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Tel.: 035 - 5319064
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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

Ongeveer 2012 jaar geleden kondigde
keizer Augustus het besluit af dat ieder-
een in zijn wereldrijk zich moest laten
inschrijven. Iedereen ging op weg naar
de plaats waar hij van oorsprong van-
daan kwam, om zich daar te laten
inschrijven.

Jozef en Maria
Jozef ging van
Nazareth in Galilea,
en moest naar
Bethlehem in Judea,
de geboortestad van
koning David, want
Jozef stamde uit het
geslacht van David.
Na een zware tocht
door weer en wind
kwamen Jozef en zijn vrouw Maria, die
in verwachting was, aan in Bethlehem en

lieten zich inschrijven. Door de drukte
was er geen plek meer in een herberg
en na lang zoeken vonden zij een
onderkomen in een stal, net op tijd
want de barensweeën waren begonnen
en even later werd het kindje geboren.
Maria bracht een zoon ter wereld, haar

eerste. Ze wikkelde
hem in doeken en
legde hem in een
voederbak.

Wees niet bang
In de omgeving
waren herders die
buiten de nacht
doorbrachten om de
wacht te houden bij
hun kudde schapen.

Plotseling zagen de herders een engel

www.dayspamooi.nl

  

Zegt het ene jongetje tegen het andere jongetje: ‘Nee joh, Kerstmis is bedacht
om ook kinderen in de rest van de wereld cadeautjes te geven, alleen in
Nederland vieren we Sinterklaas en dat is natuurlijk zielig voor al die andere
kinderen.’ ‘Ooh, cool!’

Kerstmis, waar ging het ook 
alweer over

vervolg op pagina 3

Lotenverkoop van start

Op zondagmiddag 6 januari
2013 vindt aan de 

Meentzoom het Blaricums
Midwintervuur plaats. 

Dit bijzondere evenement wordt
georganiseerd door de nieuw

opgerichte Rotaryclub Blaricum-
Centaurea. Doel is om geld in te
zamelen voor twee stichtingen die
zich inzetten voor kinderen die
door medische oorzaken een
pruik of pet nodig hebben.

Indrukwekkend prijzenpakket
Lokale steun, zoals van hoofd-

sponsor Rabobank, vele bedrijven
en winkeliers, heeft gezorgd voor
een indrukwekkend prijzenpakket.
Deze worden vanaf 15.30 uur ver-
loot (o.a. een hotelovernachting,
een portretfoto-sessie en diverse
dinerbonnen) of geveild (waaron-

der een Oger maatpak en een
Sunsetcruise voor acht personen).
Loten à € 10 zijn vanaf 8 decem-
ber te koop, onder andere bij de
servicebalie van Albert Heijn in

Blaricum. 

Kerstbomen, vuur en sfeer
Vanaf 12.00 uur kunt u zelf uw
kerstboom komen inleveren. Het
vuur wordt onder toeziend oog

van de brandweer zodra de sche-
mer intreedt ontstoken. Een hoog-
tepunt dat niemand wil missen!

Maar er is meer. Het
Midwintervuur zal vanaf 15.00

uur worden omlijst met sfeervolle
muziek, hapjes en drankjes, vuur-

korven en activiteiten voor de
kinderen. Het Midwintervuur is
bedoeld voor jong en oud; een
kans om elkaar in een unieke

sfeer een goed nieuwjaar te wen-
sen. 

Aanvullende informatie, o.a. over
het prijzenpakket, is te vinden op

www.midwintervuur.nl.

Hei & wei wenst u gezellige feestdagen en een heel goed nieuwjaar.

Licht over een kudde schapen

Blaricums
Midwintervuur 



    

Al 30 jaar hèt adres voor topkwaliteit!

www.t-parkethuys.nl

 
Voor mooie en degelijke 

parketvloeren tegen scherpe prijzen. 
Kom naar onze showroom.

‘t Parket Huys
Bramenberg 18, Eemnes
Telefoon: 035 538 80 81

 ’t Parket Huys

inwoners goed of minstens beter doen.
Zo investeren we bijvoorbeeld veel in
interactieve beleidsvorming, om inwo-
ners zo maximaal mogelijk te betrek-
ken bij beleid en andere belangrijke
zaken in en voor de gemeenschap.

Basisvoorwaarden
Respect en vertrouwen zijn daarbij
basisvoorwaarden, maar daar ontbreekt
het helaas nog wel eens aan. De reputa-
tie van politici en bestuurders is met
regelmaat omstreden. En zelfs als je
het in de ogen van inwoners als raad en
college goed doet, ben je over het alge-
meen zo goed als je laatste doelpunt.
Niet alleen het gemeentebestuur kan
beter functioneren in een sfeer van ver-
trouwen, ook onze inwoners verdienen
dat vertrouwen van ons. Dat vergt voor
een deel dat we in staat zijn onze oude
rollen los te laten. En dat is best lastig
voor politici en bestuurders die een
natuurlijke neiging hebben tot het aan-
brengen van ordening!

Uitdaging
Het blijft dus een hele uitdaging om de
handschoen op te pakken en op een
andere manier met elkaar en met onze
gemeenschap om te gaan. Ik kijk
ernaar uit om daar met u en ons
gemeentebestuur verder vorm aan te
geven!

Voor nu wens ik u heel mooie feestda-
gen toe!

Te hoog gegrepen

We zitten aan de eettafel op een
mistige ochtend, begin decem-
ber. Poes ligt bij ons in de
erker op zijn kussen. Lekker
warm binnen. Buiten sprook-
jesachtig. Het is doodstil.
Opeens kleppert het poezen-
luikje. We kijken op. Poes is
weg. Waar is hij? Jawel, daar.
Hij sluipt plat neergedrukt over
het pad, zoals alleen katachti-
gen dat kunnen. Hij is op jacht.
Maar op wat? 

We turen de tuin in. Daar. Het
zal toch niet waar zijn? Een
net neergestreken reiger stapt
als een deftige heer in een glad
grijs rokkostuum met stijve
passen over het grasveld rich-
ting vijver. Die wemelt van de
ondergedoken kikkers, begin-
nend aan hun winterslaap. De
fraaie vogel heeft dat goed
gezien. Poes heeft hém ook
goed gezien. Hij sluipt achter
de border langs, uit het zicht
van de reiger, langzaam in
diens richting. 

Binnen verbazen we ons over
het krachtsverschil. Poes’
grootste vangst tot nog toe was
een domme dikke houtduif die,
eikels foeragerend, vergat op te
letten. Een bloederig ballet van
veren op het gras was het
gevolg. Maar die reiger? Die is
toch wel een maatje te groot?
Poes vindt van niet. Hij is nu
dichtbij genoeg en maakt zich
op voor de sprong, zijwaarts
bovenop de rug van de reiger.
Zijn buit. Maar de vogel heeft
niet voor niets zijn vals uitzien-
de ogen aan de zijkant van zijn
kop. Hops, daar springt de
poes omhoog, maar hij belandt
elegant op de grond, daar waar
net de reiger nog liep. Mis. De
grote vogel vliegt krijsend van
verontwaardiging en breed
wiekend weg. Te laat voor onze
struikrover. Te hoog gegrepen. 

Net zoals mezelf overkwam op
de fitness toen ik een te zwaar
gewicht koos. Op het display
van het toestel verscheen
‘VERMINDER DE BELAS-
TING’. Ook te hoog gegrepen.

Column
door
Sybert Blijdenstein
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Als mens, politicus,
bestuurder en burge-
meester ben ik altijd
bezig met verbinden.
Verbinden wordt zelfs
geacht één van de
belangrijkste kern-
competenties van een
burgemeester te zijn!
Mijn persoonlijk stre-
ven daarbij is een
steentje bij te dragen
aan de maatschappij,
zodanig dat iedereen
zich zo maximaal
mogelijk thuis en
betrokken voelt. 

Verbinden
Als we het hebben
over verbinden, dan is
het ook goed na te
denken over wie we
willen verbinden en
misschien zelfs wel
waarom. Ons kleine
landje en ook
Blaricum kent een
grote diversiteit aan
bevolkingsgroepen.
Bovendien is ieder
mens uniek. Het orga-
niseren van sociale
samenhang vraagt dus vaak per situatie
een verschillende aanpak. Bovendien
moeten we ons ook realiseren dat niet
iedereen per definitie verbonden en
betrokken wil worden…

Dualisering
De discussie over de betrokkenheid tus-
sen inwoners en bestuur is overigens
niet iets van de laatste paar jaar. In de
negentiger jaren was het een van de
redenen om de commissie-Elzinga in
het leven te roepen. De belangrijkste
opdracht voor deze commissie was met
voorstellen te komen om die betrokken-
heid te vergroten. Eén van de resultaten
was de invoering in 2002 van de Wet
dualisering gemeentebestuur. De
belangrijkste doelstellingen daarvan
zijn het organiseren van meer betrok-
kenheid van inwoners bij de politiek (en
vice versa!) en het realiseren van een
duidelijke rolverdeling tussen raad en
college. Hierdoor kan een scherper poli-
tiek debat plaatsvinden waarin de inwo-
ners zich meer en beter herkennen. Ik
vraag me na tien jaar wel eens af of dat
in alle opzichten ook inderdaad zo
gewerkt heeft. 

Gemeenschap
Feit is wel dat we veel bewuster zijn
gaan kijken naar de rollen die we als
bestuur voor onze samenleving vervul-
len. Waarbij ook meer aandacht is
gekomen voor de voorwaarden die
maken dat we het in de ogen van onze

Verbinden en vertrouwen
door Joan de Zwart-Bloch, burgemeester van Blaricum
Samen met onze inwoners vorm geven aan onze samenleving; dat is besturen
nieuwe stijl. De thema’s die daarbij horen zijn verbinden en vertrouwen. 
Beide thema’s zijn niet alleen zakelijk, maar ook privé voor mij leidend.



Dorpsstraat 9    Blaricum    T 035-5382303
www.ijzerhandelblaricum.nl

IJZERWAREN I GEREEDSCHAPPEN I HANG EN SLUITWERK 
TUINARTIKELEN I GAZONMAAIERS 

En daar zitten we dan met onze ossen en
onze ezels uit onze kerststalletjes. Wie is
eigenlijk op het idee gekomen om ze
daar neer te zetten? Een handige verko-
per van kerstbeelden, die toen iedereen
een Maria, een Jozef, een Kindje Jezus,
herders, en koningen in huis had,
bedacht: we breiden de ver-
zameling mooi uit. Hoe dat
uit de hand kan lopen is te
bewonderen in de Napoli-
taanse Kerststal in het
Catharijneconvent met
meer dan 60 figuren. Nee.
De os en de ezel komen wel
uit de bijbel, maar dan uit
Jesaja, waar te lezen staat:
‘De os kent zijn eigenaar en
de ezel de krib van zijn
meester, maar Israël weet
van niets; mijn volk heeft
geen begrip.’ En de vrome
verbeelding heeft zo de os en de ezel aan
de kribbe verbonden. 

Nieuwsgierigheid gewekt
Is het nu een ongelukkig planning van de
paus om zijn boek voor Kerstmis uit te
brengen?
Ik denk dat de paus daar niet over heeft
nagedacht. Hij schreef gewoon op wat
hij al jaren wist en wat al in wetenschap-
pelijke kringen bekend is. Maar uit oog
van de verkoop is een prikkelende
berichtgeving nooit weg. De nieuwsgie-
righeid is immers gewekt. Wat mij echter
raakt is iets anders. 

Kerstgedachte
De os en de ezel waren onopvallende

Woensbergweg 2   1261 AP Blaricum

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

(Graag na telefonische afspraak)
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door pastor Cuno Lavaleije
Paus Benedictus heeft zijn derde boek over Jezus geschreven. Dit keer ging het
over de jeugd van Jezus. En een van de opmerkelijkste zaken die de pers daar-
uit oppikte was: de os en de ezel worden verbannen uit de kerststal, omdat voor
hun bestaan geen letter in het evangelie stond.

figuren. Volgens de letter hebben ze
geen verblijfsvergunning. Gelukkig
maken mensen zich zorgen over hun ver-
wijdering.
En ze zullen dan ook niet zomaar ver-
dwijnen. Ongepland komt daar een
kerstgedachte naar boven: aandacht voor

het kleine en het geringe. Ook in ons
land zijn er mensen die volgens de
regels, volgens de letter geen recht op
verblijf hebben. Moeten ze dan maar
weg? Gelukkig zijn er steeds mensen die
aandacht vragen voor deze mensen. We
hopen dat ze niet zomaar verdwijnen,
illegaal de straat opgestuurd, uitgewezen.

Randfiguren
Ik hoef geen asiel te zoeken voor de os
en de ezel. Die zet u prominent in uw
kerststal. En de paus zal daar geen enkel
bezwaar tegen maken. Maar als u die
randfiguren dan neerzet, denk dan ook
aan de andere randfiguren die geen plek
hebben.
Zalig Kerstmis!

Asiel gezocht voor kerstos en 
kerstezel

verschijnen, zij schrokken enorm, maar
de engel. Zij: ‘Wees niet bang, ik kom u
een blijde tijding brengen, die voor
iedereen bestemd is. Vandaag is in de
stad van David uw redder geboren:
Christus, de Heer. Dit zal voor u het
teken zijn: u zult een kind vinden dat in
doeken gewikkeld is en in een voeder-
bak ligt.’

Vrede op aarde
Toen verschenen er nog meer engelen en
de hemel kleurde goud. Deze engelen
zongen: ‘Eer aan God in de hoge hemel
en vrede op aarde voor
de mensen die hem lief
zijn!’ Na deze hoop-
volle boodschap losten
de engelen als sneeuw
voor de zon op en was
de sterrenhemel weer
zichtbaar. De herders
zeiden tegen elkaar:
‘Kom! Laten we naar
Bethlehem gaan, laten
we gaan kijken.’

Maria en Jozef
Zij liepen naar de stal
en vonden Maria en
Jozef en het kind dat in
de voederbak lag.

Zij zagen wat de engel had gezegd en
vertelden aan Maria en Jozef wat de
engel aan hen bekend had gemaakt en
waar de engelen over gezongen hadden.
Maria was moeder geworden van een
bijzonder kind.

De besnijdenis van Jezus
Toen het kind acht dagen oud was, werd
het besneden en kreeg het de naam
Jezus. Dat was de naam die de engel
Gabriël noemde toen hij de boodschap
aan Maria bracht nog vóór zij zwanger
werd.

vervolg van pagina 1

Schaapskooi Blaricum

Niet voor
niets

door Gerda Jellema
2012: een jaar waarin ook
weer van alles gebeurde. In je
dorp, landelijk en in de wereld.
De wereld wordt steeds kleiner,
waardoor dat wat ‘aan de
andere kant van de oceaan’
gebeurt ook op jouw kleine
wereldje makkelijker zo zijn
invloed kan uitoefenen: je raakt
getroffen door beelden van een
ramp ergens in Verweggistan of
je ziet een grappig berichtje uit
Thailand waarin Peter de oli-
fant een piano of smartphone
bespeelt. Alles komt dichterbij.

Dat is mooi, maar kan ook ver-
lammend werken, omdat je het
idee hebt dat je aan de nare
dingen in de wereld niet echt
iets kunt doen, het geeft je een
machteloos gevoel. Je wilt
graag een steentje bijdragen,
maar weet niet hoe. Sommigen
kunnen het, maar voor velen
geldt dat het ‘te groot’ is. Het
is mensen eigen om betekenis
aan het leven en aan het eigen
leven te geven. Wat je niet in
het groot kunt doen, kun je wel
in je eigen kleine kring. In een
kort gedicht geeft Emily
Dickinson prachtig weer waar
je als mens toe in staat zou
kunnen zijn.

If I can stop one heart from
breaking,
I shall not live in vain;
If I can ease one life the
aching,
Or cool one pain,
Or help one fainting robin
Unto his nest again,
I shall not live in vain.

Al kun je maar één mensenle-
ven of dierenleven helpen, dan
heb je niet voor niets geleefd.
Mooi, in het klein haalbaar en
het geeft moed. 

Ik hoop voor ons allen dat
2013 een gezond en plezierig
jaar wordt en dat we er voor
elkaar zijn.
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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
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Ook ons kleine Blaricum zit vol uilen.
Weliswaar geen sneeuwuilen, daarvoor
moeten we ver naar het noorden. Nee,
leuke, gezellige uilen die overal te vin-
den zijn in onze bosrijke dreven. Ze
oehoeën in de donkere nachten, want
dan zijn ze altijd klaarwakker en gaan
ze uitgebreid op jacht naar van alles,
maar vooral naar muizen (arme Mickey
Mouse!). Overdag zitten ze gezellig te
slapen in een boom, liefst een met veel
bladeren, dat is rustig en veilig. Ze
gooien regelmatig een ‘uilenbal’ naar
beneden, wat voor menig aankomend
bioloogje een feest is. Met pincet en
vergrootglas ontdekken ze muizenge-
bitjes en -pootjes en -veertjes, soms
kleine steentjes. De uilen vliegen ’s
nachts zonder maar enig geluid te
maken en kunnen hun nekjes zonder
problemen helemaal ronddraaien, wat
erg handig is als je graag iets wilt van-
gen. Dat gebeurt in het donker.

Hegel en Minerva
Door de eeuwen heen inspireerde ook
de uil vele dichters en schilders. Maar
eveneens filosofen zoals o.a. de
Duitser Georg Hegel die de uil, net als
de Romeinse godin Minerva dat deed,
invoerde als symbool van de wijsheid
bij het ouder worden. De uil van de
godin Minerva is er zo een. Ze vliegt ’s

nachts, ofwel ‘symbolisch’ voor het
latere deel van het leven van ons men-
sen, en voert haar werk uit. Niet dat
piepjonge groene gedoe. Nee, later,
ouder, wijzer, net als Minerva’s uil en
alle andere wijze uilen. 
Op www.kerkuil.com vinden we hoe-
veel extra aandacht er gelukkig besteed
wordt aan de broedparen door vereni-
gingen en stichtingen met veel vrijwil-
ligers, die o.a. de ringen controleren,
evenals de nestkasten. Veel zorg voor
het veilig voortbestaan van de uil, het
symbool van de wijsheid.

Wijsheid
Laten we veel uilen in ons dorp huis-
vesten. Veel. Want we hebben veel
wijsheid nodig. Wijsheid om de vele
problemen die het komend jaar 2013
ongetwijfeld weer met zich zal mee-
brengen. En net als Minerva’s uil der
wijsheid, is het een kwestie van
bedachtzaamheid, bedaardheid en
dan… Dan komen we er wel, samen
met onze uilen.

P.S. Kijk vooral eens naar boven, daar
in die hoge boom, goed kijken… Daar
zit er vast wel een. Een ransuil bijvoor-
beeld met twee spitse oortjes, die aan-
dachtig naar zo’n bijzonder mensen-
kind beneden zich zit te kijken.

Kerst en King Corn
door ds. Jan Rinzema
Vroeger was er een tv-reclame voor
King Corn. King Corn was brood. Ik
zie die reclame nog voor me. Als kind
lag ik op de grond voor de oude zwart-
wit tv. Bakelieten knoppen met een
ronde houten kast. Een wat sneeuwerig
scherm dat altijd spiegelde.

Een bakker op de buis, die bemutst met
een bol en glunderend gelaat zijn brood
voor de camera hoog  hield. En mij, kij-
ker, schalks aankeek, over zijn geheven
brood zeggende: ‘Het enige dat je weg-
gooit is de verpakking.’

Verpakking
‘Om Kerstmis door alle verpakking heen
te zien wordt ieder jaar steeds moeilijker,’
dacht ik, fietsend langs de Torenlaan. De
etalages worden sneeuweriger, steeds
groeniger. De kransen worden groter en
groter. De rood-groene linten langer en
langer. De engeltjes steeds meer goud
verguld en steeds dikker. De Stille
Nachtmuziek komt maar niet tot bedaren,
schreeuwt en snerpt in ‘t donker. En ik
zag al ‘kerst-beertjes’! Een kerststal met
beertjes… Waarom al die verpakking?
Misschien is het wel een vlucht. We
vluchten weg in de verpakking. Omdat
wij met de inhoud geen raad weten… 

Delen, praten en denken
Eén derde van de mensen mist iemand.
Met wie zij wel eens van hart tot hart
kunnen spreken (aldus het CPB, sept.
2012). Zij hebben vele zorgen. Maar
weten niet met wie zij deze kunnen
delen. Veel mensen lopen met vragen
rond, waar zij wel eens met een wijs
mens over zouden willen praten. Heel
veel jonge mensen durven niet meer over
deze wereld na te denken ‘omdat zij de
wereld veel te ingewikkeld vinden’ en ‘de
waarheid wel ergens in het midden zal
liggen’. Laten we de verpakking eens
weggooien. Stamppot met een kaars.
Boerenkool met een kransje.
Aardappeltjes met jus. Wat blijft er over?

In het midden 
Inderdaad, die jonge mensen hebben
gelijk: de waarheid ligt in het midden. De
waarheid ligt in het midden! In het mid-
den van de stal van Bethlehem ligt het
Christuskind. Midden in een winternacht
ligt in het midden dat kind. Van Hem
wordt gezegd, dat in Hem Waarheid is.
Van Hem wordt gezegd dat in Hem aan-
dacht is voor mensen. Van Hem wordt
gezegd dat in Hem wijsheid is. Van Hem
wordt gezegd: Hij is de vervulling van
Gods liefde, Hij is de vervulling van

Gods beloften. Te mooi haast om waar te
zijn. Zo heerlijk áls dat voor mij waar zou
zijn…

Immanuel
Het Christuskind heeft in de Bijbel heel
veel verschillende namen. Eén van zijn
namen is ‘Immanuel’. Dat betekent: God
wil met ons zijn. ‘Nooit zullen wij vallen
uit de palm van Gods hand,’ schrijft
Jonathan Edwards, een oude Puritein uit
1741. Daar staat dus heel precies: je kunt
in het leven wel vallen. Maar nooit vallen
uit Gods hand… Zo heerlijk áls dat voor
mij waar zou zijn…

Zachte krachten
Het enige dat je weggooit is de verpak-
king. En ja: de waarheid ligt in het mid-
den. Midden onder ons ligt de waarheid.
Gods waarheid. Misschien ontdekken wij
het diepe verlangen, dat door Henriette
Roland Holst eens werd verwoord. Zij
schreef haar levensverwachting. ‘De
zachte krachten zullen ’t zeker winnen in
het eind.’ Zegen over al uw levensdagen,
zegen over deze dagen van uitbundigheid
en feest!

door Aty Lindeman-
Strengholt
De wereld zit vol
uilen, om van uilskui-
kens maar niet te
spreken. Maar in
ernst, in heel Europa,
overigens in de hele
wereld is de uil een
heel speciale vogel. Er
zijn vele soorten: de
torenuil, kerkuil, ruig-
pootuil, steenuil
oehoe, de zeldzame
velduil, sneeuwuil,
ransuil… en nog vele
andere. Alle uilen (en
roofvogels), die van
nature in het wild
voorkomen in de
Europese Unie, zijn
beschermd onder de
flora- en faunawet. 
In ons land wordt een
groot en sterk toenemend aantal inheemse en uitheemse roofvogels en uilen
gehouden en/of verhandeld. Een prachtige, bijzondere vogel, maar absoluut
niet als huisdier in een kooitje!

Uilen
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tapijten, gordijnen, lamelparket, laminaat, marmoleum, 
zonwering, meubelstoffering, meubels op maat

was inderdaad een heel mooi exemplaar.
Hij had de overtocht ook nog goed over-
leefd. 

Kerstmis
Nico en ik werden uitgenodigd om bij de
kerstviering te zijn. Als dank voor bewe-
zen diensten. We zijn geweest, maar
zaten daar wel met een heel dubbel
gevoel. Ze moesten eens weten hoe het in
elkaar zat... Maar de zusters waren ons
alleen maar dankbaar voor deze mooie
boom. 
Het is nu vijftig jaar geleden en als ik
Nico spreek rond de kerst, is dit het eer-
ste waar we beiden over beginnen. We
zullen er niet meer voor vervolgd worden
want het is ruimschoots verjaard. Ik wens
u en de uwen een heel vredige mooie
kerst toe en een gezond 2013. Als het
maar niet onder een ‘gestolen’ boom is…

Nico Rozendaal en ik waren in het
klooster aan de Kerklaan 18. Hier
waren de zusters Dominicanessen
gehuisvest. Zuster Hermana was een
heel gezellige zuster. Zij was afkomstig
uit Goor in Overijssel en was het
‘manusje van alles’ in die orde. Zij
vroeg aan ons: ‘Kunnen jullie aan een
klein kerstboompje komen voor in de
kapel?’ Nico en ik zeiden bijna gelijk
in koor: ‘Dat is geen probleem, dat
regelen wij samen wel even!’ Nico ging
ervan uit dat ik dat wel aan mijn vader
zou vragen die bij de gemeente werkte.
En ik dacht: Nico’s vader is boer en
heeft in de Engh vast wel een sparren-
kamp… Onzer beider gedachten ble-
ken op drijfzand te rusten. 

Goede raad is duur
Wat moesten we nu? We wisten dat een
paar jaar eerder kerstbomen geplant
waren aan de Dwarslaan hoek
Bloemlandseweg. We trokken de stoute
schoenen aan en gingen gewapend met
– wat later bleek – een zeer bot zaagje
te velde. Samen op Nico’s fiets reden
wij op de Huizerweg om via de Oud
Huizerweg de Dwarslaan te bereiken.
We zochten midden in de kamp een
mooi exemplaar uit. Er één meenemen
aan de kant van de weg vonden we veel
te riskant en dat zou ook zo opvallen…

Politieauto
We waren nog maar net bezig met dat
heel botte zaagje, toen er een auto aan-
kwam. En niet zomaar een auto… de
enige politieauto die Blaricum toen rijk
was. Gelukkig hadden we het fietsje
van Nico tussen de kerstboompjes
gestald. Wij gingen plat op onze buik
liggen in de hoop dat ze ons niet zou-
den zien. Onze harten sloegen op hol
en het bonzen ervan moeten ze haast
gehoord kunnen hebben, dachten wij.
Gelukkig voor ons reden ze door en
nadat we nog even gewacht hadden of
ze niet terug zouden komen, gingen we
verder met onze ‘misdaad’. Het liep al
tegen schemer en we moesten nog
terug. Met één fiets, een botte zaag en
natuurlijk de net ‘gescoorde’ kerst-
boom.

Terugweg
We durfden niet meer via de
Huizerweg terug te gaan. We waren als
de dood dat we die politieauto weer
tegen zouden komen. Via de Engh kwa-
men we bij de algemene begraafplaats.
Vandaar fietsten we via de Caliskamp-
weg het dorp in en de kortste weg naar
het klooster. Daar aangekomen werden
we door zuster Hermana ontvangen en
zij was reuze in haar sas met deze
mooie kerstboom. Ik moet zeggen, het

door Ilse Bloemen
Ik zou kunnen schrijven dat degene
die denkt dat in Blaricum, een van
de duurste gemeentes van
Nederland, alles hoezee hosanna is,
van een koude kermis thuiskomt.

Ik zou kunnen schrijven dat ook in ons
dorp de crisis er behoorlijk inhakt. Dat
mensen hun baan verliezen waardoor
hun inkomen achteruit dendert. Dat
zelfstandigen omzet verliezen, dat de
uitverkoop dit jaar al ver voor
Sinterklaas begon. Ik zou kunnen schrij-
ven dat prachtige villa’s nu vaak als
molenstenen om de nek hangen, daar
waar zij voorheen als pronkstukken
dienden. Ik zou kunnen schrijven over
de hoge hypotheeklasten die voor velen
niet meer op te brengen zijn, je hoeft
tenslotte maar even op Funda te kijken
naar het aantal huizen dat te koop staat
(rond de 320 in Blaricum alleen al) en je
staat weer even met beide benen op de
grond. Ik zou kunnen schrijven dat alles
duurder wordt, dat de ziektekosten de
pan uitrijzen. Dat alles zwaar lijkt en
negatief. Dat doe ik echter niet. Nee, ik
heb besloten het voortaan anders te
benaderen. Het is crisis ja, dat klopt. Dat
is de nieuwe werkelijkheid. Voor velen
zal de portemonnee komende tijd een
stuk smaller zijn dan in voorgaande
jaren. Maar in plaats van je blind te sta-
ren op alles wat je niet (meer) hebt, kun
je ook kijken naar wat je wel allemaal
hebt. Zoals de Engelsen zeggen: ‘Count
your blessings.’ Je zult verbaasd zijn hoe
rijk je leven is als je hiermee begint. Dit
is ook wat ik een ieder zou willen mee-
geven voor komend jaar. Tel je zegenin-
gen en kijk verder dan je neus lang is!

De bekentenis
door Frans Ruijter
Iedereen doet wel eens dingen in zijn jeugdige overmoed, waarvan hij of zij
later denkt: ‘Dat had ik beter niet kunnen doen…’ Zo is mij dat ook eens over-
komen. Het was geloof ik begin jaren zestig, ik wil ervan afwezen of het nu
1961 of 1962 was, maar het was een week voor de kerst, dat weet ik wel zeker. 

Crisis en 
zegeningen

Kerklaan 18 het klooster

Zuster Hermana
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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.

HOVENIERSBEDRIJF

P.E. CALIS
Tuinadvies             Aanleg en onderhoud
Tuinarchitectuur     Sierbestrating

Witzand 1 - Blaricum (035) 5311912

*
*

*
*

Elke dinsdag, don-
derdag en vrijdag-
middag van 15.00-
17.00 uur (de tij-
den kunnen wor-
den aangepast aan
het continuroos-
ter). Kosten 15 euro per les incl. materi-
aal. Locatie: Angerechtsweg 4,
Blaricum-Dorp. 

Iedere leerling kreeg drie plakplaatjes
voor op de fiets (als je die al had, je
mocht trouwens niet eens op
de fiets komen als je niet meer
dan 2 km van de school woon-
de, de stalling was te klein, dat
was nog geen SUV-wereldje). 

Plakken en afweken
Met een paar makkertjes had-
den wij het zo geregeld dat alle
meisjes hun plaatjes aan ons
gaven. Het dorp werd volge-
plakt; lantaarnpalen, postkan-
toor, bushaltepaaltjes, winkel-
deuren, noem maar op. Dat

Friesland Bank (als hypotheekhouder) heeft de firma Voorma en Walch
Makelaars in Business exclusief de opdracht verstrekt om de verkoop te bege-
leiden van het voormalige karakteristieke gemeentehuis ‘Villa Nederheem’. 

De verkoop zal in nauw overleg met Friesland Bank en de gemeente Blaricum plaats-
vinden, waarbij de beoogde bestemming van groot belang is. Geïnteresseerden kun-
nen zich wenden tot: Voorma en Walch Makelaars in Business. Contactpersoon:
Daan J. van der Meulen RT, tel. 5399082, www.voorma-walch.nl, e-mail:
dme@voorma-walch.nl. 

was niet helemaal de bedoeling. Twee
dagen later moesten wij met onze moe-

ders, na school, in het
lokaal komen van het
hoofd van de school,
meester Kranen. Daar zat
ook de agent van Politie.
Schande; overal die stic-
kers! Als straf moesten
we zaterdagmiddag (’s
ochtends hadden we
gewoon school) alle
plaatjes er weer afweken.

Toen al begreep ik niets
van politiek.

Blaricum blijve Blaricum

Villa Nederheem

door Axel Varekamp
Het was een paar jaar na de oorlog, ik zat nog op de Openbare Lagere School
(het huidige Dorpshuis, De Blaercom, aan de Schoolstraat). Blaricum zou bij
Laren komen. Daar moest actie tegen worden gevoerd.

Onlangs heb ik een nieuw programmaat-
je op m’n iPhone gedownload, ‘Hier was
het nieuws’. De app is gemaakt door de
Koninklijke Bibliotheek en is gebaseerd
op gedigitaliseerde krantenpagina’s uit
de periode van 1618 tot 1995. En het aar-
dige van zo’n app op de smartphone is
dat het programma via het gps-systeem
van uw telefoon ‘weet’ waar u bent. Op
elke plek in Nederland kunt u deze app
gebruiken.

Blaricums nieuws
Uiteraard ben ik meteen gaan kijken wat
‘Hier was het nieuws’ voor Blaricum
oplevert. Er verschijnt een kaartje van
het oude dorp in beeld dat zich snel vult
met een handjevol iconen. Achter elk
icoon zit een historisch nieuwsfeit. Op
de Meentweg is bijvoorbeeld te vinden:
‘Brand in boerderij te Blaricum.
Merkwaardige oorzaak’. Het artikel uit
‘Het Vaderland’ van 1 december 1935
verschijnt in z’n geheel in beeld als ik
het icoontje aanraak. Wat was er aan de
hand? De krant van toen vertelt:

‘Gistermiddag brak brand uit in de boerde-
rij van Mie Beek, een bekend Blaricumsch
vrouwtje, aan den Meentweg te Blaricum.
De brand ontstond, doordat Mie Beek, die
haar commensaal reeds meermalen het
rooken had verboden, tot drastische maat-
regelen overging en hem, nadat zij hem de
woorden “nu is het uit met dat rooken”
toegevoegd had, de sigaar uit den mond
nam. Zij tipte de asch van den sigaar af en
deponeerde deze in de linnenkast. Het lin-
nengoed vatte toen echter plotseling vlam
en in een oogwenk stond de geheele boer-
derij in lichte laaie en brandde tot den
grond toe af. Niets kon worden gered. Mie
Beek was niet verzekerd.’

Noodlanding
Een trieste zaak natuurlijk. Maar prach-
tig door het taalgebruik. En u weet
natuurlijk nog wel: een commensaal is
een kostganger. En wist u dat er ooit een
vliegtuig met een lading bloemen een
noodlanding heeft gemaakt ongeveer op

de plek waar nu BVV voetbalt? Voor wie
toch de kerst niet zonder de smartphone
kan: snel deze app downloaden en u weet
straks nog meer van Blaricum dan onze
Frans Ruijter. ‘Hier was het nieuws’ is
gratis en is er voor de iPhone en voor
Android-toestellen: 
www.hierwashetnieuws.nl

De Kinderkunstakademie
geeft lessen waar veel
technieken en ‘hoe werkt
een echte kunstschilder’
de basis vormen en waar
de kinderen veel zelfver-
trouwen van krijgen. De

lessen worden gegeven door Maja Boot,
bekend van de O.B.B. en de
Bernardusschool in Blaricum.

De Kinderkunstakademie voor kinderen van 6 t/m 12 jaar gaat in januari
weer van start in Blaricum-Dorp. 

De Kinderkunstakademie Hier was het nieuws
door Henny Radstaak
De kersttijd is natuurlijk bij uitstek het moment om terug te blikken. Dat wil
ik hier ook doen. Niet op het afgelopen jaar, maar veel verder terug. Op de
dagelijkse gebeurtenissen in ons dorp, lang geleden. Wie een smartphone heeft,
kan meedoen. 

Aanmelden per telefoon of per e-mail. De lessen worden gegeven op 
basis van 10 lessen achter elkaar. Ook verjaardagspartijtjes kunnen hier 
gegeven worden! Info: Maja Boot, kunstschilder (haar schilderijen zijn 
te bezichtigen in galeries en nu ook in haar atelier: Angerechtsweg 4,

Blaricum, http://www.majaboot.nl, e-mail info@majaboot.nl 
en tel. 06-21392625.

Het voormalige gemeentehuis € 743,- in Blaricum opgehaald
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Vroeger hadden de vogels door de klein-
schalige landbouw altijd voldoende eten,
genoeg onkruid met allerlei zaden en
insecten, en een deel van het jaar stonden
de akkers vol wilde bloemen.
Vanaf 1950 vonden er grote veranderin-
gen plaats: intensivering van de land-
bouw (met zijn pesticiden), de aanleg
van woonwijken, wegen en recreatiege-
bieden. Daarom is het van het allerhoog-
ste belang om de soorten die nu
nog voorkomen bij te voeren en te hel-
pen overleven. 

Teruggeven door bijvoeren
Neem bijvoorbeeld de koolmees: de
afname van het aantal kleine slakken
(dus kalkgebrek) heeft als gevolg dat de
eierschalen misvormd raken. En u
begrijpt het al, het broeden wordt geen
succes.
Door nu de vogels (laat ik het houden bij
onze tuinvogels) op zoveel mogelijk
plaatsen bij te voeren, kunnen wij ze iets
teruggeven van wat wij van ze hebben
afgenomen. Ik heb het ook zeer duidelijk
over bijvoeren. In het wild levende
vogels gaan altijd ook zelf op zoek naar
voedsel, je hoeft niet bang te zijn dat ze
te afhankelijk worden.

Slakkengif, luizenspray
Zelf was ik er ook altijd huiverig voor
om tijdens de broedtijd bij te voeren,
maar ik las nu dat uit verschillende
observaties en onderzoeken blijkt dat de
vogels hun jongen sporadisch met voed-
sel van de voedertafel voorzien, ze geven
hun jongen eten uit de natuur en voeden
zichzelf met iets extra’s om bij te tanken.
De meeste jonge vogels sterven aan al
het gif dat in tuinen wordt gebruikt,
zoals slakkengif, luizenspray en mieren-
lokdoosjes! Verboden dus!!

Broedsuccessen
Onlangs las ik dat in Engeland door een
zeer intensieve bijvoedering de broed-
successen opvallend waren. Over
Engeland gesproken, daar voeren wel
twintig miljoen tuinbezitters de vogels
en is de vogelstand spectaculair geste-
gen! Dat is dus genieten. Natuurlijk is
een tuin met natuurlijke beplanting ide-
aal voor de vogels, maar ook een balkon,
een terras of binnenplaats is geschikt.
Het liefst niet te dicht bij een raam en ver

uit de buurt van katten!! Als er genoeg
ruimte is: hoe meer voederplaatsen hoe
meer vogels erop afkomen. Laat de win-
ter nu maar komen.

De vogelstand
Goed vogelvoer is gelukkig ruimschoots
voorhanden. Belangrijk is dat het niet
gaat schimmelen (giftige aflatoxine), dus
droog houden en regelmatig de voeder-
plaatsen schoonmaken. Over voer dat
wel en niet geschikt is voor de verschil-
lende vogels en hoe je zelf voer kunt
maken, vertel ik graag een volgende
keer. Ik ben ervan overtuigd dat vogels
voeren bijdraagt aan behoud en herstel
van de vogelstand. U wens ik een fantas-
tisch vogel(voeder)jaar 2013 toe!

Bereidingswijze
Vet een puddingvorm van 1 liter in met boter. Vul een grote pan (waar de
puddingvorm in past) met water en stop een prop aluminiumfolie onderin
de pan. Breng het water aan de kook. Zorg ook dat je een deksel hebt voor

de kookpan. 
Smelt de boter met de honing in een steelpan. Haal de pan van het vuur. 

Schil de appel en haal het klokhuis eruit. Snij in kleine blokjes. 
Was de vijgen en snij in kleine stukjes. Was de rozijnen en krenten. Meng

de appel met de vijgen, rozijnen, krenten en sukade in een grote kom. 
Hak de hazelnoten in kleine stukjes. Meng met de gemalen amandelen, het

broodkruim en de suiker door het gedroogde fruit. Rasp de schil van de
halve citroen en voeg toe, pers het sap uit en roer door het fruitmengsel.

Roer de specerijen erdoorheen. Roer het botermengsel, de eieren en de rum
erdoorheen. Meng het allemaal goed door elkaar. 

Schep het mengsel in de ingevette puddingkom. Neem een groot stuk bak-
papier en leg er een stuk aluminiumfolie onder van dezelfde grootte. Vet

het bakpapier in met boter. Maak in het midden een vouw. Leg de twee vel-
len met de ingevette kant over de puddingvorm heen. Vouw strak over de

randen heen. Neem een stuk touw en maak het vast om de rand van de pud-
dingvorm. Zorg dat het goed strak zit. Knip het overige folie en bakpapier
weg op 3 cm van de rand na. Vouw de randen naar binnen toe zodat je een
waterdichte vorm hebt. Maak eventueel aan het stuk touw nog een stuk

touw vast waar je hem straks aan kunt optillen. Zet de vorm op het alumini-
umfolie in de pan. Het kokende water moet ongeveer tot halverwege de

vorm komen. Laat 3 uur stomen met de deksel op de pan. 
Zorg dat je regelmatig controleert of er nog voldoende water in de pan zit.
Haal de pudding uit de pan, haal de folie en het bakpapier eraf en laat hele-
maal afkoelen. Bedek de vorm met aluminiumfolie en bewaar de pudding

een paar dagen (2-3) in de koelkast. 
Stoom de pudding 1 uur voordat je hem gaat serveren. 

Bedek hem weer op dezelfde manier met aluminiumfolie en bakpapier.
Serveer bijvoorbeeld met kaneelijs.

Recept: www.yummyinmytummy.nl.

Vogels voeren is een must!!!

door Corryn de Vrieze-Brandenburg
Zo, dat staat! En waarom is dat zo nodig? Draagt het bij aan het behoud van
verschillende soorten en het herstel van de vogelstand? Om hierop antwoord te
geven moet ik eerst een stukje historie vertellen. 

Engelse kerstpudding
Aantal personen 10 

Ingrediënten
1 goudrenet
2 eieren
50 gram ongezouten roomboter
50 gram heldere honing
100 gram gemalen amandelen
25 gram hazelnoten
125 gram gedroogde vijgen
100 gram rozijnen
100 gram krenten

50 gram sukade
50 gram lichtbruine basterdsuiker
75 gram witte broodkruimels
1/4 theelepel gemalen kaneel
1/4 theelepel gemalen gemberpoeder
1/8 theelepel gemalen kruidnagel
snufje versgeraspte nootmuskaat
1/2 citroen
4 eetlepels rum



Voor het zover is gaan de bijen nog door
het diepste punt van hun rustperiode. Dat
zijn de twaalf dagen van de kersttijd. Het
begint op kerstavond; soms zingen de
bijen wanneer de imker hen komt vertel-
len dat het Christuskind weer is geboren.
De bijen weten dat natuurlijk allang, wat
niet wegneemt dat sommige imkers ze
toch wel eens horen zingen.
Zingen of niet, je gaat toch in de kerst-
nacht even bij je bijen kijken en luiste-
ren. Het blijft een speciaal moment,
alleen met je bijen in de nacht, een apar-
te sfeer.

Openen en opladen
Er gaat ook het verhaal dat de wintertros
zich in de kersttijd langzaam opent en de
bijen zich dan als het ware opladen aan
de krachten van liefde en onbaatzuchtig-
heid, die zo bij de kersttijd horen. Tegen
Driekoningen is de tros weer helemaal
gesloten en zijn de insecten klaar voor
een nieuw bijenjaar. Echt openen zal de
tros zich niet, de bijen zouden zich niet

Dit aanbod geldt voor bestaande klanten
waarvan één van beiden werkloos is
geworden.
Ouders hebben tot drie maanden na het
ontslag recht op kinderopvangtoeslag.
Gedurende deze drie maanden worden
onze uurtarieven gelijkgesteld aan de
maximumvergoeding waarover de kin-
deropvangtoeslag wordt berekend.
Aansluitend kan de ouder nog gedurende
een periode van maximaal drie maanden

gebruik maken van onze kinderopvang
voor €2,00 per uur.
Info: www.kinderopvanghumanitas.nl.

warm kunnen houden. Neem maar aan
dat ze ervan dromen, en zo de krachten
ontvangen die ze zo hard nodig hebben.

Nieuw in
Blaricum
Senior Banking is sinds 2011 het
bedrijf van drs. Suzanne Oortman
Gerlings en regelt kort gezegd ‘bank-
zaken voor senioren’. Nu ook in
Blaricum.

Suzanne Oortman Gerlings (43 jaar)
werkte 18 jaar bij ABN AMRO en had
veel te maken met oudere cliënten. ‘Het
viel mij op dat mensen vaak meer hulp
nodig hadden dan ik ze als bankmede-
werker kon en mocht bieden. Mensen
moeten in feite alles zelf regelen via
internetbankieren maar dat is lastig als je
geen computer hebt of eventuele kinde-
ren te ver weg wonen om met regelmaat
te helpen. 

Senior Banking komt met een vaste
regelmaat bij u thuis en zorgt dat uw
bankzaken en administratie overzichte-
lijk worden én blijven. Betalingen wor-
den samen met u uitgevoerd. Gewoon bij
u thuis zodat alles bij de hand is. Senior
Banking verzorgt ook uw belastingaan-
gifte, kan optreden als bewindvoerder en
executeur en is een volwaardige
gesprekspartner in gesprekken met de
bank, accountant en notaris. Een kennis-
making is geheel kosteloos en vrijblij-
vend. Maakt u gerust een afspraak om te
zien wat Senior Banking voor u kan
betekenen. Tel. 5431932 of 06-4024
7878.

Wandelen
door Henk van Bork
Telkens wanneer wij een wandeling
maken vanuit de Bijvanck via
Gooiergracht en dan terug langs het
fietspad bij de begraafplaats, moeten
we opzij springen of anders worden we
omvergereden.

Het stuk Meentzoom en een gedeelte van
de Bergweg heeft geen wandel-/voetpad,
wel een brede groenstrook voor paarden
en voor het uitlaten van honden. Er is
ruimte genoeg voor een fatsoenlijk wan-
del-/ voetpad dus onbegrijpelijk dat dit al
jaren zo is en er geen aandacht aan wordt
gegeven. Inwoners/wandelaars van
Blaricum staan waarschijnlijk op tweede
plan en ik wens dat daar in 2013 eens
naar gekeken wordt en dat er een oplos-
sing wordt gezocht.

Stille nacht
door Satyamo Uyldert
Eigenlijk zijn deze donkere nachten
de mooiste tijd van het jaar. De ster-
ren twinkelen helderder dan ooit aan
de hemel, en de volle maan staat
hoger dan ooit aan het firmament te
stralen. Niet voor niets staat deze
periode, met zijn ruime uitzicht op de
grenzeloze kosmos om ons heen,
bekend als die van de twaalf heilige
nachten. Want dan staan we in de
diepe donkerte oog in oog met het
mysterie van een oneindigheid die
met ons logische verstand niet te vat-
ten is. Met een heelal dat we willen
doorgronden, waarin zich in verre
dieptes wonderen afspelen van dan-
sende melkwegstelsels, imploderende
sterren en kleurige nevelwolken. Een
kosmos die schittert terwijl zij vrijwel
uitsluitend uit leegte bestaat. 

Ik ben verliefd op dat heelal, en in
mijn fantasie reis ik graag tussen de
sterren. Ze zeggen dat ik dan uitein-
delijk weer op mijn vertrekpunt terug
zal komen, na een tocht in de orde
van een yottameter. Dat is niet voor
niets het grootste getal waar nog
woorden voor zijn. Met een hele
goede verrekijker zou ik mezelf kun-
nen zien. Nou ja, als ik 13,7 miljard
jaar oud was dan.  Dit alles heeft iets
met Einstein en zwaartekracht te
maken, met kromming van de ruimte
en meer van dat soort rare verschijn-
selen die erg op sprookjes lijken maar
toch echt zijn. Ook stel ik me wel
eens voor dat ergens aan de rand van
het heelal even een puntje oplicht, ons

zonnestelsel dat in een fractie van een
kosmische seconde geboren wordt en
weer sterft. Wat zijn we meer dan een
zandkorrel in een majestueus kos-
misch spel?

Maar ik kan ook de andere kant op
reizen! Niet naar buiten, maar naar
binnen, en dan kom ik uiteindelijk
opnieuw in een fantastische wereld
terecht. Voorbij cellen en atomen kom
ik nu in de wereld van Bohr en zijn
kwantummechanica, die met zijn ver-
strengelingen en superposities min-
stens even onbegrijpelijk is. Dan voel
ik, reizend door mijn lichaam, dat ik
zelf ook een oneindige kosmos ben
waarin ik dieper en dieper kan afda-
len in raadsels en paradoxen, maar die
een schoonheid uitstraalt waar ik stil
van word. Ook hier is sprankelend
levend licht te zien, juist omdat ik in
een donkere leegte zweef. Mijn herse-
nen zwijgen even, het wonder trekt
sporen van koude rillingen door me
heen. En ik weet waarom een stille
nacht een heilige nacht is.

Bij & Wij: wintertros
door Jan Goedkoop, Imkervereniging Blaricum
Deze maand bij de eerste echte kou, wanneer het ’s nachts lekker gevroren
heeft, is het voor de imkers tijd om hun bijen tegen de varroamijt te behande-
len. De bijen zitten nu dicht op elkaar: de wintertros. De imker kan dan de
suikeroplossing, waaraan het oxaalzuur is toegevoegd, tussen de raten over hen
heen druppelen. De bijen trekken zich er niet veel van aan, maar de varroa-
mijten kun je na een paar dagen op de bodemplank bij elkaar vegen. Zo
begint het bijenvolk straks schoon aan een nieuw seizoen.

Kinderopvang Humanitas
Stichting Kinderopvang Humanitas biedt ouders die hun baan hebben verloren
tijdelijk een lager tarief. De kinderen houden hierdoor de mogelijkheid om met
leeftijdsgenootjes leuke en leerzame activiteiten te ondernemen. 



17 november hei en wei �@heienwei
Complimenten aan Stichting Promotie Blaricum! RT@pas-
kalvanlomm: Was een goede avond om wijn te
proeven@oog_op_blaricum #blaricum

25 november Blaricum Citytweet �@BlaricumNL
Rob Bruintjes uit #Blaricum schrijft ‘Het grote boek voor
lange mensen’ http://bit.ly/YfirBz 

1 december Larisa Landré �@GroenLarisa
#Tergooi Blaricum verhoogt de pakeertarieven. Prima om
autogebruik te ontmoedigen, maar begin dan met de filever-
oorzakende eigen werknemers.

24 november Desintbus �@Desintbus
Geweldig leuke intocht in #blaricum #bijvanck van #sinter-
klaas. Organisatie bedankt! pic.twitter.com/mUSb6gP2

30 november Away NL �@awaynl
13 januari 2013: Winterpicknick in Blaricum Bijvanck! Ben
jij erbij? Kijk ook op http://www.winterpicknick.nl 

Jochem Uytdehaage �@uytdehaage
@heienwei FEESTTIP „Maak je niet druk over wat je eet
tussen Kerst en Oud&Nieuw, maar over wat je eet tussen
Oud&Nieuw en Kerst!”#blaricum

Gerda Jellema @GerdaJellema  
Allen een voorspoedig 2013 en fijne feestdagen

Foto van de maand

Deze foto van dit prachtige paardennummer in de sneeuw werd gemaakt 
door Damai Hötte-Jonckheer tijdens een wandeling van

Blaricum naar Eemnes over de Stachouwerweg.

Heeft u ook een mooie of gekke foto, stuur deze dan voor 3 januari in hoge
resolutie naar redactie@heienwei.nl, onder vermelding van uw naam,
waar en wanneer de foto is gemaakt en een leuk fotobijschrift.

hei & wei volgen op twitter: kijk
op http://twitter.com/heienwei

Maar maandag al, rond twaalven, stond
dochter Charlotte voor de deur, compleet
met studietas en poezenmand: ‘Mam, ik
moet een paar dagen ongestoord aan mijn
scriptie kunnen werken, kan dat hier bij
jou thuis?’ ‘Zeg dan maar eens nee,’ mop-
perde Ted verder, ‘vooral als poes dan
ook nog eens zielig mauwt.’
Woensdagavond vertrok Charlotte weer,
met poes. Gelukkig, er waren nog vier
vrije dagen in het vooruitzicht. Dat dacht
ze.
Opeens zoon Kees aan de lijn: ‘Mam, ik
ben misselijk en voel me helemaal niet
goed. Ik wil een paar
dagen thuis bijkomen,
mag dat?’ Lijkbleek, met
omwalde ogen en omge-
ven door een lichte alco-
hollucht, arriveerde hij.
Meteen het bed en de
moederlijke verzorging
in. Pas zaterdag voelde
hij zich hoegenaamd
‘voldoende hersteld’ en
vertrok opgewekt – zoals
dat bij studenten gaat –
ná het avondeten. 
Er resteerden haar toen
nog een avond en een
dag. Ze plofte languit op

de bank en schonk zich een glas wijn in.
De telefoon ging: ‘Hoi met Loek, we zijn
een dag eerder gestopt, iedereen wilde
zaterdagavond weer thuis zijn. Ik ben nu
bij Amersfoort. Je ziet me over een kwar-
tier.’ Grimmig, met dichtgeklemde kaken,
perste ze er nog uit: ‘Goh, dát had ik nou
helemaal niet verwacht.’ ‘Wát niet?’ ‘Ach,
laat maar.’ Het resterende kwartier stond
ze met haar onaangeroerde glas voor het
raam stil naar buiten te staren. Haar vrije
tijd volledig naar de kloten. En Loek? Die
kon wat haar betrof weer terug de hei op.
Liefst rechtsomkeert…

De hei op voor teambuilding
door Sybert Blijdenstein
Onlangs liep ik onze vriendin Ted tegen het lijf. Ze was kwaad. ‘Wat is er met
je?’ vroeg ik medelevend. Grimmig deed ze haar verhaal. Loek, haar man, was
een week geleden met de staf van zijn bedrijf ‘de hei op’ vertrokken, voor
teambuilding. Hij zou zondagavond, gisteren, weer terugkomen. En omdat
haar kinderen sinds kort op kamers woonden in Amsterdam, had ze voor het
eerst sinds twintig jaar een hele week voor zichzelf. Alleen in complete vrij-
heid.   

Om nog maar niet te spreken over wat er
allemaal in de maatschappij aan schan-
dalen naar buiten komt. Corrupte
bestuurders, beschamend hoge salaris-
sen, belangenverstrengeling, vriendjes-
politiek, fraude, gesjoemel, zelfverrij-
king, mistoestanden die, dachten we,
alleen zuidelijke landen eigen waren.
Wetenschappers die met hun publicaties
de zaak bedonderen, een neuroloog die
kerngezonde mensen opereert, cardiolo-
gen die er met de pet naar gooien,
ruziënde specialisten. Banken die eerst
kwistig met geld strooiden, waaraan wij
ons als consumenten vrolijk laafden,
houden nu de hand op de knip met als
gevolg dat de economie stilstaat, mis-
schien wel voor tien jaar volgens Rabo-
econoom Hans Stegeman. De consu-
menten moeten hun schulden aflossen,
waardoor de bedrijvigheid afneemt.

Zorg voor elkaar en welzijn
Geen groei is niet rampzalig. Daar hoe-
ven we niet minder gelukkig van te wor-
den, aldus Stegeman. We zullen moeten
leren leven met een economie die niet
groeit. Krijgen we dan eindelijk normale
tijden, opdat we weer met beide voeten
op de grond komen en een samenleving
krijgen waar zorg voor elkaar en welzijn
primair zijn in plaats van een kapitalisti-
sche maatschappij waar geld verdienen

het voornaamste is? Investeren in gezin,
familie, vrienden levert meer maatschap-
pelijk rendement op dan winst, hogere
salarissen, bonussen e.d. 

Hoopvolle gedachte
We zullen onze (klein)kinderen ervan
moeten weten te overtuigen dat de luxe
en welvaart van de laatste jaren niet nor-
maal was, dat de tijd van overvloed voor-
goed voorbij is en dat aandacht en zorg
voor elkaar, thuis en op school, belang-
rijker zijn dan een nieuwe iPhone of een
ander duur hebbeding. Ons onderwijs zal
zich meer moeten gaan richten op een
veranderende samenleving met minder
materialisme en meer empathie.
Hetgeen nu allemaal tot schade en
schande in de openbaarheid komt zou
een loutering voor ons moeten zijn als
opmaat voor een betere wereld. Een
hoopvolle gedachte voor de kerstdagen. 

Een betere wereld

door Adrie van Zon
Het ligt voor de hand om in ons jaarlijkse kerstnummer vooral een aardig
stukje te schrijven. Van bezuinigingen, lastenverzwaring, dalende huizenprij-
zen, hypotheekproblemen, stijgende huren en het verlies van banen word je
niet vrolijk.
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2012, een jaar waarvan sommigen dachten dat aan alles een einde
zou komen. Waarvan anderen hoopten dat er een einde aan zou
komen en voor weer anderen kon het niet langzaam genoeg gaan.
Iedereen heeft zijn/haar eigen herinneringen aan 2012.

Blaricum een dorp met veel verenigingen en verenigingsleven. Waar
vrijwilligers zich inzetten om allerlei activiteiten op poten te zetten.
Voor ieder wat wils. Natuurlijk is het niet alleen rozengeur en mane-
schijn en gebeuren er dingen die eigenlijk niet door de beugel kun-
nen, maar waar we het allemaal over eens zijn is dat Blaricum een
dorp is waar het voor de bewoners goed toeven is, waar de bewoners
over hun historie waken en waar de natuur door de jaren heen niets
aan waarde heeft ingeboet. In deze extra dikke editie van hei & wei
plaatsen we een paar beelden van momenten in Blaricum in 2012. 

Foto's Peter van Rietschoten, Gerbe van der Woude (*) 
en Eelco de Wal (**)

Jaaroverzicht 2012

Januari

Leden van de lokale coalitie gaven in De Malbak verslag van hun inspreken over de HOV.

Toneelvereniging Blaricum speelde drie avonden in het Vitus met het stuk ’t Heen & Weer.

De Reddingsbrigade Blaricum is omgedoopt in KNRM-station Blaricum.

Menwedstrijden van Stad en Lande Ruiters op ’t Harde.

De Dames Rotary Blaricum i.o. vierde   de geboorte van haar nieuwe bestuur.

Linda Eggenkamp en Joke Vos op weg naar Torenhof om daar de bewoners te vermaken.

Moeke kondigt aan: m.i.v. 1 april vanaf 8.30 uur open. Geen grap.

April

Mei

Juni

Juli

Februari

Maart



Jaaroverzicht 2012

Augustus

Maurice en Maarten: ‘Nieuw in Blaricum’ (seizoensgebonden?).

De eerste Lloodsrun.

Brandweeroefening Tergooi.

Burgemeester Joan de Zwart kreeg in december van Wendy Slootweg een
beebox aangeboden. Dit is een initiatief van de boeren uit het Boerenhart en
de Kromme Rijnstreek samen met thegreenbee en is een thuisbezorgservice
voor gezond en eerlijk voedsel uit de regio. Kies op www.thebeebox.nl de
beebox die het beste bij je past. Er zijn drie varianten: de groente- en fruit-
box, de gezinsbox en koksbox.

De beeboxen worden opgebouwd uit een selectie seizoensgebonden groenten,
fruit, aardappelen, eieren, vlees, brood en andere streekspecialiteiten en zijn
bij voorkeur biologisch. De boxen zijn voorzien van leuke en lekkere recep-
ten waar je direct mee aan de slag kunt. 

De beebox streeft naar een herstelde balans in de voedselketen waarbij boe-
ren eerlijke prijzen voor hun producten krijgen terwijl consumenten kunnen
genieten van verse en gezonde producten. 
Info: Wendy Slootweg, The beebox, tel. 0641217520, 
e-mail: wendy.slootweg@thegreenbee.nl en www.thebeebox.nl.

Atelier Route Blaricum met werk van Sjoukje de Vink.(*)

Dag van het werkpaard.(**)

Oktober

Vrijwilliger van 2011 heeft haar gekregen bedrag besteed aan een speeldag voor kinderen.

Juli 2

November

DecemberSeptember

September



Begroting 2013 

OZB en huizenprijzen Wat doen we met de OZB-
opbrengst?

Rijksbijdrage en 
forensenbelasting

Succesvolle Winterparty Blaricummermeent

Wilt u de gehele begroting 
2013 inzien?



Ontvangen aanvragen 
vergunningen

Verleende 
vergunningen

BEL-Commissie 
Ruimtelijke 
Kwaliteit 

Mandaatverlening aan 
afdelingsmanagers BEL Combinatie

Extra digitale diensten BEL-gemeenten

Vaststelling straatnamen 
Blaricummermeent



Vaststelling gemeentelijke verordeningen

1. Verordening op de heffing en 
invordering van Onroerende-
zaakbelastingen 2013

2. Verordening op de heffing en 
invordering van Afvalstoffen-
heffing 2013

3. Verordening op de heffing en 
invordering van Rioolheffing 
2013

4. Verordening op de 
heffing en invordering van 
Lijkbezorgingsrechten 2013

5. Verordening op de heffing 
en invordering van leges met 
bijbehorende tarieventabel 
A en B 2013

6. Verordening op de heffing 
en invordering van Toeristen-
belasting 2013

7. Verordening op de heffing en 
invordering van Precario-
belasting 2012

8. Verordening op de heffing
 en de invordering van 
 Forensenbelasting 2013

Agenda  Rondetafelgesprekken Agenda meningvormende en besluitnemende 
raadsvergadering  



Afval rond de feestdagen
GAD werkt op andere tijden

Groene bak en tuinafval Huishoudelijk afval 
Scheidingsstations 

Kerstboominzameling

Nieuwe inzamelkalender 2013

Verkoop en afsteken vuurwerk

Vuurwerk en rieten daken 

Alcohol: niet of met mate 

Opruimen

Strafbaar 

Oud en nieuw: veilig en gezellig voor iedereen



Dorpsagenda

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. 06-50593402
Redactie: Sybert Blijdenstein, Ilse Bloemen,
Gerda Jellema, Aty Lindeman, Daniëlle
Mouissie, Hidde van der Ploeg, Henny
Radstaak, Frans Ruijter, Satyamo Uyldert,
Adrie van Zon
Medewerkers: Anneke Bruggeman, 
Linda Eggenkamp, Nico de Gooijer, Christa
Hogenkamp, 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 
e-mail: ristbrouwer@hotmail.com
Banknr. 12.66.37.296 
t.n.v. Stichting Dorpsblad Blaricum
Druk: JM2 grafische producties, 5316520
Oplage: 4.500

www.heienwei.nl

Levensverhalen schrijven
Voor wie is deze cursus bestemd?
Zowel beginnende als gevorderde, vol-
wassen schrijvers van 18 tot 98 jaar. De
deelnemers moeten wel minimaal basis-
onderwijs hebben genoten en geïnteres-
seerd zijn in de eigen (familie)geschie-
denis en die van hun dorp en willen
graag hun verhalen op papier zetten.

Waar: In de ruimte van de Historische
Kring Blaricum op woensdagmiddag
van 13.30-16.00 uur, 8 bijeenkomsten.
Wanneer: 9, 16, 23, 30 januari, 6, 13, 20
en 27 februari 2013.
De kosten: € 120,- voor niet-leden en 
€100,- voor leden van de HKB.
Maximum aantal deelnemers: 10. Indien
u geïnteresseerd bent, kunt u contact
opnemen met docente Karin van der
Raad-Doornik, tel. 5422730 e-mail:
ka.raad@planet.nl of met de Historische
Kring Blaricum tel. 06-53168006, of
kijk op www.histkringblaricum.nl.

Familieberichten
Geboorten
08-11-2012 Noah Ronald Adriaan

Smit
19-11-2012 Meysam Hammouti
21-11-2012 Salma Ahallak
21-11-2012 Hikaru Mitsue
25-11-2012 Phileine Famke van

Klooster
26-11-2012 Hailey Felicia Zoë de

Vries

Overleden
11-11-2012 Maria Johanna (Riet)

Veenboer-Kramer, 
geboren 16-11-1929

16-11-2012 Alida (Aat) Kroon, 
geboren 30-01-1931

19-11-2012 Cornelis Lubertus
Anthonius (Kees) Puijk,
geboren 24-01-1933

23-11-2012 Hedy Frances Joan
Swart-Ball, 
geboren 22-10-1948

24-11-2012 Frans van der Veen,
geboren 17-02-1955

02-12-2012 Maria Johanna
Heerschop-de Boer,
geboren 15-11-1929

Vivium Info cursussen en aanmelden:
www.viviumservices.nl of 6924495.
Radio 6fm Elke zaterdag in het pro-
gramma ‘Ochtend humeur’ is er om
10.15 uur het item ‘Achterhaald nieuws’
met Frans Ruijter. 
Tergooiziekenhuizen Elke tweede dins-
dag van de maand, 13.30-15.30 uur een
informatiestand van het Autisme
Informatie Centrum, in de centrale hal
bij de hoofdingang locatie Blaricum.
Torenhof, Cinema Torenhof Op zon-
dagmiddag 23 december de filmvoor-
stelling Home Alone, gratis te bezoeken.
De film begint stipt om 14.30 uur. 
Historische Kring Blaricum Tot
medio april tentoonstelling oude
Blaricumse affiches en kalenders.
www.hkblaricum.nl.

BIBLIOTHEEK
T/m 31 december maand van de kleine
prijzen bij de Kunstuitleen.
Huizen, Plein 2000 1, tel. 5257410.
Inloopochtenden rond een thema 10.45-
12.00 uur: 19 december Pieter Quelle
Voetreis naar Rome.
Vestiging Laren Brink 29, 5382612.
Kidsbios woensdag 14.30 uur: 2 januari.
Biblioscoop donderdags 19.30 uur: 10
januari. Info: www.bibliotheekhlb.nl. 

KERKDIENSTEN
De Dorpskerk
Zondagdienst 10.00 uur 
Zaterdag 22 december 17.00 uur

N.B. De lokale websites kunt u vinden
op www.heienwei.nl.

EXPOSITIES
Singer t/m 13 januari 2013 Erotique
Rodin en Vrouwen van Singer. Info:
www.singerlaren.nl. 
Houwers | Kunst & Bemiddeling orga-
niseert t/m 31 december een tentoon-
stelling van de fotograaf Pieter
Schunselaar Portretten van handen in
Kunst in Jan Tabak. Dagelijks geopend
voor bezoekers. 
Info: www.galeriehouwers.nl.
Galerie Bianca Landgraaf t/m 10 feb-
ruari Winterparade. 
Zie voor info en openingstijden
www.galeriebiancalandgraaf.nl.
Brinkhuis maand december expositie
fotograaf Nico Bierlaagh info:
www.nicobierlaagh.nl.
BEL-Art t/m16 januari 2013 tentoon-
stelling van werken van Lydia Loenen,
Theo Jacobs en Alex van de Wal. Op
werkdagen vrij te bezichtigen van 8.30
tot 17.00 uur in het BEL-kantoor.
Rosa Spier Huis t/m 27 januari exposi-
tie Zee van tijd met Dolph Kessler foto-
grafie en Beppe Kessler sieraden en
schilderijen. Dagelijks te bezoeken van
10.00 tot 16.00 uur.

WELZIJN/CULTUUR
Versa Welzijn Alle activiteiten kunt u
vinden op
www.versawelzijn.nl/activiteiten. 

Een inspirerend samenzijn voor jong en
oud met het optreden van het Dorpskerk
kinderkerstkoor en het jongerenkerst-
koor. Een fantastisch inspirerend spek-
takel van licht en zang. Voor alle kinde-
ren is er na afloop chocolademelk en
iets lekkers. Toegang vrij, inzameling
bij de uitgang.
Maandag 24 december 22.00 uur 
Kerstnachtdienst Voorganger ds. J.
Rinzema. Muzikale medewerking van
Collegium Utrecht en Hendrika
Veerman. Thema: ‘de Kerstboodschap
in onze dagen?’ De samenzang vanaf
21.45 uur wordt begeleid door orgel en
Rembrandt Zegers (trompet).
Dinsdag 25 december 10.00 uur
Eerste Kerstdag Voorganger ds. J.
Rinzema. Peter den Ouden (orgel) en
Rembrandt Zegers (trompet). M.m.v. de
Dorpskerk Cantorij o.l.v. Anton
Helmink en Kinderkoor ‘Piccolo’ en het
Dorpskerk kinderkerstkoor, beiden
o.l.v. Margreet Veerman. Samenzang
vanaf 9.45 uur.
Zaterdag 31 december 19.30 uur 
Oudejaarsviering Muziek wordt ver-
zorgd door Hendrika Veerman (orgel)
en Elianne ven Ee (accordeon).
Voorganger ds. J. Rinzema.
Zondag 6 januari, 10.00 uur 
Nieuwjaardienst met wensen na de
dienst; voorganger ds. J. Rinzema.
De Protestantse Gemeente te Blaricum
is een bloeiende en groeiende geloofs-
gemeenschap, open en uitnodigend.

Wilt u meer weten of heeft u behoefte
aan persoonlijk contact? Wendt u zich
dan tot onze predikant Ds. Jan
Rinzema, tel. 5383394 of per e-mail:
jan.rinzema@casema.nl. Verdere info:
www.protestantsegemeenteblaricum.nl
en op www.pgblaricum.nl.

R.K. St. Vitus
Diensten in het weekend:
Zaterdag 17.00 uur 
Zondag 11.00 uur
Maandag 24 december 19.15 uur
Kerstviering voor de kinderen
Voorganger C. Lavaleije met kinder-
koor. Kinderen mogen een versiering
meenemen voor de kerstboom.
Maandag 24 december 23.00 uur
Kerst Nachtmis 
Voorgangers C. Lavaleije en J. Willems
m.m.v. koor Sint Cecilia.
Dinsdag 25 december 11.00 uur
Hoogfeest van Kerstmis 
Voorgangers C. Lavaleije en J. Willems,
m.m.v. koor Timeless.
Dinsdag 25 december 15.30 uur 
Kindje wiegen
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.

Loopt u met plannen rond om uw her-
inneringen aan uw jeugd, uw loop-
baan en/of uw familie op papier te zet-
ten? In deze cursus ontdekt u hoe u
deze verhalen op een creatieve manier
kunt opschrijven.

Elke les heeft een eigen thema, zoals de
voornaam en de familienaam, eerste her-
inneringen, eten en drinken, vakantie en
vervoer, kleding en vriendschap. Samen
met uw medecursisten doet u oefeningen
en opdrachten en maakt u kennis met
diverse literaire vormen en technieken
om de geschreven teksten verder vorm te
geven. Daarnaast wil deze cursus een
actieve deelname aan de geschiedschrij-
ving in het algemeen en Blaricum in het
bijzonder bevorderen. De verhalen en
gedichten maken kans om in Deelgenoot
gepubliceerd te worden na selectie door
de redactie. Dit is uiteraard geen ver-
plichting.

Kopij
Hei & wei is een tweewekelijkse uitgave.
Mail uw kopij naar:
redactie@heienwei.nl.

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