vegen
toen de volgende gebruiker alweer
klaarstond.’

Kerststal
Als het handelt over anekdotes uit
vorige jaren, stelt Sebastiaan te Kloese
van de katholieke vestiging zich
bescheiden op. Het is zijn eerste jaar
als directeur, dus de kerstviering kent
hij alleen van horen zeggen. Ouders
die hapjes serveren, het formeren van

een leerlingenorkest, vuurkorven op het
schoolplein en aan het eind van de vie-
ring glühwein voor de ouders, het is
allemaal nieuw voor hem. De katholie-
ke school heeft de omvangrijkste kerst-
stal, souffleren de andere directeuren
hem.

Goed doel
Een kerststal is in de openbare vestiging
niet aan de orde. Verder is er vaak spra-
ke van verwante activiteiten van de drie
scholen, al verschilt de invulling. Zo
eindigt de openbare vestiging dit jaar de
feestelijkheden in de centrale hal waar

door de kinderen gemaakte kerstwerkjes
te koop worden aangeboden, aan hun
ouders vanzelfsprekend. De opbrengst
is steevast voor een goed doel, de laat-
ste jaren was dat KiKa. De traditionele
boerenkoolmaaltijd van de PC kent
echte sponsors. De HEMA betaalde de
worst al eens en vorig jaar was bouwbe-
drijf Van Zoelen uit Utrecht aan de
beurt dat gelukkigerwijs een geflatteerd
idee had van de prijs van een rookworst.

Vele boeken
Gerard Loman wijst op het vertellen
van kerstverhalen vanuit allerlei levens-

beschouwelijke visies, waar-
bij de kinderen zelf veel aan
het woord komen. De open-
bare vestiging heeft enkele
islamitische leerlingen. Tot
onze verrassing melden ook
de beide andere schoolhoof-
den de aanwezigheid van
islamitische leerlingen en
ook een orthodox joodse
leerling wordt vermeld. Dat
het oecumenische gedachte-
goed gedijt in De Bijvanck
blijkt duidelijk. Hans Koster:
‘Voormalig collega Henk

Kleijer noemde ons “een school met
de Bijbel en vele andere boeken.” Op
de christelijke scholen in Huizen ligt
het wel anders.’

Koffiekamer nazit
Na de feestelijkheden op de laatste
schooldag voor de kerstvakantie treffen
de collega’s van de drie vestigingen
elkaar traditioneel in de koffiekamer
voor een nazit met koffie en likeur.
Gedachten aan die afronding van het
jaar 2011 inspireren Gerard Loman tot
de epiloog: ‘Van de kerstgedachte is
hier eigenlijk het hele jaar sprake.’
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Kerstviering op De Bijvanckschool

door Hidde van der Ploeg, foto Peter van Rietschoten
‘De wanden zijn nog steeds open,’ benadrukt Gerard Loman, hoofd van de openbare afdeling van De Bijvanckschool. 

Zijn collega’s van de protestants-christelijke en katholieke vestigingen in hetzelfde gebouw bevestigen het welwillende en doeltreffende 
samenwerkingsverband, benadrukt door de indeling van het efficiënte pand. Met het oog op het agendapunt 

‘kerstviering’ is hei & wei aangeschoven bij hun tweewekelijkse overleg.

V.l.n.r. Hans Koster, Sebastiaan te Kloese en Gerard Loman



Verkoop en afsteken vuurwerk 

Vuurwerk en rieten daken 

Alarmsysteem

Alcohol: niet of met mate 

Opruimen 

Strafbaar 

Oud en nieuw: veilig en gezellig voor iedereen 

Beroep

Vastgesteld besluit omgevingsvergunning uitbreiding begraafplaats 
Woensbergweg Blaricum

Hallo, ik ben Erik
Zullen we afspreken?



Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen

BEL-commissie 
Ruimtelijke 
Kwaliteit 

Verleende vergunningen

Sluiting 
gemeentediensten



Vaststelling gemeentelijke verordeningen

Wat doet de gemeente bij 
gladheid?

Wat kunt u doen?

Meer informatie

Winterse gladheid te lijf Wethouder Ineke de Joode-Baljet 
ontvangt JEKKO

Kerstboom-
inzameling 



Uitgaven en inkomsten

Bezuinigen

Speerpunten uit de begroting

Begroting lezen

De begroting voor 2012 

Blaricum bezuinigt, maar levert niet in 

Subsidieplafond 2012 Blaricum
Mededeling van 
de raad

Nieuwjaars-
receptie



Dorpsagenda

www.versawelzijn.nl/activiteiten. 
Vivium Diverse cursussen, Info en aan-
melden: www.viviumservices.nl of
6924495.
De Blaercom Kunstcafé op: 6 januari, 3
februari, 2 maart, 13 april (2e week!) en
11 mei (2e week!), 20.00 uur. 
De Dorpskerk zondagmiddag muziek
aanvang 15.00: 29 januari 2012: Maaike
Peters, Crissman Taylor en Mary
Hammann, 26 februari: KolLev Cello
Quartet, 25 maart: Suzanne van Duuren
en Corine Visser, 22 april: Fernando
Nina.
Alzheimercafé Laren 29 december.
Info: Carla Resing tel. 5389025.
Ineke Bouwman basiscursus meditatie
gebaseerd op westerse religieuze tradities
start in januari 2012 in Blaricum aan de
Bierweg. Info: bouwmab@xs4all.nl. 
Bernard Ligtenberg Cursus ‘Ont-stress
met zelf-hypnose’ op maandag 23, 30
januari en 6, 13 februari 19.30-22.00.
Info en aanmelden: bernard@zielsveel.nl
of tel. 5316849.
Marloes Eerden de cursussen Kleine
beeldjes maken en cursus schilderen in
aquarel starten in januari 2012. Info:
5250807 en docart@worldonline.nl. 
Het atelier van Marcelle Schoen-
makers, Kerkpad 6, start in januari met
een basis cursus portrettekenen. 
Info: 0628847425.
Inner-Balance geeft yoga voor zwange-
ren, volwassenen, senioren en voor een

EXPOSITIES
Galerie Bianca Landgraaf t/m 4 maart
‘Jonge gezichten & oude bekenden’.
Werk van Yvonne Micheils, Erica
Scheper en Wouter Stips. Binnen deze
tentoonstelling vindt in december 2011
de presentatie ‘Kunst voor kleine prij-
zen’ plaats. Open op donderdag t/m
zaterdag 13.00-17.00 en op afspraak, de
1e en 3e zondag in de maand en op
koopzondagen. Gesloten op feestdagen.
Info: www.galeriebiancalandgraaf.nl. 
De Trappenberg tot 11 januari 2012
schilderijen van de Blaricumse schilders
Cees Wijsman en Henk van Bork.
Geopend op werkdagen 9.00-17.00,
zondag 13.00-16.00. Info: 6929600.
Barbara Houwers t/m 30 december
organiseert zij als Blaricumse galerie
een expositie in Jan Tabak. Jopke van
Mersbergen, schilderijen; Michiel
Linders, beelden en Hans Versteeg,
fotowerken. 
Info: www.kunstinjantabak.nl
en Houwers | Kunst & Bemiddeling.
Singer Jan Sluijters is verlengd t/m 5
februari. T/m 8 januari een eretentoon-
stelling in de Orangerie, van het werk
van de in april 2011 overleden kun-
stenares Nel Vasbinder. 
Info: www.singerlaren.nl. 

WELZIJN/CULTUUR
Versa Welzijn Alle activiteiten kunt 
u vinden op 

maatje meer. Vanaf januari in Blaricum.
Info: Jacqueline van der Bent, 06-
46295955 of www.inner-balance.eu.
MS Fonds Opbrengst in Blaricum 
€932,-.

BIBLIOTHEEK
Huizen, Plein 2000 1, tel. 5257410. t/m
31 december maand van de kleine prij-
zen in Kunstuitleen. 
Mobiliteitsproblemen? Bibliotheek-aan-
huis! Lidmaatschap vereist. Voor alle
verdere info: www.bibliotheekhlb.nl en
www.gooisebibliotheken.nl.

KERKDIENSTEN
De Dorpskerk
Zaterdag 17 december 19.00 uur
Kerstmusical (voor de groten)
Zondag 18 december 10.00 uur
Ds. J. Rinzema
Zondag 18 december 15.00 uur
Kerstmusical (voor de kleinsten)
Vrijdag 23 december 20.00 uur
Ds. J. Rinzema Poëtisch Kerstconcert
Zaterdag 24 december 10.00 uur
Ds. J. Rinzema Kerstnachtdienst
Zondag 25 december 10.00 uur
Ds. J. Rinzema 1e Kerstdag
Gezinsdienst Kerstmis
Zaterdag 31 december 19.30 uur
Ds. J. Rinzema Oudejaarsviering
Zondag 1 januari 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Nieuwjaarsdienst met
wensen na de dienst

Info:
www.protestantsegemeenteblaricum.nl. 

R.K. St. Vitus
Diensten in het weekend:
Zaterdag 17.00 uur 
Zondag 11.00 uur
Door de week:
Donderdag 19.15 uur
Zondag 18 december 15.30 uur
R.-K. Gemengd Koor St. Cecilia kerst-
concert
Zaterdag 24 december 19.15 uur
Gezinsviering voor Kerst
Zaterdag 24 december 23.00 uur
Kerstnachtmis
Zondag 25 december 11.00
Kerstmis voorgangers C. Lavaleije en J.
Willems, koor Timeless
Zondag 25 december 15.30
Kerststal voor de allerkleinsten
Maandag 26 december 10.00 uur
Tweede Kerstdag voorganger J. Willems,
koor St. Cecilia
Zaterdag 31 december 17.00 uur
Oudejaarsviering
Zondag 1 januari 11.00 uur
Nieuwjaarsviering
Info: Pastor C. Lavaleije, tel. 5383153,
e-mail stvitusblaricum@hetnet.nl en
www.vitusblaricum.nl. 
Torenhof
Protestantse diensten: 1e en 3e woens-
dag van de maand 10.00 uur. Katholieke
diensten: 2e en de 4e (5e) 10.00 uur.

Bibliotheek
Laren
In het oude gemeentehuis van Laren zal
in de loop van januari op de eerste etage
een tijdelijke huisvesting van de biblio-
theek komen met een beperkte collectie,
bestemd voor de ouderen en jeugd tot
ongeveer 12 jaar alsmede een leescafé,
gerund door vrijwilligers van De
Warrekam met kranten en tijdschriften.
Zodra meer bekend is houden wij u op
de hoogte via de plaatselijke en regiona-
le pers, de website van de bibliotheek
www.bibliotheekhlb.nl en Nieuwsflits. 

Benjamin 
jarig
Vorige week werd in het clubhuis van
golfclub De Goyer in Eemnes voor de
vijfde maal de verjaardag van Benjamin
gevierd. De Gooise stichting de
Benjamin Foundation is heel blij met de
opbrengst van de loterij en veiling die
daar gehouden werd. En nog blijer zijn
de 300 meervoudig gehandicapte kinde-
ren in Bolivia en Brazilië die een jaar
lang geholpen worden met de opbrengst
van maar liefst €45.000. 
Info: www.benjaminfoundation.nl. 

Voorspoedig 2012

De Wingerd 
Woon-zorgcomplex De Wingerd zoekt
vrijwilliger (m/v) die op de woensdag-
ochtend willen helpen op dagverzorging
‘De Wingerd’. Het gaat voornamelijk
om werkzaamheden in de keuken en hel-
pen bij de maaltijd. De tijden zijn van
10.30 uur tot 12.00 uur. Info: Claudine
Kok: 6464700 of c.kok@vivium.nl. 

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

Eindredactie:
Gerda Jellema, Bela Bouma 
Kopij aanleveren: redactie@heienwei.nl of 
aan Gerda Jellema, Onder den Dael 17, 1261
CN Blaricum, tel. 5317468 of 06-50593402
Redactie: Sybert Blijdenstein, Ilse Bloemen,
Gerda Jellema, Aty Lindeman, Daniëlle
Mouissie, Hidde van der Ploeg, Henny
Radstaak, Frans Ruijter, Satyamo Uyldert,
Tiny de Wit, Adrie van Zon
Medewerkers: Linda Eggenkamp, Nico de
Gooijer, Christa Hogenkamp, Karin Maas,
Piet Niks, Corryn de Vrieze 
Foto’s: Peter van Rietschoten, Sybert
Blijdenstein en Gerbe van der Woude
Advertentie-, sponsoropdrachten:
Jacqueline Gesink, tel. 5313162,
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. 5310984
Banknr. 12.66.37.296 
t.n.v. Stichting Dorpsblad Blaricum
Druk: JM2 grafische producties, 5316520
Oplage: 4.500

www.heienwei.nl

Kopij
Mail uw kopij naar: redactie@heienwei.nl. 
Nr. Deadline Verschijnt
385 4 januari 2012 20 januari 2012

Familieberichten
Geboorten
16-11-2011 Klaartje Emily Coco

Wijnhoven
26-11-2011 Xander Marijn Simons
28-11-2011 Riekelt Jozua Visser

Huwelijken
18-11-2011 Eugene Leonardus

Stephanus Marie van
Eekelen, en: Methoney
Karen McDonald

05-12-2011 Stephen Thomas van
Bijleveld, en: Josanne
Ivonne Moolenaar

Overleden
25-10-2011 Willem Lanphen, 

geboren 13-07-1930
26-10-2011 Jan Joseph ‘Eus’

Alberdingk Thijm, 
geboren 08-04-1924

08-11-2011 Gerrit van der Graaf,
geboren 17-02-1933

19-11-2011 Adriana (Aad) Guusta
Geervliet-Burggraaff,
geboren 23-03-1926

Prettige 
Kerstdagen
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