
Rugby Club ’t
Gooi wint 
De 9- en 10-jarige jongens van Rugby
Club ’t Gooi zijn district kampioen
geworden. 
Op zaterdag 9 november was de rugby-
club in Naarden het toneel van het 
district kampioenschap, waarbij negen
teams om de titel streden. Rugby Club ’t
Gooi had twee gelijkwaardige teams
samengesteld. De finale werd een onder-
linge strijd tussen clubgenoten. Coach
van het winnende team, Erik Bosman uit
Blaricum, was zeer trots op zijn team:
‘Ze hebben gevochten als leeuwen, met
name in de finale.’ Bosman spreekt met
lof over deze leeftijdsgroep van Rugby
Club ’t Gooi: ‘Deze groep is zeer geta-

lenteerd. Ze zijn technisch goed en tonen
veel inzet en strijdlust. Dat belooft nog
veel goeds voor de rest van het rugbysei-
zoen!’

OVB en
Blaercom
Op 23 november organiseert de Oranje-
vereniging Blaricum in samenwerking
met de Blaercom een boekenverkoop.
Tussen 11.00 en 15.30 uur kunt u in
Blaercom komen neuzen tussen de
romans, kinder-, kunst-, kook- en reis-
boeken, etc. De opbrengst komt geheel
ten goede aan de activiteiten van
Oranjevereniging Blaricum. Zie ook
www.ovblaricum.nl. Kom gezellig langs.
De koffie staat klaar.

Op 7 en 8  december, van 12.00 tot
17.00 uur, organiseert Zorgboerderij
’t Werckpaert weer een kerstmarkt op
de zorgboerderij met levende kerst-
stal. 
De kinderen kunnen knutselen, wafels
bakken en in de steenoven worden heer-
lijke kerststolletjes gebakken. 
De hulpboeren hebben samen met de
vrijwilligers kerstdecoraties, kransen,
slingers en kerstkaarten gemaakt. 
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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

Het gemeentebestuur van Huizen wilde
dat er een goede ontsluiting zou komen
richting de A1 bij Crailo. Aldus gebeur-
de… om deze weg aan te kunnen leggen
was er veel zand nodig. Goed vulzand,
wat de weg stabiel zou maken voor jaren
intensief gebruik. Dit zand werd in over-
leg met het Goois Natuurreservaat dicht-
bij gewonnen, en wel in Blaricum: op de
Blaricummerheide, tussen de Boisse-
vainweg, Oud Naarderweg en de toen
nog aan te leggen Crailoseweg. Dit alles
gebeurde in 1963, nu vijftig jaar gele-
den.

Oefenterrein
Op bijgaande foto is de ‘Leeuwen-kuil’
goed te zien, ten westen van de schaaps-
kooi. Op hetzelfde stuk heide vind je ook
kleinere gaten; deze zijn ontstaan door
grind- of leemwinning. Grind werd
vooral voor de wegenbouw gebruikt en
leem om de ‘deel’ van de boerderijen
mee te plaveien. Leem blijft namelijk
onder alle omstandigheden zacht, en
wanneer de boeren vroeger het koren

dorsten op de deel met dorsvlegels, sloeg
men de pit van het koren niet kapot. Iets
wat op beton of straatstenen wel zou
gebeuren. Men kon zodoende een goed
product afleveren bij de molenaar om het
te laten malen. Toen de ‘Leeuwenkuil’
net gegraven was, was het natuurlijk een
kale zandvlakte. De militairen die op het
nabij gelegen kamp Crailo gelegerd
waren, gingen er snel in oefenen. Met
tanks en andere legervoertuigen werd er
dan door het mulle zand gecrosst. Wij,
als opgroeiende jongens, vonden dat
natuurlijk een hele belevenis.

Conditie
Voordat het voetbalseizoen weer begon,
moest de conditie van de spelers weer op
peil gebracht worden. Omdat de velden
nog gespaard moesten worden voor het
aankomend seizoen (van kunstgras was
nog geen sprake), togen we in galop naar
de ‘Leeuwenkuil’. Daar aangekomen
werden er allerlei oefeningen gedaan. De
zwaarste blijft mij nog altijd bij: met

door Frans Ruijter
Eind vijftiger jaren van de vorige eeuw werd duidelijk dat onze noorderbuur-
gemeente Huizen fors zou gaan uitbreiden. Daar moest uiteraard het wegennet
op aangepast worden. Huizen werd tot die tijd slechts ontsloten door de
Naarderstraat (richting Naarden), de Nieuwe Bussummerweg (richting
Bussum) en de Blaricummerstraat (richting Blaricum, Laren en Hilversum).
Er was nog geen Randweg en nog helemaal geen A27.

‘Leeuwenkuil’ op de Tafelbergheide

www.voorma-walch.nl

    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        

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

Website 
nodig?

graphicdynamics.nl

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

SLAAPPLAATS
NODIG?

BLARICUM
BED&BREAKFAST

Tel 06-55781678
blaricumbnb.nl

www.dayspamooi.nl

  

 
 

Tel. 035 - 543 19 32
of 06 - 40 24 78 78

www.seniorbanking.nl

vervolg op pagina 2

Kerstmarkt 
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Gijsbrecht van Amstelstraat 198
Hilversum | T. 035-624 59 38 

www.gooischvloerenhuys.nl

Voor elk budget een passende vloer!

Wij informeren u graag over de 
mogelijkheden bij u thuis. 
Neem vrijblijvend contact met ons op!

met kinderen van 6 tot en met 18 jaar.
Uiteraard zijn geen twee kinderen het-
zelfde, dus ook de therapie is voor ieder
kind anders. ‘Ik vind het een feest om
met kinderen te werken en het is echt
geweldig om te zien hoe ze in staat zijn
hun eigen weg weer te vinden. Het voelt
zo goed om te kunnen doen wat ik altijd
al had willen doen: met kinderen wer-
ken. Ik heb geen moment spijt gehad
van mijn “omscholing”!’
Info: www.sofablaricum.nl.

God

Maandag 28 oktober 2013,
11.00 uur. Langzaam zie ik op
de satellietbeelden het oog van
de storm over de
Waddeneilanden trekken. Een
mooi beeld, ware het niet dat
daar beneden de natuur siddert
en beeft. Een storm zoals die in
twintig jaar niet is voorgeko-
men.
De zwiepende armen van die
fascinerende grijze draaikolk
maaien over ons land. Bomen
vallen als koren voor de zie-
dende zeis van regen en wind.
Wij zijn aan de beurt. Er
komen zelfs mensen om. Mijn
dochter houdt me via de tele-
foon op de hoogte: ‘De baro-
meter daalt nog steeds.’
Iedereen in ons land houdt de
adem in. Een verdeeld volk is
even verenigd.
Ik moet naar een afspraak. In
de auto. Had ik niet moeten
doen. Was gewaarschuwd. Blijf
thuis. Maar ja, het gebulder
van de razende wind in de
kruinen van de doorbuigende
bomen, nu eens in de zon, dan
weer verscholen achter voorbij-
schietende wolken, doet me
genieten van de spannende
schoonheid ervan. Gevaar lijkt
ver weg. Misplaatste roman-
tiek.

Ik parkeer mijn auto bij de
plaats van bestemming, en stap
uit. Met de wind worstelende
boomkronen torenen hoog
boven me uit. Ik loop weg van
mijn auto, draai me om en kijk
omhoog, nagenietend van de
woeste wind. Plotseling klinkt
er een luid gekraak, ergens
boven mij. Ik heb de tijd niet
om te zien waarvandaan, of
daar dondert een zware tien
meter lange tak met dikke zij-
takken op het dak van de auto
naast de mijne. Een badkuip
blijft over van die vierwieler.
Mijn auto krijgt een harde oor-
vijg mee. Deuk in het achter-
dak. Maar ik ben niet geraakt.
Op een haar na. Het verschil
van enkele seconden lopen.
Dat had die vrouw aan de
Herengracht in Amsterdam
niet. Die overleed ter plekke.
Onder een boom. 
Hoewel niet gelovig, dank ik
God. 

Column
door
Sybert Blijdenstein
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‘Kinderen lopen af en toe
tegen dingen aan waar ze
zelf niet uitkomen. Dit kan
door verschillende oorza-
ken komen, bijvoorbeeld
problemen met hun zelf-
beeld, relaties, angsten,
gescheiden ouders, pesten
op school, concentreren,
niet naar school willen, de
lijst is eindeloos.’

Meekijken
Carool kijkt met de kinde-
ren en hun ouders mee naar
wat er aan de hand zou
kunnen zijn en zoekt
samen met hen naar een
oplossing. Zij heeft een
heel prettige ruimte inge-
richt waar, afhankelijk van
de leeftijd van het kind, kan
worden gespeeld, geknut-
seld, getekend, gepraat
en/of naar muziek kan wor-
den geluisterd. ‘Soms
lopen we ook door de tuin
en spelen of praten wat.’

Therapie
Tijdens de sessies wordt
gebruikgemaakt van verschillende
gesprekstechnieken, onder andere cog-
nitieve gedragstherapie. ‘Spelenderwijs
versterk ik bijvoorbeeld het zelfbeeld, of
leer ik het kind hoe het zich beter kan
ontspannen.’ Door rekening te houden
met het denken, doen of gevoel van het
kind, maar ook met het systeem rondom
het kind, zijn sociale omgeving, worden
alle aspecten bekeken die een rol kun-
nen spelen. Dit heet integratieve thera-
pie. Als integratief therapeut werkt zij

iemand op je rug tegenop de steile,
mulle helling sprinten en kijken wie het
eerst boven was.

Mooi gebied
In de jaren zeventig mochten de militai-
ren daar niet meer oefenen en begon de
natuur het terrein weer in te nemen. De
vliegdennen eromheen markeren het
geheel en de grond is begroeid met heel
mooi natuurlijk hard gras. De berken en
eiken in de kuil zorgen ervoor dat je niet
de indruk hebt, dat hier een halve eeuw
geleden bulldozers en draglines dagen
aan het graven waren. Ook lopen er
enkele (ruiter)paden door. Het gebied
ligt ook in mijn trainingslooproute op de

zondagochtend. Elke keer als ik er loop
geniet ik van de rust die er heerst. Bijna
geen paraplu van geluid, iets wat je in
vele plaatsen in het Gooi wel ervaart.
Soms kom je er een paar Schotse hoog-
landers tegen die je glazig, doch alert
aankijken. Ook denk ik dan terug aan de
conditietrainingen van het voetbal die
we hier hielden. Gelukkig zijn de mulle
hellingen afgevlakt en begroeid, zodat
ik ze op mijn leeftijd nu moeiteloos kan
bestijgen. 

Wat is het toch mooi dat de natuur zich
na menselijk ingrijpen weer herstelt.
Maar vooral: laten we er met elkaar heel
zuinig op zijn!

SOFA Kinder- en Jeugdtherapie
Blaricum
door Ilse Bloemen
Carool Elshove-Witte heeft sinds kort een praktijk aan huis voor kinder- en
jeugdtherapie. De praktijk is gevestigd aan de Dwarslaan, midden in het bos.
Carool is moeder van drie kinderen van 15, 13 en 8 jaar oud en woont samen
met hen en haar man Maarten in Blaricum. ‘Ik was jurist en daarna fulltime
moeder. In 2009 besloot ik te doen wat ik het allerliefste wilde, en heb een
opleiding gevolgd tot kinder- en jeugdtherapeut.’ 

Tandartspraktijk

www.dentaldesigncenter.nl

vervolg van pagina 1

Carool Elshove-Witte heeft geen moment spijt gehad van
haar ‘omscholing’!



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

IJZERWAREN I GEREEDSCHAPPEN I HANG EN SLUITWERK 
TUINARTIKELEN I GAZONMAAIERS 

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
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www.vogelinterieurs.nl

Benefietavond The Red Sun

In totaal is tijdens de veiling een bedrag
ingezameld van 307.150 euro.
Presentatie-duo Froukje de Both en
Jeroen Nieuwenhuize benadrukte dat
Free a Girl fondsen werft om partneror-
ganisaties financieel te ondersteunen bij
bevrijding, opvang en rehabilitatie 
van meisjes uit de kinderprostitutie.
Daarnaast draagt de stichting bij aan de
arrestatie en veroordeling van mensen-
handelaren en pooiers. Free a Girl is
actief in Azië, Brazilië, Kameroen,
Moldavië en Nederland. Froukje de
Both, Arjan Erkel, Glennis Grace, Vivian
Reijs, Wesley Sneijder, Yolanthe
Sneijder-Cabau, John Ewbank, Jim
Bakkum en Bettina Holwerda Bakkum
zijn ambassadeur van de stichting. 

Verkocht en misbruikt
Wimmy Hu zal voor hen de The Red
Sun-benefietdiners blijven organiseren.
Zij draagt Stichting Free a Girl al jaren-
lang een warm hart toe, en ook zal zij
zich in de toekomst inzetten voor deze
stichting, om nog meer meisjes te kun-

Het jubileum werd gevierd bij restaurant
La Place in Laren, dat voor deze gele-
genheid een metamorfose onderging. De
complete Blaricumse middenstand heeft
zich van zijn beste kant laten zien en
heeft ons verrast met een prachtige prij-
zentafel. Ook de gemeente Blaricum,
notariskantoor Moulijn, ABN Amro en
de firma Schaap en Citroen lieten zich
niet onbetuigd.

Très Louche
De speciaal ingestelde lustrumcommis-
sie organiseerde deze feestelijke dag. De
bridgeclub Très Louche heeft niet altijd
200 leden gehad. In 1988 begonnen
Trees Unger en Loes Dinger te bridgen
met 16 vriendinnen. Dit aantal groeide

binnen 6 jaar tot 24 leden. Toen pas werd
via een prijsvraag de naam Très Louche
bedacht. Sindsdien is het ledental alleen
maar toegenomen en leidt de club een
bloeiend bestaan.

nen bevrijden uit de gedwongen prostitu-
tie. Afgelopen zomer is ze weer op reis
geweest, ditmaal in Bangladesh en
Thailand om met eigen ogen te zien
onder welke erbarmelijke omstandighe-
den meisjes daar leven. ‘Ik sprak er bij-
voorbeeld een meisje dat vanaf jonge
leeftijd alleen maar ellende had meege-
maakt. Ze werd door haar stiefmoeder
mishandeld, uitgehongerd en uitgebuit
als huisslaaf. Daarna werd ze verkocht
aan een bordeel. Na jarenlang te zijn
misbruikt en verkracht, wist ze te vluch-
ten. Daarna werd ze weer ontvoerd en
kwam ze terecht in een karaokebar, waar
de verschrikkingen zich herhaalden. Ze
werd uitgebuit: mannen namen haar
weer mee voor seks. Uiteindelijk kwam
ze terecht bij de partnerorganisatie van
Free a Girl in India. Nu is ze gelukkig
weer veilig terug in Bangladesh en kan
ze vanuit het nieuwe opvanghuis bouwen
aan haar terugkeer in de maatschappij. Ik
heb opnieuw met eigen ogen kunnen
zien hoe goed het werk is van Free A
Girl.’ 

De benefietavond van The Red Sun op 3 november was weer een groot succes,
BN’ers haalden ruim drie ton op voor Free a Girl.

Legende
door Gerrit Jaspers
Eeuwen geleden trokken christenpre-
dikers door Nardinclant. In dorpen 
en vlekken verkondigden zij het 
evangelie. Ze schenen onvermoeibaar
en steeds meer verzaakten de inwo-
ners hun oude goden. En op een dag
zwoer men te geloven in God.

Van het dikke hout uit de donkere wou-
den bouwden nijvere handen kerken en
kapellen. En op de spitse torens plaatsten
de mensen heilige kruisen ten afweer
van de Boze en ten teken van trouw aan
de hemel waar zij eens zouden komen.
Vreemd toch dat in één van de kleine
dorpen een eenvoudige kerk stond met
een lage, breed uitgebouwde toren, zon-
der spits.

De jaren vergingen en op het dak groei-
de welig gras en onkruid, en dat mocht
niet langer zo blijven. En op een goede
dag besloten de dorpelingen dat zij ook
een spits zouden bouwen. Een hoge fiere
spits die van verre te zien zou zijn. Maar
iedereen moest deze bouw voor altijd
onthouden. Het moest iets bijzonders
worden zodat de kinderen later, zelf
vader en moeder geworden, het hun kin-
deren weer zouden vertellen. De wijze
mannen van het dorp besloten na lange
overpeinzingen dat eerst het gras en
onkruid weg moest.

Een boer had een zieke koe en die kon,
voor ze dood ging, best al dat onkruid
even opeten. En met zoiets zal het hele
land weten hoe vroom we zijn, en onze
kinderen zullen er plezier van hebben.
Zo gezegd, zo gedaan. Met vereende
kracht werd het zieke beest omhoog
getakeld en daar stond, wankelend, het
zieke beest. Maar na een tijdje begon het
heen en weer te lopen en te grazen. En de
volgende morgen stond een sterke,
gezonde koe te eten alsof ze nooit ergens
anders had gestaan. Een wonder vond
iedereen. ‘Onze goede God heeft gene-
zend gras op onze toren laten groeien,’
zeiden de wijze mannen. En de kinderen
hadden feest. Ze dansten en speelden de
ganse dag bij de kerk. Soms wilden ze in
vrolijke speelsheid de koe lokken en rie-
pen plagend naar boven:

Blaar kum! Blarie kum!
Durf je niet of kan je niet?
Of moeten we je halen?
Blarie…Blarie…kum!

Dan klapten ze wild in hun handen.
Maar de blaar bleef waar ze was. Tegen
de avond begon de koe te loeien. Het
gras was op en de mannen takelden haar
weer naar beneden en begonnen de vol-
gende dag te bouwen aan hun spits.

Maar sedertdien droeg het mooie, kleine
dorp een naam. De plagende, vrolijke
roep der spelende kinderen:

Blarie kum… Blariekom… Blaricum!

Samenvatting uit Gooise legenden van
H. de Weerd.

(v.l.n.r.) Free a Girl-directeur Evelien Hölsken, Wimmy Hu van The Red Sun, presentator
Jeroen Nieuwenhuize en veilingmeester Junior Zegger tonen, omringd door bekende
Nederlanders, de cheque met daarop het bedrag dat tijdens de veiling is ingezameld. 
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25-jarig Jubileum Bridgeclub 
Très Louche
De bridgeclub Très Louche vierde op maandag 14 oktober 2013 haar 25-jarig
jubileum. Très Louche is met 200 leden de grootste (dames)bridgeclub van
Nederland, is aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond en heeft als speelmid-
dag de maandagmiddag in de Blaercom.

Snuffelatelier
Op zaterdag 7,14, 21 en 28 december is
het atelier van de Blaricumse kunstenaar
Barbara Houwers geopend voor bezoe-
kers van 13-17 uur, Blei 17.
Kunstliefhebbers zijn welkom om zich te
laten inspireren. 
Info: www.barbarahouwers.com.



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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Het aantal reacties op haar oproep –
totaal 46 – was nagenoeg evenwichtig
verdeeld over beide locaties. Dertien
procent van de  deelnemers viel uit gedu-
rende het onderzoek dat ruim twee
maanden in beslag nam. Veel meer vrou-
wen dan mannen (72 tegenover 28 pro-
cent) hadden zich aangemeld. De cate-
gorie deelnemers boven vijftig jaar was
in de meerderheid (bijna 60 procent).

Oorzaak hoofdpijn
Bij de intake werd gevraagd wat voor cij-
fer de deelnemer gemiddeld gaf aan de
hoofdpijnervaring (schaal 0 tot 10).
Wekelijkse hoofdpijn werd aangegeven
door 85 procent. Vijftien procent had
maandelijks hoofdpijnklachten. Daarbij
valt vooral te denken aan klachten in ver-
band met de menstruatiecyclus. De helft
van de deelnemers met wekelijkse klach-
ten gaf aan dagelijks hoofdpijn te heb-
ben. Bij het intakegesprek werd ook
gevraagd waar de
oorzaak van de
hoofdpijn zou
kunnen liggen.
Marleen Bos:
‘Gezien de diver-
siteit heb ik hier-
naar verder geen
specifiek onder-
zoek gedaan. Wel
heb ik nader
gekeken naar het
gebruik van
bepaalde voe-
dingsmiddelen,
de hoeveelheid
vocht per dag en
de hoeveelheid
slaap per nacht.
Dit zal ik uitwer-
ken in een later
stadium.’

Dagelijkse
vraagstelling
Het onderzoek
behelsde zes
hoofdpijnmassa-
ges met telkens
minimaal een
week tussen-

ruimte. In die tussenperiodes werd de
deelnemers dagelijks gevraagd om ant-
woord te geven op de vragen: welk cijfer
geeft u uw hoofdpijn vandaag en welk
cijfer geeft u de belemmering die u hier-
van ondervindt? In het evaluatiegesprek
aan het einde van het onderzoek, werden
de vragen uit het intakegesprek over
gemiddelden nogmaals gesteld.

Conclusie
Op de vraag vóór de massages: ‘Wat is
het gemiddelde cijfer dat u uw hoofd-
pijn geeft?’ antwoordde negentig pro-
cent van de deelnemers met vijf of
hoger. De leeftijdscategorie van 60 tot
70 jaar scoorde hierbij gemiddeld tussen
de zes en acht. Aan de hand van de door
de kandidaten ingevulde gegevens werd
het gemiddelde hoofdpijncijfer gedu-
rende de totale onderzoeksperiode bere-
kend. Marleen Bos: ‘Hieruit bleek dat
voor de meeste deelnemers sprake was

van een verbe-
tering. Niet
iedereen had
dat voor zich-
zelf duidelijk.
Want het
g e m i d d e l d e
hoofdpijncijfer
werd door vijf-
tig procent van
de deelnemers
hoger ingeschat
dan blijkt uit
het onderzoek.

Mijn conclusie
luidt dat niet bij
iedereen de
massage even
goed helpt,
maar dat toch
bij het meren-
deel van de kan-
didaten (64 pro-
cent) een flinke
vermindering
van de klachten
is opgetreden,
ongeacht de
oorzaak van de
hoofdpijn.’

Ook is het boek geen autobiografie. Wel
zijn de locaties bestaand. Niet alleen de
huizen, maar ook wordt er wat gedron-
ken bij bijvoorbeeld Moeke. Liselotte
woont in het huis van de hoofdpersoon
Jessica Dudock, of omgekeerd. Na een
aantal jaren op Curaçao gewoond te heb-
ben, keren Jessica Dudock en haar gezin
terug naar Nederland waar ze in het Gooi
gaan wonen. Jessica wordt, na een moei-
lijke start, opgenomen in een diamanten
en dure huizen verzamelende groep
reservaatbewoners. Maar ze raakt ver-
strikt in leugens en bedrog. Zijn de nieu-
we vriendschappen wel zo oprecht?
Niets is daarna meer wat het lijkt. 

Een droom
Een droom is werkelijkheid geworden.
Liselotte Stavorinus heeft van jongs af
aan willen schrijven. Dat zij hier aanleg
voor had bleek wel uit het winnen van de
prijs voor het beste eindexamenopstel
vwo en een literaire aanmoedigingsprijs
van de sectie moderne letterkunde van
de UvA tijdens haar studie Nederlandse
Taal- en Letterkunde en Culturele
Studies. Ze werkte onder meer als free-
lance tekstschrijver, scriptschrijfster
voor bedrijfsfilms en bij de communica-
tieafdeling van KLM. Maar in haar
hoofd zat iets wat er uit moest: een boek.
Via via kwam Liselotte in aanraking met
Ilse Karman, eigenaar en uitgever van
uitgeverij De Crime Compagnie
B.V. in Laren. Ilse Karman was
gelijk enthousiast en afgelopen
september verscheen het boek
Het Reservaat.

’s Avonds schrijven
Liselotte schrijft vooral ’s avonds
als haar twee kinderen naar bed
zijn. Voor een thrillerschrijfster
een mooie tijd, alles rustig en bui-

Hoofdpijnmassage bij chronische
klachten
door Hidde van der Ploeg
In het nummer van 15 februari 2013 plaatste hei & wei een oproep voor
deelnemers aan onderzoek naar ‘het nut van hoofdpijnmassage bij chroni-
sche klachten’. Dezelfde oproep deed onderzoekster Marleen Bos in
Rotterdam-Alexanderpolder waar zij net als in Blaricum met haar bedrijf
Blauwe Dolfijn actief is met coaching, massage en behandelingen.

ten donker, goed voor de verbeelding.
Ook zij wist niet hoe het boek zou eindi-
gen. Een boek schrijft zichzelf. Liselotte:
‘Van gesprekken, gebeurtenissen om je
heen, krijg je inspiratie. Je vangt bijvoor-
beeld iets van een conversatie op terwijl
je wandelt op de hei en je realiseert je dat
je dat ook goed kan gebruiken. De reali-
teit helpt de fantasie. Sommige persona-
ges waar ik van dacht dat die belangrijk
zouden zijn verdwenen naar de achter-
grond. Een boek groeit.’ Liselotte is
inmiddels begonnen aan een tweede
boek. Ook weer een thriller. 

Het Reservaat als film
De personages in het boek worden over-
tuigend neergezet en het verhaal is
samenhangend en met een aansprekend
taalgebruik. Als je van gewelddadige of
bloedstollende thrillers houdt dan zit je
met dit boek niet goed. Als Blaricums
lezer is veel uit het boek herkenbaar, je
ziet de personages lopen. En voor ande-
re lezers is het een inkijkje in een stukje
Gooi. Een griezelig decadent stukje. De
eerste druk van het boek was al op de
eerste dag uitverkocht en inmiddels is
het aan de derde druk toe. Het zat bij de
bijlage Vrouw van De Telegraaf, was
boek van de week bij bol.com en stond
in 12 tijdschriften, onder andere in
Gooisch en Nouveau. Liselotte
Stavorinus heeft haar boek mogen signe-

ren in de Larense
Boekhandel, waar het het best
verkopende boek is in 23 jaar.
Het Reservaat leent zich goed
voor een film, het boek ligt
inmiddels bij een filmprodu-
cent. Wellicht komt het er nog
van. Er is ook een e-book ver-
schenen en natuurlijk is het
ook verkrijgbaar bij de
Blaricumsche Boekhandel.

Deze conclusie wordt door Marleen
als volgt onderbouwd:

Uitgaande van de cijfers over de
periode van deelname blijkt 

het volgende:
* Bij één persoon is er een 
verslechtering opgetreden 
gedurende het onderzoek.

(Oorzaak hiervoor kan gezocht
worden in een veranderend medi-

cijngebruik.)
* 33% van de deelnemers 
een vermindering van de 
hoofdpijnklachten van 

0 tot  40%.
* 13% van de deelnemers 
een vermindering van de 
hoofdpijnklachten van 

40 tot 60%. 
* 38% van de deelnemers 
een vermindering van de 
hoofdpijnklachten van 

60 tot 80%.
* 13% van de deelnemers 
een vermindering van de 
hoofdpijnklachten van 

80 tot 100%.

Het Reservaat
door Gerda Jellema
In het voorwerk van het boek staat:
‘Alle overeenkomsten in dit boek met
bestaande personen en/of gebeurte-
nissen zijn onopzettelijk en berusten
op toeval.’ De in Laren geboren en
getogen Liselotte Stavorinus, nu
alweer tien jaar inwoonster van
Blaricum: ‘Mensen in mijn omgeving
vroegen me vaak lachend, maar toch
ook met een serieuze ondertoon, of zij
in het boek zouden voorkomen.’ Nee
dus. Het debuutboek Het Reservaat,
een thriller, van Liselotte Stavorinus,
met als ‘thuisbasis’ Blaricum/Laren
lees je van begin tot eind en je wil
weten hoe het afloopt.
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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

uw complete woninginrichter

Kerkstraat 14 Fax 035 - 525 66 17 
1271 RL Huizen e-mail: info@gordijnspecialist.nl 
Tel. 035 - 525 22 25 www.gordijnspecialist.nl
 

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

De samenstelling van de groep is
in de loop der tijd wel wat veran-
derd, maar binnen de groep zit
nog steeds een harde kern. Ze
hebben veel met elkaar meege-
maakt; kinderen op de lagere
school, pubers, verliefde kinde-
ren, trouwende kinderen, klein-
kinderen, scheidende kinderen,
het overlijden van twee ‘meisjes’,
het overlijden van echtgenoten,
ziektes, jubilea, verjaardagen
noem maar op. Alles is al gezegd. 

Sociaal leven
Vriendschap die is begonnen met een
uurtje gym in de week. De ‘meisjes’ heb-
ben in de loop der jaren met elkaar een
druk sociaal leven opgebouwd, maar
niets is verplicht. Op maandag borrelen
in d’Ouwe Tak, op woensdag het uurtje
gym van 9 tot 10. Daarna wordt er koffie
gedronken. Als er ’s zomers geen gym is
gaan ze wandelen op de hei bij de
Tafelberg. Regelmatig gaan ze samen
naar de film. Een keer per jaar bezoeken
ze gezamenlijk een modeshow. Ze
ondernemen van alles. Van het bezoeken
van een museum tot het figureren in de
tv-serie Gooische vrouwen. 

Vakantie
Inmiddels zijn de ‘meisjes’ voor de vier-
de keer een week met elkaar op vakantie
geweest. Just for girls. Dit jaar was
Turkije aan de beurt. Ook het met elkaar
op vakantie gaan verloopt wonderbaar-
lijk goed. ‘Iedereen is anders en dat
maakt het juist zo leuk.’

Lief en leed
Toen we begonnen met de gymclub had-
den we nooit gedacht dat we zoveel lief
en leed met elkaar zouden delen en dat
we nu, 35 jaar later, nog steeds elke week
met elkaar op de mat zouden liggen.

Stef st
aat altijd paraat 

en maakt je h
oefijz

ers op
 maat..!!!

Windvang 12 1261 TS Blaricum Telefoon: 035 531 96 50 Mob: 06 53 27 16 37
s . c d . b e r g h @ h e t n e t . n l

ng

S.v .d .Bergh

De ‘meisjes’ van de gymclub
door Ilse Bloemen
Al 35 jaar gymmen ze elke woensdagochtend van 9.00 tot 10.00 uur in de
Blaercom, inmiddels onder leiding van Cathelijne Gieske. De oudste van de
‘meisjes’ is 77 jaar, de jongste 62.

Charles Dickens in
Rosa Spier Huis
Op zondagmiddag 1 december wordt
het publiek in de concertzaal van het
Rosa Spier Huis vanaf 16.00 uur
teruggebracht naar het jaar 1869.

De schrijver Charles Dickens trad van
1853 tot 1870 met veel plezier op als voor-
lezer uit eigen werk. Zijn public readings
maakten hem in zijn land en in de USA
nog beroemder dan hij als schrijver al was.
In Amerika trad hij op in zalen met 3000
tot 3500 toehoorders! Al jong had Dickens
een keuze moeten maken tussen het
beroep van acteur en dat van schrijver. In
zijn lezingen verenigde hij beide passies,
waardoor hij op geheel eigen wijze zijn
personages tot leven kon brengen. 

Lanterna Magica
Charles Dickens heeft al vanaf zijn jeugd
veel vreugde beleefd aan voorstellingen
met de Lanterna Magica. Bij deze lezing
is een bijzondere combinatie mogelijk
gemaakt. Het publiek kan namelijk tij-
dens zijn voordracht genieten van
authentieke toverlantaarnplaten. Ook
geeft Dickens toelichtingen over het ont-
staan van zijn feuilletons en boeken. 

The Pickwick Papers
Dickens in het licht van de toverlantaarn
is een productie van het Dickens-
theater met Charles Dickens-vertolker
Aad Kok, lantaarnist Annet Duller en
schrijver/regisseur Else Flim. In het pro-
gramma op zondagmiddag 1 december
kan het publiek luisteren en kijken naar
een verhaal uit The Pickwick Papers
‘IJspret’ (The Skating Experiences). Na
een intermezzo met de toverlantaarn
volgt een tweede lezing ‘De laarzen-
knecht’ van Herberg De Hulstboom
(Boots at the Holly-tree Inn). Dit is een
vrij onbekend verhaal dat Dickens graag
én vaak vertolkte. De voorstelling in het
Rosa Spier Huis begint om 16.00 uur en
duurt ongeveer één uur.

De Orthokliniek Ootmarsum, een prak-
tijk voor natuurgeneeskunde, en Mary
Faber zijn hiervoor een samenwerking
aangegaan. Marijke Lentferink, voe-
dingsdeskundige en orthomoleculair
therapeut van de kliniek, was op 1 en 2
november in de praktijk van Mary Faber
om over haar behandeling uitleg te
geven. Marijke Lentferink: ‘Ik wil men-
sen motiveren om meer over voeding te
leren, kritischer te worden bij het kiezen,
kopen en bereiden van eten. Dit begint
met afvallen en een gezonder leven. bio-
ORIGINAL ampullen dienen in het
begin als ondersteuning van het te vol-
gen dieet, ze zijn hormoonvrij en veilig.
De ampullen zorgen ervoor dat je geen
hongergevoel meer hebt en het ontgift je
lichaam van afvalstoffen.’

bio-ORIGINAL
Twaalf jaar praktijkervaring leert dat de
kuur, die helpt om te komen tot een beter
eetpatroon, vruchten afwerpt. Marijke
schreef het boekje Beter in Balans.
Hierin opgenomen staan onder meer de
methode die gevolgd wordt, behande-
lingsplan en voorbeelden van recepten.

Marijke: ‘Ook na de kuur blijf je afvallen
of op het goede gewicht door het uitge-
balanceerde plan van Beter in Balans.
De behandeling wordt vergoed als je
aanvullend verzekerd bent.’ 

Beter in Balans
door Gerda Jellema
Mary Faber Totaalkosmetiek in Blaricum en opgericht in 1970 heeft een nieuw
specialisme binnengehaald. U kunt nu ook bij haar terecht voor begeleiding en
advisering met betrekking tot een nieuwe leef- en eetgewoonte: bio-ORIGINAL
Beter in Balans door een goede leefstijl na gewichtsafname.

Voor informatie: 
Marijke Lentferink 
tel. 06-13097595, 

e-mail info@orthokliniek.com, 
Mary Faber: tel. 5389649 en

info@maryfaber.nl.

Marijke Lentferink, voedingsdeskundige en
orthomoleculair therapeut

Het Diabetesfonds bedankt gevers en col-
lectanten. In Blaricum is € 1.536,35 opge-
haald. Wie doet volgend jaar ook mee als
collectant in de eerste week van novem-
ber? Info: Greet Dekker-Sluis tel.
5313088 of greetjedekkersluis@hetnet.nl. 

Diabetesfonds



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

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

Het café is de hele week geopend.  
Op dinsdag 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
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Tracy Clark in ruige golfslag

door Hidde van der Ploeg
Op 1 september van dit jaar zwom de Nieuw-Zeelandse Tracy Clark, woon-
achtig in Blaricum, van Engeland naar Frankrijk. Een afstand van 32 kilome-
ter, maar getij en golfslag noodzaakten haar 39 kilometer af te leggen in het
Kanaal. De prognose van de windsnelheid die dag was 3 beaufort, maar liep
op tot 6! De oudste skipper op de volgboot verklaarde nooit eerder onder deze
barre omstandigheden iemand te hebben begeleid, hij doet dit werk al 20 jaar.

‘Ze willen me eruit halen,’ dacht Tracy
toen ze zag dat vanaf het haar begelei-
dende vissersschip een rubberbootje te
water werd gelaten. Het stond haar niet
aan. Op dat moment was ze zo’n twaalf
uur aan het zwemmen. Dat wist ze niet,
op eigen verzoek kreeg ze geen informa-
tie over tijd en afstand. Omdat het rub-
berbootje niet meer deed dan dichtbij
met haar meevaren, begreep ze gerustge-
steld dat ze dicht bij Cap Gris Nez moest
zijn. Even watertrappen en opkijken
bevestigde die veronderstelling: nog
zo’n vijfhonderd meter.

Ruige golfslag
Het was informatie die voornamelijk tot
waakzaamheid leidde. De ruige golfslag
die haar opstuwde sloeg stuk op de rot-
sen en stroomde daarna terug. Het werd
snel donker. De laatste vijftig meter was
hels. ‘Tik de rotsen aan en maak dat je
wegkomt,’ schreeuwde de Engelse visser
in de rubberboot, een toorts in de hand
om haar enig zicht te bieden. Het bege-
leidingsschip waagde zich niet in de
buurt. Tracy voldeed aan de opdracht,
zwom terug en probeerde zich in het
rubberbootje te hijsen, haar linkerarm
die al urenlang stekend pijn deed bij
iedere zwemslag liet haar in de steek. De
jonge Engelsman sjorde haar in één
beweging binnenboord, een fysieke top-
prestatie op basis van doodsangst.

Koket gedrag
Op de barre terugweg naar Dover kotste

ze het hele visserschip onder en verloor
driemaal het bewustzijn. De zes begelei-
ders, onder wie haar echtgenoot Andy,
maakten zich ernstige zorgen. Terug op
Britse bodem werd Tracy opgewacht
door een reportageteam van de Nieuw-
Zeelandse staatstelevisie. Ze vroeg haar
man om een handdoek om zich wat op te
op te kalefateren. De begeleiders waren
erg blij met dat signaal van terugkerend
koket gedrag.

Lichaamsvet is je wetsuit
Achtduizend euro was de sponsorop-
brengst van deze 12 uur en 46 minuten
durende heroïsche zwemtocht, te verde-
len onder Fairwork (anti slavernij),
Breast Cancer Research Charity en
Dalyan Dog Rehabilitation. In februari
2012 kwam bij Tracy voor het eerst de
gedachte op aan het bedwingen van het
Engelse Kanaal. Vanaf haar tiende jaar
zwom ze al intensief: ‘Ik hield het de
hele dag vol’. Afgelopen winter douchte
ze uitsluitend met koud water om zich te
harden, ook kwam ze welbewust twaalf
kilo aan. ‘Het gebruik van een wetsuit is
bij de oversteek van het Kanaal niet toe-
gestaan, je moet je redden met je
lichaamsvet.’ Om te wennen aan het
zwemmen in zout water trainde zij onder
andere in het Grevelingenmeer. ‘Ik heb
daar acht uur achtereen gezwommen,
ook toen was het ruig, winderig weer.
Andy volgde me in een kajak. Er waren
ontzettend veel kwallen. Ik haat ze dus
dat was goed om vast te wennen. De

Er wordt in drie lijnen van verschillend
niveau gespeeld: A, B en C. Zodoende is
de club geschikt voor zowel gevorderden
als beginnende bridgers. Na iedere com-
petitieronde van gemiddeld vijf avonden
volgt promotie of degradatie. In principe
wordt het Acol-spelsysteem gehanteerd.
De uitslagen worden dezelfde avond nog
berekend en bekendgemaakt.

Lid worden
Het seizoen loopt van eind september tot
eind april het jaar daarop. Lid worden
gedurende het seizoen is geen probleem.
Indien u belangstelling heeft om uw – via
een bridgecursus of anderszins opgedane
– bridgekennis in een gemoedelijke sfeer
verder te ontwikkelen of op peil te hou-
den, dan bent u van harte welkom bij onze

club. Het is altijd mogelijk om samen met
uw partner een keer mee te spelen en zo
de sfeer te proeven. Daartoe moet dan van
tevoren even contact opgenomen worden
met de secretaris van de vereniging.
Ook voor verdere informatie kan men
daar terecht: Joosje Brölman-Hupkes,
tel. 5429727 of via e-mail
jbrolman@gmail.com.

kleintjes zaten tot in mijn badpak, ik ben
wel veertig keer gestoken.

Energieke woede
Gedurende de Kanaaloversteek wapende
zij zich tegen pijn en vermoeidheid door
bij iedere zwemslag de namen op te roe-
pen van twee sponsorende vriendinnen
met kanker. Ook haar karaktertrek om
alle tegenslag te bestrijden vanuit ener-
gieke woede, bleek functioneel. Met
name gedurende haar urenlange zeeziek-
te in het water. Alleen energiedrank kon
ze binnen houden. De hele onderneming
kostte het gezin zo’n zesduizend euro.

Kerstbomen 
in de Akker

zMaakt! is alweer druk bezig met de
kerst. Wederom organiseert zij in
december Kerstbomen in de Akker.
Een uniek eindejaarsevenement voor
bedrijven met hun relaties of mede-
werkers. Een origineel alternatief voor
het traditionele kerstdiner. Dit jaar
vindt het evenement plaats van 12 tot
15 december in het kerstbomenbos
tussen Blaricum en Huizen.

Programma
De genodigden worden in het kerstbo-
menbos ontvangen met warme chocola-
demelk en glühwein. Vervolgens zoekt
iedereen zijn of haar eigen kerstboom uit
en gaat deze zelf omzagen. Na dit zware
werk is het tijd voor een heerlijke winter-
se stamppot met hazenpeper, confit de
canard en een goed glas wijn. Binnen in
het tot kerststal omgetoverde houten cha-
let brandt de open haard, en ook buiten
zijn er grote vuren. Voor de liefhebbers
staan er oud-Hollandse folklorespellen
klaar om de onderlinge strijd aan te gaan.
Na afloop wandelen de gasten met lan-
taarns gezamenlijk door het donkere bos
terug. Ondertussen zijn de kerstbomen
thuisbezorgd, die direct versierd kunnen
worden met het gekregen kerstpakket.
Uiteraard kan het programma worden
aangepast naar eigen wensen en ideeën. 

Sympathiek en origineel
Veel bedrijven vinden het een sympa-
thiek evenement, omdat dit bedrijfseve-
nement ook geschikt is om partners en
kinderen uit te nodigen. Eerst lekker bui-
ten de handen uit de mouwen steken en
daarna genieten van mooie winterse
gerechten. De kinderen worden ver-
maakt. Een mooi back-to-basic evene-
ment in een informele setting. 

Wachtend Land
Wilt u stemmen over ideeën voor het
Wachtend Land in de Blaricummer-
meent? Bepaal dan welk idee volgens u
de publieksprijs verdient! Het
initiatief/idee met de meeste stemmen
wint. Alle inwoners van Blaricum kunnen
van 3 t/m 17 december  hun stem uitbren-
gen. Het registratieformulier om te kun-
nen stemmen is vanaf 1 december
beschikbaar. Info: www.wachtendland.nl. 

De kayak support van Tracy Clark

Bridgeclub Sans Doute
Bridgeclub Sans Doute heeft op dit moment ruim zeventig leden. Ze spelen op de woensdagavonden in 
Blaercom, vanaf 20.00 uur. Het spelen eindigt om 23.00 uur maar daarna is er nog alle tijd voor een drankje. 

Voor meer informatie of reserveringen
kunt u bellen met tel. 0647240810 of
mailen naar maarten@zmaakt.nl. 



Bij HR INJECTABLES kunt u terecht voor subtiele 
gelaatsverjongende behandelingen door gebruik van hyaluronzuur 
en botox. Wij vinden het belangrijk dat u er natuurlijk uit blijft zien.

HR INJECTABLES
’’het behoud van uw natuurlijke schoonheid’’

U bent nu al welkom in 
onze nieuwe praktijk!

Wilt u een afspraak maken voor
een consult of een behandeling?
Tel. nummer 035 260 10 60

www.hrinjectables.nl Dr. Holtmannweg 24, Laren
Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

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

Cees begon in het voorjaar te sukkelen
met zijn gezondheid. Dat resulteerde in
juni, net na de sacramentsprocessie, tot
een opname in het ziekenhuis. Na de
nodige medicaties ging hij naar
‘Naarderheem’ om te revalideren. Daar
verbleef hij enige maanden. Omdat hij
daar niet langer kon blijven, werd hij
overgebracht naar ‘De Veste’ aan de
Koningin Wilhelminalaan in Naarden.
Vanwege een verbouwing van dit zorg-
centrum is Cees nu tijdelijk gehuisvest
in een portcabine aan de Anna van
Burenlaan, ook in Naarden. 

Een halve eeuw koster
Cees (73 jaar) is van katholieke huize,
maar is al een halve eeuw koster van wat
nu de Dorpskerk is. Na zijn prepensioen
bij de gemeente Blaricum, besteedde hij
daar nog meer tijd aan dan daarvoor.
Daar was hij een vraagbaak en een
begrip voor velen. Dit jubileum kon tot

De afgelopen twee jaar heb ik de
Bijvanckers Marga en Johan gemist,
maar dankzij een bezoek aan het tuin-
centrum, zag ik hun kraam staan, hun
flyer ligt daar. Ik kan mijn bolletjes
bestellen en op Oudjaar worden ze aan
huis bezorgd. Een briefje erbij over de
juiste manier van opwarmen. Met een
lach, een vriendelijk woord en de beste
wensen. Zeg nou zelf, waar vind je nog
zo’n service, echt helemaal toppie. Ik
ben weer helemaal blij. Ze zijn er weer!

Op de ‘Dag van de
Mantelzorg’ op 10
november, gaven de
Vivium zorggroep
locaties Torenhof en
Johanneshove de man-
telzorgers die op de
Dag van de Mantel-

zorg bij hun
familie/kennissen op
bezoek kwamen, een
doosje bonbons. Ze
waren blij verrast
door deze attentie.
Vivium koestert de
mantelzorgers.

op heden door de gezondheidsperikelen
van Cees nog niet gevierd worden. Zijn
grote wens is om een plaatsje te krijgen
in Torenhof. Dan zit hij dicht bij ‘zijn
kerk’. Maar dit wordt nu heel lastig,
omdat er door alle bezuinigingen in de
ouderenzorg een opnamestop is opge-
legd aan Torenhof. Maar iets wat lastig
is, is nog niet onmogelijk. Hopelijk
wordt er voor Cees een oplossing
bedacht, zodat hij toch weer in zijn
Blaricum kan terugkomen. 

Wel weg, maar niet vergeten
door Frans Ruijter
Cees van Toon Calis zien we al sinds juni van dit jaar niet meer in ons dorp. De
man die altijd rechtop zittend op zijn fiets zijn ronde maakte door het dorp,
wordt door velen gemist. 

Blaricum toen...

Dorpsstraat omstreeks 1965
Dorpsstraat 9: de groentewinkel van J. van Hoven, later van Joop en Kitty
v.d. Zwaan, brandde op 20 september 1984 helemaal af (toen leegstaand).
Nu is onder andere Christianne Calis er gevestigd met ‘Altijd Bloemen’.
Links Dorpsstraat 8: tot 1974 was daar Sociale Zaken van de gemeente

gehuisvest. Na een uitvoerige verbouwing tot winkelpand, heeft daar onder
andere ‘Vogel Interieurs’ in gezeten, nu restaurant ‘Blaer’.

Aangeleverd door Frans Ruijter

AlbertHeijnBlaricum@AHblaricum
Niet te geloven!!! We zijn een ronde verder! 
Albert Heijn Blaricum zit bij de beste 50 supermarkten
van Nederland... 

Rob Bruintjes@robbruintjes
Begrotingsraad Blaricum van
start. Gelukkig wordt aandacht
gevraagd voor de brandweer die
uitgekleed lijkt te worden

Redactie GooiNieuws@GooiNieuws
Rigterskamp #Blaricum, boom op
auto en woning gevallen. Veel schade.
Brandweer Blaricum is bezig alles op
te ruimen.

Rosmarijn Boender@postboe
@Wijkag_Blaricum Goed u te ontmoeten en uw betrok-
kenheid met ons dorp te delen gisteravond. Belangrijk dat
dorpsgenoten zich veilig voelen!

Peter Smit Blaricum@PeterSmitBcum
Heeft u het al gehoord? #Sinterklaas en zijn...
Pieten komen op 23/11 in #Blaricum Bijvanck en Oude
Dorp! Dankzij http://www.ovblaricum.nl 
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De Vrolijke Bol
door Rens van der Laan 
Wat een verrassing: de Oudhollandse gebakkraam ‘De Vrolijke Bol’ uit ons
eigen Blaricum. Niet meer in Blaricum, maar bij tuincentrum Overvecht in
Eemnes. Een klein oliebollenkraampje, maar een bolletje zo lekker!

Dag van de Mantelzorg

Marga en Johan  in Blaricum 2009
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CONTACTGEGEVENS

Gemeentehuis
Kerklaan 16, Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Gemeentewerf
Zuidersingel 2, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

Ma. t/m vr. van 08.00 – 16.00 uur

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Vrijwilligers van het jaar: B.O.O.K.

gemeente Blaricum op 14 november 

-

-
ken per bus naar het concertgebouw en 
het muziektheater in Amsterdam voor 
ouderen in Blaricum en Laren. 

het bestuur van B.O.O.K. uit handen van 

behorende onderscheiding: een gouden 
broche. Mevrouw Gillis van het Gemeen-
schapsfonds Blaricum overhandigde haar 
een waardecheque van € 1.000,-. Dit 

bedrag kan het bestuur van B.O.O.K. naar 
eigen keuze besteden aan een doel dat de 
Blaricumse gemeenschap ten goede komt.
 

-
-

-

wethouder De Ridder de zilveren broche. 
-

decheque van € 500,- te besteden aan een 
doel dat de Blaricumse gemeenschap ten 
goede komt.

Van alle Noord-Hollandse gemeenten 
scoorde Blaricum het hoogst op het 
gebied van gerealiseerde energiebespa-
ring per inwoner. De gemeente is daar-
om de trotse winnaar van de Noord-
Hollandse Award Energiebesparing 
Gebouwde Omgeving 2013. Donderdag 
14 november werd de Award uitgereikt 

-

werd overhandigd door Jaap Bond van 

de provincie Noord-Holland.
De reden dat gemeente Blaricum is 
gekozen als winnaar van de Noord-
Hollandse Award Energiebesparing 
Gebouwde Omgeving 2013, verklaarde 

als volgt: “Volgens de gegevens uit de 
CO-2 Monitor (peildatum 1 oktober 
2013) realiseert de gemeente Blaricum 
met projecten gericht op energiebe-
sparing in de gebouwde omgeving een 

per jaar. Dit resultaat is onder an-
dere te danken aan de aanleg van een 

WKO-systeem voor 800 woningen in de 
nieuwbouwwijk Blaricummermeent.”

Foto: Studio Kastermans

Foto: Studio Kastermans

Foto: Studio Kastermans

Blaricum en woningcorporaties tekenen Prestatieovereenkomst 
-

-

Blaricum 2013-2016.  De overeenkomst 
bevat afspraken over de uitvoering van 

De overeenkomst bevat onder meer af-
spraken over het behoud van de omvang 
en de samenstelling van de woning-
voorraad voor de sociale doelgroepen 

verkoop en liberalisering van sociale 
huurwoningen, voorraadbeheer, nieuw-
bouw en het aandeel daarbinnen voor 
de sociale doelgroepen, verduurzaming 

-

Wonen en het strategische voorraadbe-

BEL-Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit

in het BEL-kantoor,  Zuidersingel 5 in 
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Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Aanvragen om 
omgevingsvergunningen 
•  Geelgors 7,

een garage, ingekomen 31 oktober 
2013;

•  1261 HP, het vellen 
van 3 bomen, ingekomen 1 november 
2013;

•  1261 CJ, het 
vellen van 1 boom, ingekomen  
6 november 2013;

•  1261 BV, het vellen 
van 3 bomen, ingekomen 6 november 
2013;

•  1261 EH, het vel-
len van 3 bomen, ingekomen  
8 november 2013;

•   1261 CN, het vel-
len van 1 boom, ingekomen 8 novem-
ber 2013;

•  Prins Hendriklaan 4, 1261 AJ, het vel-
len van 4 bomen, ingekomen  
13 november 2013.

De aanvragen kunnen worden ingezien 

Verleende vergunningen

Verleende 
omgevingsvergunning
•   1261 HN, het veran-

deren en vergroten van de woning, 
verzonden 1 november 2013;

•   geen postco-

verzonden 1 november 2013;
•   1261 KB, het vergro-

verzonden 7 november 2013;
•   geen post-

code, het afgraven, aanvullen en opho-
gen van de gronden ten behoeve van 
de aanleg van de Natuurbrug Laarder-
hoogt, verzonden 11 november 2013;

•  
nummer 3058 en 2851, het vellen van 
ca. 100 are bomen, verzonden  
11 november 2013;

•   1261 BX, het vellen 
van 1 spar, verzonden 11 november 
2013;

•   1261 CZ, het vellen 
van 2 berken, verzonden 11 november 
2013;

•  
-

zonden 12 november.

Overige vergunningen
door burgemeester 
•  Het houden van het evenement 

-
bak’ op het Burgemeester Tydeman-

17.00 uur, verzonden 11 november 
2013.

door burgemeester en wethouders
-

plaats voor het winkelpand aan de 
Dorpsstraat 5a op 27, 28, 30 en  
31 december 2013 van 8.30 tot 18.00 
uur ten behoeve van de verkoop van 

verzonden 1 november 2013;

behoeve van de verkoop van koek 

geschaatst kan worden in 2013/2014, 
verzonden 4 november 2013.

Tegen de genoemde besluiten kunnen 
belanghebbenden op grond van de Alge-
mene wet bestuursrecht (Awb) binnen  
6 weken na bekendmaking van het 

-

en wethouders. De datum van bekend-
making is per besluit aangegeven. De be-

Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling 
bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzie-
ningen.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Het college van burgemeester en wet-
houders van Blaricum maakt bekend 

tot vaststelling van de verordeningen 

de raad besloten tot intrekking van de 

 

2013 treedt in werking op de achtste dag 
na de bekendmaking. U kunt de verorde-

balie Vergunningen op het BEL-kantoor, 
Zuidersingel 5 in Eemnes. Op maandag, 

telefoonnummer: 14 035.

Verordening winkeltijden 
Blaricum 2013

Vaststelling straatnaam 
Blaricummermeent

Wegafsluitingen

-
mering (adressen) besluiten Burgemeester en wethouders van Blaricum, de volgen-

-

-
klaas de gemeente Blaricum bezoeken. 
Om een veilig bezoek te kunnen garan-

-

straten en of wegen worden als gevolg 
hiervan afgesloten:

Blaricum Bijvanck
Van 10.30 tot en met 13.30 uur de weg 
van de Malbak: de route zal gaan via de 
Levensboom, Hoofdweg, Forellenpad, 

naar de Levensboom en vervolgens 
over brug naar het plein van de Malbak. 
Hierdoor zullen bovengenoemde wegen 

Blaricum Dorp
Dorpsstraat tussen de Huizerweg en 
de Middenweg van 13.30 tot 16.00 

van 08.00 tot 16.00 uur voor de eerste 

gezien vanaf de Huizerweg.
De stoet zal om 14.30 uur vertrek-

Fransepad, Kruiskuil, Brinklaan en ein-
-

straat. Hierdoor zal er enige verkeershin-

uit groep 7 van basisschool De Levens-
boom in Blaricum. De klas van Damian 

Energie georganiseerd door de BEL-
gemeenten in samenwerking met Natuur 

duurzame les mochten de kinderen thuis 
bedenken hoe ze hun huis duurzamer 
konden maken. Damian had een simpel, 
maar weloverwogen plan gemaakt om 
onder andere regenwater op te vangen 
en dit met een zuiveringssysteem op een 

Gewonnen! 
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Laat de inbreker in de kou staan
-

-

de wintermaanden plaats. Dat is niet 

kunnen inbrekers eenvoudig zien in welke 
huizen er niemand thuis is. Ook is er 
minder sociale controle op straat. Men zit 

in het donker gewoon minder zichtbaar. 

Wat doen wij tegen 
woninginbraken?

-

Zo subsidieert de gemeente burgerini-

om een inbraak te voorkomen. 

Wat kunt u doen tegen 
woninginbraak? 
Met een paar simpele maatregelen kan 
veel leed voorkomen worden:

om alle ramen en deuren goed af te 
sluiten en de sleutels ook uit de sloten 

-

website een overzicht samengesteld van 
onder meer goedgekeurde sloten. Wan-
neer de sloten, grendels en scharnieren 

voldoen, neemt de kans op inbraak al 

aantal lamp te laten branden, als be-

hulpmiddel om inbrekers op het ver-

-
kenden
Een ander advies is om de deur nooit 
zomaar voor onbekenden te openen. 

gebruik de intercom of kierstandhouder. 
-

in de zin hebben, vinden dat geen enkel 
probleem.

Gedragsverandering
Hoewel het in theorie heel eenvoudig is 
om zelf wat tegen inbraak te onderne-

klinkt zo logisch - ramen en deuren op 

dus om een gedragsverandering. 
Wat helpt, is om het onderwerp veiligheid 

in en om de woning thuis bespreekbaar 
te maken. Weet wie de woning aan het 
einde van de dag afsluit. Zorg ervoor dat 

de voordeur vervangt. Maak iemand daar 

Win een Veilig Wonen pakket

bewust wonen. De website van het PKVW 

te voorkomen. Bewoners kunnen hier 

inbrekers buiten de deur houden. Met het 
insturen van een eigen veiligheidsmaat-
regel of door aan te geven wat u over de 

beveiliging van uw woning aan de slag te 

ook geschikt om cadeau te geven en 
iemand veilige feestdagen te bezorgen! 

-

genaturaliseerd. Burgemeester Joan 
de Zwart-Bloch feliciteerde de heer 

mevrouw G. Celik.

Naturalisaties

-
-

met de door haar gewenste aanduiding 

voorwaarden te voldoen. De voornaam-

vereniging met volledige rechtsbe-
voegdheid*. 

-

vastgelegd in een notariële akte. De 

van Koophandel. 

-
ving van de aanduiding waaronder 
men aan verkiezingen van de gemeen-
teraad wil deelnemen. 

dient een waarborgsom (van € 112,50) 
te worden overgemaakt op rekening 

Blaricum”. 
Na inlevering van een geldige kandi-

wordt de waarborgsom terugbetaald.
5. De aanduiding is niet toegestaan:

openbare orde;
 b.  als de aanduiding helemaal of voor 

die van een andere groepering en 
hierdoor gevaar voor verwarring 
ontstaat;

 d.  als de aanduiding te lang is (meer 

 e.  als de aanduiding helemaal of voor 

die van een door de rechter verbo-
den of door de rechter ontbonden 
rechtspersoon.

van Blaricum.

-
peringen, over kandidaatstelling of over 
verkiezingen in het algemeen kunt u 

afdeling Publiek, team Burgerzaken 
(035 – 751 33 85).

vastlegging van hun statuten kan 

Koophandel en het notariaat.
**)  Postadres: Gemeente Blaricum, Post-

bus 71, 3755 ZH  Eemnes.

Informatie registratie politieke partij

de gemeentediensten gesloten op 
woensdag 25 december, donderdag 
26 december (1ste en 2e kerstdag), 

De gemeentediensten sluiten eerder 

cember, dinsdag 24 december en 
dinsdag 31 december. Ook telefo-
nisch is de gemeente dan tot 16.00 
uur te bereiken via telefoon: 14 035. 

kunt u op de genoemde dagen tot 
-

toor, Zuidersingel 5 in Eemnes.
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Agenda Rondetafelgesprekken

1. Beeldvormend
-

Dit agendapunt is gereserveerd voor de 
Blaricumse burger die een niet ge-
agendeerd onderwerp met de raad wil 
bespreken.
  

-

3. Beeldvormend

-
zoek gedaan om te achterhalen hoe ver-

waarop de gemeente om wil gaan met 
beleidsontwikkeling en -uitvoering, wordt 
een beeld geschetst van de ruimte die er 
is voor verbetering van de beleidsontwik-
keling en de uitvoering. Het onderzoek 
mondde uit in een analyse van de besluit-
vormingsprocessen binnen de gemeen-
ten, waar burgers en belangengroepen 

4. Beeldvormend
-

-
teraad ervoor gekozen om voor de 

de voorkeursvariant “Nul+” verder uit 

met behoud van de huidige kwaliteiten 

monumentale bomen) moet de weg voor 

5. Pauze (15 min)

Blaricum
-

gesproken over het harmoniseren van 
de tariefstructuur voor de begraafplaat-
sen in Blaricum, Eemnes en Laren. Dit 

begraafplaatsen BEL. Voordat hiertoe 
kan worden overgegaan stelt het college 
voor:

•  tariefsverhoging volgens scenario 1 vast 
te stellen;

vast te stellen;
•  het onderhoud van de begraafplaats 

brengen;

7. Beeldvormend

horecawet (DHW) in werking getreden. 

-
nuari 2014 een verordening op te stellen 
om alcoholverstrekking in de paracom-
merciële horeca te reguleren. Het belang-

met de reguliere horeca en het bevorde-
ren van verantwoorde alcoholverstrekking 

8. Beeldvormend

kunstbeleid en de daaruit geformuleerde 

met 2018. De doelstelling is om met be-

-

het maken, genieten en behouden van 
beeldende kunst. Er is sprake van groten-

-

gepaard gaat met het maken en genieten 
van kunst.

1. Beeldvormend

Het raadsvoorstel omvat een 11-tal voor-
stellen waardoor het minmabeleid wordt 
verzacht en gemoderniseerd. Daarnaast 

-
den ondersteund door de Cliëntenraad.

2. Beeldvormend

een BEL-brede visie ter vaststelling voor 
waarin gesproken wordt over de huidige 

Regionaal (regio Gooi en vechtstreek) 

niveau van basisvoorzieningen die on-

de gemeenten in het sociaal domein en 
-

wikkeling van Versa.

3. Pauze (15 min)

4. Beeldvormend
 

-
ment is een opdracht van de ministeries 

-
houd goedkeuring van de raad vóór 31 

-

-

komen tot afspraken tussen gemeenten, 

zorg wordt gerealiseerd inclusief de 
hiervoor benodigde infrastructuur en 

waarvan de hulpverlening op basis van 

-

Sociaal Domein

raad over de (regionale) ontwikkelingen 

het portefeuillehoudersoverleg in het 
Gewest de datum 28 november.

Agenda Rondetafelgesprekken

-
serweg-Blaricummertollaan

•  Kostendekkendheid begraafplaats 
Blaricum

•  Modernisering minimabeleid

•  Verordening Drank- en Horecawet 2014
 

2014 -2018

besluitvorming verkeer’ onderzoek 
Rekenkamercommissie BEL 

• Legesverordening 2014 
•  Verordening Wbpr  

Agenda Raadsvergadering

De stukken zijn te raadplegen via de gemeentelijke website www.blaricum.nl 

De raadsvoorstellen liggen ter inzage bij de balie in het gemeentehuis van Blaricum.

De volgende onderwerpen staan op de agenda:



U kunt uw spullen brengen naar Rie
Rigter, Eemnesserweg 4, Blaricum.
Geen groot meubilair.

Inbreng 
rommelmarkt

www.rosaspierhuis.nl en 
www.gerdatenthije.blogspot.com.

WELZIJN/CULTUUR
Radio 6fm Elke zaterdag in het pro-
gramma ‘Ochtend humeur’ is er om
10.15 uur het item ‘Achterhaald nieuws’
met Frans Ruijter. 
Veteranenbijeenkomsten 19 december
in het dienstencentrum Brassershoeve,
Waterstraat 2, Huizen van 15.00 tot
17.30 uur. Info: G. Elders tel. 5383830
of 06-39466134.
PC Helpdesk Bent u 50+,  zit u met een
probleem met uw PC, tablet, iPad? U
kunt op maandag tot vrijdag tussen
10.00-12.00 uur bij de PC Helpdesk in
het Brinkhuis advies inwinnen. 
Info: www.pchelpdeskbel.nl. 
Brinkhuis Schilderskring (vrij tekenen
en schilderen) in het atelier op dinsdag
van 13.30-16.30 en van 19.30-22.30
uur. Voor info en aanmelden 
cursusbureau@versawelzij.nl of tel.
6299838. 
Op 28 november 11.00 uur bijeenkomst
Gooische Vrouwen Zaken. Voor info en
aanmelden: reserveren@hartvanlaren.nl
of tel. 7513991. 
Blaercom 23 november van 11.00-
15.30 uur boekenverkoop. Opbrengst

komt ten goede aan de activiteiten van
de Oranjevereniging Blaricum. Info:
www.ovblaricum.nl. 12 december om
20.00 uur lezing Diverse gedachten
rond kerst georganiseerd door het
Theosofisch Genootschap.  
Info: tel. 5250180
Theater aan de Brink 29 november en
27 december pianorecital van
Weltklassik am Klavier. Aanvang 20.15
uur. Info: info@thebrink.nl en
www.hartvanlaren.nl. Reservering:
reserveren@hartvanlaren.nl of tel. 06-
51147774. 
Historische Kring Blaricum 27
november om 20.00 uur filmavond over
de historie van Blaricum. De toegang is
gratis voor leden, s.v.p. aanmelden via
de website www.histkringblaricum.nl of
op tel. 0653168006.
De Malbak basiscursus Genealogie op 4
maandagavonden  van 19.30-21.30 uur,
kosten € 37,50. Docent is Rob Proper. U
kunt zich bij hem aanmelden: tel.
6854049, e-mail: r.a.proper@chello.nl.
Eigen potje koken vindt plaats op de
laatste dinsdag van de maand van 15.30-
18.30 uur voor kinderen van 9-12 jaar.
Kosten € 3,75 per keer. Info en aanmel-
den bij Irene Vos: tel. 06-33103836, e-
mail: ivos@versawelzijn.nl. 

EXPOSITIES
Geologisch Museum Hofland de ten-
toonstelling: ‘En toen... kwam de
mens’, t/m december 2013. Dinsdag t/m
zondag open van 13.00-16.30 uur. Info: 
www.geologischmuseumhofland.nl.
Historische Kring Blaricum t/m
december etsen van Bob ten Hoope.
Openingstijden: op donderdag van
20.00-22.00 uur en op zaterdag van
14.00-16.00 uur.
Info: www.histkringblaricum.nl.
Singer de tentoonstelling: ‘Dwars door
Frankrijk’ van Henri Le Sidaner, t/m
januari 2014. Info: www.singerlaren.nl.
Tandheelkunde Kliniek Blaricum t/m
31 januari 2014 expositie van fotograaf
Juliette Erkelens. De expositie is te
bezoeken tijdens de openingstijden van
de kliniek. 
Info: info@juliette-erkelens.nl of 06-
24230544 en www.juliette-erkelens.nl.
De Trappenberg tot 27 november expo-
sitie van de schilders Aart Kessel en
Astrid Ritmeester. 
www.astridritmeester.kunstinzicht.nl
info tel. 6929600.
Rosa Spier Huis tot 8 december ten-
toonstelling van schilderijen en tekenin-
gen van Gerda Ten Thije, dagelijks
geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Info:

Alzheimercafé 28 november. Inloop
vanaf 19.00 uur. Het gesprek begint
om 19.30 uur in de Stichtse Hof,
Naarderstraat 81 te Laren.
Singer 2 december 20.15 uur lezing
van Henk van Os ‘Paula Modersohn
Becker en de wereld van Worpswede’.
Info en aanmelden:
www.singerlaren.nl.
Zorgboerderij ’t Werckpaert 7 en 8
december van 12.00-17.00 uur kerst-
markt. Info: www.werckpaert.nl.
Bernard Ligtenberg Cursus
Zelfhypnose op 29 november, 6, 13 en
20 december van 19.30-22.00 uur.
Kosten € 90. Zelfhypnose geeft een-
voudig en snel meer rust en helpt 
o.a. bij stress, afvallen en pijnbestrij-
ding. Aanmelden en info: Bernard
Ligtenberg, tel. 5316849.

BIBLIOTHEEK 
Huizen 25 november van 20.00-22.00
uur ‘Nederland leest Literair
Leesgierig’, een reis door de fantasti-
sche wereld van Godfried Bomans.
Kosten € 11,50 en  € 9,50 voor bibli-
otheekleden.  
Aanmelden via www.bibliotheekhlb.nl
of tel. 5257410. Laren tel. 5382612. 

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.

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

Eindredactie:
Gerda Jellema, Bela Bouma, Marjolijn Schat 
Kopij aanleveren: redactie@heienwei.nl of 
aan Gerda Jellema, Onder den Dael 17, 1261
CN Blaricum, tel. 06-50593402
Redactie: Sybert Blijdenstein, Ilse Bloemen,
Helena ter Haar, Gerda Jellema, Aty
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Robert Molijn, Daniëlle Mouissie, Hidde van
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Hei & wei is een tweewekelijkse uitga-
ve. Mail uw kopij naar:
redactie@heienwei.nl. 

Kopij

Hei & wei niet 
ontvangen?

Een hartaanval (weer) voorkomen?

Humanitas steun bij rouw 

De afdeling cardiologie van Tergooi
organiseert op 27 november in
Blaricum een voorlichtingsbijeen-
komst over het voorkomen van een
hartaanval. De bijeenkomst begint om
19.00 uur en is om 21.30 uur afgelo-
pen. Iedereen is na aanmelding van
harte welkom.

Programma
Na een introductie van Caroline
Rijneveld, afdelingsmanager cardiologie,
vertelt cardioloog de heer Koos Plomp u
over de risicofactoren voor en na een
hartaanval. Fysiotherapeut Simon van
der Voort zal het belang van blijven
bewegen met een cardiologische aandoe-
ning voor het voetlicht brengen. Na een
pauze vertelt diëtiste Suzan Bijleveld u
over voeding en de definitie van gezond

en ongezond eten. Hierover blijkt nogal
eens misverstand te verstaan. Gedurende
de avond is ook de Hart- en Vaatgroep
aanwezig met een stand. 

Aanmelding
Op 27 november vindt de bijeenkomst
plaats in de gehoorzaal van Tergooi loca-
tie Blaricum van 19.00-21.30 uur. U
kunt zich bij voorkeur per e-mail aan-
melden via pcard@tergooi.nl of via tel.
06-83169828. 

Familieberichten
Geboren
06-10-2013 Luc Alexander Andersson
11-10-2013 Mailey Sarah Johanna

Brockhus
20-10-2013 Lexy Lauren Charlotte

van der Vloodt
23-10-2013 Isa Jasmijn Hartong
28-10-2013 Dieuwertje Post
30-10-2013 Nuha Awil Duboo

Overleden
21-10-2013 Els de Boer, 

geboren 13-12-1936
31-10-2013 Maria Alida Johanna

(Rietje) Rabelink-Vos,
geboren 07-10-1924

Blaricum
“Hoe onaanzienlijk het dorp Blaricum
ook is, het ligt in een paradijselijke
omgeving. Op een kwartier loopafstand
ligt de bekende Tafelberg, die als
uitzichtpunt een grote verscheidenheid
aan vergezichten oplevert en die het oog
van de gevoelige bezoeker zo bekoren,
dat hij met ontzag de macht van
Schepper van de Natuur overdenkt. De
natuurvrienden, die de moeite nemen -
reismiddelen naar het dorp zijn er niet -
het dorp te bezoeken worden door de
Schepper dus rijkelijk voor hun inspan-
ningen beloond.” 
Bron site Blaricum: De Nederlandse
stad- en dorpbeschrijver (omstreeks
1790)

Dorpsagenda

Hebt u het ook moeilijk omdat u uw
partner heeft verloren? Hebt u het
gevoel dat uw vrienden vinden dat het
wel een keer over mag zijn? Terwijl u
nog steeds de behoefte hebt om te pra-
ten?

Er bestaat een speciale groep vrijwilli-
gers bij Humanitas, die zich bezighoudt
met steun bij rouw. Deze getrainde vrij-
willigers komen ééns per twee weken op
bezoek, niet als therapeut maar om als
mens tot mens even te praten, hebben

Gilde Gooi Noord
Gilde Gooi Noord is verhuisd naar Huize
Godelinde, Jozef Israëlslaan 1 in
Bussum. 
Info over de activiteiten: 
www.gildegooinoord.nl, 
of  e-mail info@gildegooinoord.nl, 
of tel.: 5242313. 

De kledingbank
door Bea Kukupessy-Rokebrand
De kledingbank Blaricum was een groot
succes, meer dan 1000 kledingstukken
zijn van eigenaar verwisseld. Alle vrij-
willigers worden hartelijk bedankt en
AH wordt bedankt voor de catering. De
volgende kledingbank is op 5 april 2014.

tijd en weten hoe belangrijk het is dat
iemand zijn verhaal kwijt kan (kostenlo-
ze begeleiding). 
Voor meer info en aanmelden kunt u
contact opnemen met onze coördinator
Renate Vogel: tel. 06-35118184.  Of via
onze e-mail humanitasgooi@xs4all.nl. 
Info: www.humanitas.nl/afdeling/t-gooi. 

In het najaar start een lotgenotengroep.
Aanmelden bij Nicky van Oudenhoven
via de e-mail of ons algemene nummer
6286093.


