
Muziekfestijn in
d’Ouwe Tak
De Zonnebloem Laren en Blaricum
was te gast bij café d’Ouwe Tak. Het
was een muziekfeestmiddag onder
aanvoering van De Oranje Man. 
Onder meer Twee ogen zo blauw, Spring
maar achterop, Het dorp en Sophietje
werden door de aanwezigen uit volle
borst meegezongen. Oranje rozen wer-
den uitgedeeld tijdens het zingen van Ik
geef je een roosje mijn roosje. Het was
een feest van herkenning en onder het
genot van een drankje en bitterballen
werden persoonlijke herinneringen aan
de diverse liedjes opgehaald.

Twee Blaricumse meiden vielen in de
prijzen bij de allereerste paaldans-
wedstrijd voor de jeugd in Nederland. 
Elize (rechts) ging met de 3e prijs en
Teddy (midden) met de 4e prijs naar
huis. Zij volgen paaldanslessen bij U can
Do It in Huizen. 

Jaarvergadering
Oranjevereniging
Blaricum
De Oranjevereniging Blaricum houdt
dinsdag 18 maart om 20.00 uur haar
jaarlijkse ledenvergadering in dorps-
huis Blaercom. Leden en alle belang-
stellenden zijn van harte welkom. 
De leden wordt gevraagd akkoord te
gaan met de benoeming van de volgende
kandidaten: Henk van der Veen (alge-
meen bestuurslid en plaatsvervangend
voorzitter) tot voorzitter, en als alge-
meen bestuursleden Mona Deuning-
Lucardie, Jacqueline Lokker en Gerard
Dorrepaal. Tegenkandidaten kunnen tot
48 uur voor aanvang van de vergadering
bij de secretaris worden ingebracht,
ondersteund door tien handtekeningen
van leden. Ook is er gelegenheid uw
ideeën in te brengen met betrekking tot
onze diverse activiteiten.

37e jaargang
nr. 441
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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

En nog steeds verstaan we elkaar niet.
Situaties worden anders beleefd, gestuurd
door emoties. Controverses die opgelost
kunnen worden groeien uit tot chaos. Ook
al zijn er ‘spelregels’, de invulling wordt
door de mens geïnterpreteerd. Er is niet
één werkelijkheid. De Protestante
Gemeente Blaricum verkeert in troebel
vaarwater. De vraag: ‘Wat is het echte
probleem?’ verschuift van ‘Hoe en waar-
om heeft het zover kunnen komen?’ naar
‘En hoe nu verder?’Zolang het geschil
onder de kerkelijke rechter is, wil en kan
de voorzitter van de kerkenraad G. van
Dijk geen commentaar geven. Wel merkt
hij op dat de rechtspositie van een domi-
nee binnen de Protestantse Kerk
Nederland stevig is en er zeer zorgvuldig
wordt omgegaan met geschillen. Van
Dijk: ‘Er is geen sprake van ontslag van
de dominee, zoals hier en daar gesugge-
reerd wordt. De dominee wordt losge-
maakt van de gemeente Blaricum en is
vrij een beroep aan te nemen naar een
andere gemeente. De kerkenraad
betreurt het enorm dat het zover heeft
kunnen komen.’ Zie voor actuele info
www.protestantsegemeenteblaricum.nl. 

‘Een uit de hand gelopen bestuurlijke
klucht, die is uitgelopen op een tragedie,’
zo ziet ds. Jan Rinzema de situatie in de
Dorpskerk. ‘Een bloeiende, groeiende
geloofsgemeenschap is door een tragi-
sche egostrijd onmachtig geworden. Het
gaat om een paar mensen die een kerkge-
meenschap hebben weten lam te leggen.
De negen bijbelgroepen, met ongeveer
180 deelnemers, zijn stilgelegd. Voor veel
van deze mensen was een bijbelgroep hun
“geestelijk thuis”. Zij zijn hun geestelijk
dak kwijtgeraakt. Hartverscheurend. Nog
beter gezegd: “Godgeklaagd”. Een kerk
weet beter. En zou beter moeten hande-
len. Het menselijk bestaan wordt geken-
merkt door twee begrippen: tragiek en
schuld. Ouderwetse woorden als “mede-
dogen”, “berouw” en “nederigheid” zijn
de enige weg voor de Dorpskerk. In het
gedicht Dolen en Dromen van de
Nederlandse dichteres Ida Gerhardt
schrijft zij over een kerk: “Hier vloeit een
springbron van gerechtigheid ...” Dit hoop
en bid ik ook voor onze Dorpskerk.
Immers, een gemeenschap als Blaricum
schreeuwt om een inspirerend, bezielend,
open, gastvrij, geestelijk thuis. Een inspi-

door Gerda Jellema
Nimrod, een groot leider, wilde in de stad Babel een toren bouwen die tot de
hemel moest reiken zodat hij net zoveel macht zou krijgen als God. God straf-
te deze hoogmoed van Nimrod af. De mensen die eerst één taal hadden, vielen
ten offer aan spraakverwarring en konden elkaar niet meer verstaan. 

Torenlaan 16: ‘Toren van Babel’

Vervolg op pagina 2

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
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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

www.dayspamooi.nl

  

 
 

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

www.seniorbanking.nl

www.ttevents.nl
tel. 06-51611718

tt27events@gmail.com

DE RUYTERSTRAAT 4 
1271 SV HUIZEN

TEL. +31 (0)35 - 5262780

WWW.SPAANSADVOCATEN.NL

Paaldansen

De ‘kleine’ toren van Babel (1563) geschilderd door Pieter Breugel de Oude
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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!

méér dan begraven en cremeren alleen

Caroline van Weede - van den Broek
Gooi en omstreken

06-511 83 763 (dag en nacht)   www.akeruitvaarten.nl

AKER UITVAARTEN

onmin weggegaan. Ook over hem was
het ‘bij nader inzien toch niet zo
geschikt’ uitgesproken. In het modera-
men was het vuur toen zo hard tegen hem
opgestookt, dat hij het na nog geen drie
jaar uit eigen beweging voor gezien
hield. Maar bij deze dominee liep het
anders. Deze dominee vocht terug. 
In onze Dorpskerk zitten nogal wat men-
sen die gewend zijn het voor het zeggen te
hebben. Ook in de kerk. Ze willen een
kerk waar ze zich prettig voelen. De
dominee moet dat gevoel versterken. Als
hij dat niet doet, als er teveel vreemde
gezichten in de kerk komen, als hij er een
meer open kerk van wil maken, vinden ze
dat vervelend. Het begint met zachtjes
mopperen en eindigt met ergernis en een
hekel aan de dominee. Hij berooft ze van
iets dat hen lief is. Hun kerk. Dat steekt. 
Er was nog een probleem. Het was maar
een kleine groep die zich aan de dominee
ergerde. De meerderheid van de gemeen-
teleden vond dat de dominee het goed
deed. Vooral de generatie met jonge kin-
deren prees zijn inzet om hen en hun kin-
deren bij de kerk te betrekken. Tachtig
procent van de leden, zo bleek uit een
handtekeningenactie, voelde niets voor de
confrontatie en drong aan op verzoening.
Het mocht niet zo zijn. In de Protestantse
Kerk Nederland (PKN), waartoe de
Dorpskerk behoort, heeft de kerkenraad
het voor het zeggen en de kerkenraad
wilde de dominee weg hebben. Ook als
die kerkenraad slechts een minderheid
van de gemeente vertegenwoordigt,
omdat de medestanders van de dominee
geleidelijk aan de kerkenraad uitgerookt
zijn. Zo is de dominee afgezet. Daar is
veel onrust over. Veel gemeenteleden voe-
len zich, net als de dominee, uit hun kerk
gezet. Dat steekt. Wie bij het woord
‘kerk’ vooral aan ruzie denkt, heeft weer
eens helemaal gelijk gekregen.

Voor de kiezen

Over een paar dagen worden de
gemeenteraadsverkiezingen gehou-
den. Peilingen wijzen op een lage
opkomst. De kiezer weet het even
niet meer. Grotendeels het effect
van de laatste Tweede
Kamerverkiezingen. Die waren nog
niet voorbij of regerend Den Haag
liet kernpunten van haar verkie-
zingsprogramma’s compleet vallen.
Waarom? Schooljuf Europa
schreef ons land bezuinigingen
voor: ‘Omlaag dat begrotingste-
kort, Nederland!’ ‘Ja juf…, we
gaan onze uiterste best doen.’ En
zo ging Den Haag aan de slag.
Diep snijdend in alle overheids-
budgetten. Belastingen verhogend.
Gevolg: de economie zakte weg.
Op dit moment zou het dieptepunt
voorbij zijn. Maar de werkeloos-
heid stijgt nog steeds. Meer en
meer winkels staan leeg.
Geboortecijfers dalen.
Bejaardentehuizen worden geslo-
ten. De oude mensen worden door-
geschoven. Verzorgd door wie?
Door de kinderen of de buurt?
Maar als die er niet zijn?
Vereenzaming.
Gelukkig functioneren de gemeen-
ten minder afstandelijk en mense-
lijker dan Den Haag. Bij raadsver-
kiezingen is er keuze uit verschil-
lende partijen met eigen verkie-
zingsprogramma’s. De uitslag van
de verkiezingen leidt tot een raads-
coalitie met een raadsprogramma
dat door het college van burge-
meester en wethouders uitgevoerd
wordt. De raad controleert dat
weer en kan zo nodig het college
bijsturen of zelfs blokkeren. Een
solide bestuurssysteem.
Maar donkere wolken pakken zich
samen boven de meer dan 400
gemeenten. Die komen in proble-
men. Ook Blaricum. Hoezo? Den
Haag hevelt voor 15 miljard euro
aan taken over naar de gemeenten,
die daarop nog eens 40% moeten
bezuinigen. En de gemeentelijke
werkdruk stijgt daardoor met 30%.
Iedereen in ons dorp zal geraakt
worden. Ook u. Bent u als kiezer
machteloos? Nee, en nog eens nee.
Waarom niet? Omdat de gemeente-
lijke beslissingen via de raad gaan,
ook die over het overgehevelde
Haagse bezuinigingspakket. En die
raad wordt door u gekozen. U
heeft invloed op uw toekomst. Blijf
niet weg. Stem. Anders krijgen wij
het hier keihard voor de kiezen.

Column
door
Sybert Blijdenstein
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ratieplek in en voor de gemeenschap,
daar gaat het om.’ Op de site van Jan
Greven (theoloog, en hij was onder meer
algemeen directeur van de IKON en
hoofdredacteur van Trouw) http://jangre-
ven.nl staat een relaas over de gebeurte-
nissen rond dominee Jan Rinzema en de
Protestantse Gemeenschap Blaricum. Jan
Greven heeft op verzoek van de redactie
een versie voor hei & wei geschreven.

Ruzie in de Dorpskerk
Het had zo mooi kunnen zijn. Een mid-
deleeuwse dorpskerk. Een gemeente met
ruim voldoende talent, creativiteit en
financiële middelen. Negen bijbelkrin-
gen. Nieuwe gezichten in de kerk. Toch
gaat het mis. Ruzie. Eerst binnenska-
mers. Later in de kerkenraad. Nog weer
later in de gemeente. Om de predikant.
Vijf jaar heeft hij goed gefunctioneerd.
Maar op zeker moment is ergens (waar
precies valt nooit te achterhalen) vastge-
steld dat de dominee bij nader inzien toch
niet zo geschikt is voor deze gemeente.
Er was wel een probleem. Kun je een
dominee zijn congé geven omdat hij je
bij nader inzien niet bevalt, hoewel de
gemeente bloeit en nieuwe leden trekt?
Moet er daarvoor niet iets ‘ergs’ aan de
hand zijn? Iets met geld bijvoorbeeld? Of
gedoe met een ‘vrouw uit de gemeente’
of, nog erger, een catechisante? Maar
daar was geen sprake van. Het ging om
de persoon van de dominee. 
Al dat gedoe en geruzie, al die verwijten
over en weer, gingen eerst aan de
gemeente voorbij. Sterker nog. Ook de
kerkenraad wist van niks. Alleen het
moderamen, het dagelijks bestuur van de
kerkenraad, en de kerkrentmeesters
waren op de hoogte. Dat onder de pet
houden gebeurde bewust. Bij het vertrek
van de vorige predikant had het goed
gewerkt. Ook de vorige predikant was in

Tandartspraktijk

www.dentaldesigncenter.nl
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Cees zat toen in ‘De Veste’ in Naarden.
Zijn grootste wens was om in Torenhof
te komen, zodat hij weer in ‘zijn’
Blaricum kon zijn. Cees, die zijn hele
leven nog nooit langer dan een week bui-
ten Blaricum had vertoefd, was nu al
ruim zeven maanden het dorp uit. De
oorzaak van dit alles was het feit dat
Cees sinds juni erg met zijn gezondheid
aan het tobben was. 

Mooi uitzicht
Door bezuinigingen in de ouderenzorg
zag het er niet naar uit dat het makkelijk
zou zijn om Cees’ wens te verwezenlij-
ken. Het artikel eindigde ik met: ‘Maar
iets wat lastig is, is nog niet onmogelijk.’
Gelukkig, en door inspanningen van
velen, is het toch gelukt om Cees in
Torenhof te plaatsen. Cees zit vanaf
begin februari in kamer 311 en kijkt zo
uit op de oprit van Torenhof. Hij ziet

eenieder komen en gaan en geniet daar-
van. Al is zijn gezondheid nog broos,
toch hoopt hij straks weer naar ‘zijn’
Dorpskerk te gaan, waar hij ruim vijftig
jaar hulpkoster was. Dat is iets, wat we
hem met z’n allen van harte gunnen!

Cees Calis weer terug in Blaricum
door Frans Ruijter
‘Waar een wil is, is een weg.’ Dit oude gezegde was weer eens van toepassing. In
hei & wei nr. 433 van 22 november jl. heb ik onder de kop Wel weg maar niet ver-
geten een artikel geschreven over Cees Calis.



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

Even voorstellen: Joke Bosch
door Ilse Bloemen

Waarom woon je in Blaricum?
Als geboren Amsterdamse ben ik 43 jaar
geleden met mijn man en dochter in
Blaricum komen wonen. Wij waren een
van de eerste bewoners van de
Bouwvenen. Er waren toentertijd 68
nieuwe woningen beschikbaar en er
waren meer dan 400 aanmeldingen. Wij
waren de koning te rijk toen wij naar
Blaricum konden verhuizen. 
Ik vind Blaricum een fantastisch dorp
om te wonen, al
zijn er de laat-
ste jaren wel
veel dingen
veranderd. En
in dit geval
betekent veran-
derd niet verbe-
terd.
Het valt mij op
dat hier steeds
meer mensen
wonen die ver-
der niets met
het dorp en de
overige inwo-
ners hebben.
Niet om mijzelf
op de borst te
kloppen, maar
ik ben 77 jaar
en doe nog
steeds vrijwilli-
gerswerk bij
Torenhof. Er
zijn in
Blaricum meer
mensen die
vrijwill igers-
werk doen,
maar het zou
fijn zijn als die
groep zich wat
zou uitbreiden,
zodat iedereen
meer betrokken
raakt bij de
medebewoners
van ons mooie
dorp.
Een tweede
punt is – en
misschien klink
ik als een oude socialist, maar ook hier
wonen mensen met een smalle beurs –
dat het wel lijkt alsof Blaricum alleen
nog maar met rijk-zijn geassocieerd
wordt. Het is daarom ook zo geweldig
dat er mensen zijn die zorgen dat er in
Blaercom lessen gegeven worden die op
een normale sportschool stukken duur-
der zijn. En dat er ook families in het
dorp zijn zoals de familie Ton van de
Appie, die dorpsactiviteiten altijd van
harte ondersteunen.

Wat doe je in je vrije tijd?
Ik ben al een tijdje met pensioen. Vroeger
ben ik zangeres bij de Skymasters
geweest, ik was de opvolgster van
Greetje Kauffeld. De Skymasters (1946-
1997) was een band die vooral veel big
bandmuziek speelde. Er werd veel aan
lady croonen gedaan. Er werd dan een
aantal nummers instrumentaal gespeeld
en vervolgens weer een aantal nummers
gezongen. In de loop der jaren heb ik
‘gecrooned’ met Karel van der Velden,
Hans van Oeveren, Jan van der Most en
John de Mol sr. Mijn man Rudy Bosch
was trombonist bij het Metropole Orkest
dat onder leiding stond van Rogier van
Otterloo en later onder leiding van dorps-
genoot Dick Bakker.

Het was een geweldige tijd. We hebben
veel getoerd, vooral in Duitsland. Het
was eigenlijk meer een soort vrienden-
club en het was vooral erg gezellig!
Na het overlijden van mijn man zijn mijn
vriendinnen mij nog dierbaarder gewor-
den. Ik heb een groep van zes vrouwen
om mij heen verzameld en met hen
onderneem ik van alles. We bezoeken
modeshows, pakken regelmatig een
filmpje en gaan zelfs met elkaar op

vakantie. Je moet natuurlijk een beetje
mazzel in het leven hebben en verder
vooral doorzetten!

Met wie zou je wel eens een borrel wil-
len drinken?
Ik heb een soort haat-liefdeverhouding
met Gordon. De ene keer erger ik me rot
als hij zijn auto weer eens dwars op de
stoep parkeert, de andere keer intrigeert
hij mij. Hij komt van de overkant van 
’t IJ, komt mijn moeder ook vandaan.
Amsterdams zijn is iets dat in je genen
zit. Lijkt me leuk om daar met hem een
boom over op te zetten.

Twitter en/of Facebook?
Geen van beiden. Ik heb geen internet,
zelfs geen mobiele telefoon.

Vakantie zomer en/of winter?
Zomer.

Wat is een echte Joke-eigenschap?
Ik ben het prototype van een schorpioen,
dus vul maar in… Mijn levensmotto is:
Zo je zaait, zul je oogsten.

Aan wie geef je het stokje door?
Aan Bernadette Meijer zu Schlochtern.

Reden voor de gemeente in samenspraak
met o.a. de TU Delft een competitie uit
te schrijven waarin – met name studen-

ten – hun visie konden geven op hoe al
dit land een tijdelijke invulling gegeven
kan worden. Tijdens een feestelijke en
druk bezochte bijeenkomst op 6 februari
in het Meenthuis werden de winnaars,
beoordeeld door een vakjury en de inwo-
ners van onze gemeente, bekendge-
maakt. En het moet gezegd worden: er
zaten hele originele inzendingen tussen,
variërend van o.a. een uitkijktoren (een
verwijzing naar het verleden), een kin-
derboerderij, een ecologische proeftuin
en een bloemenweide (idee van
Imkersvereniging Blaricum). 

Meer informatie kunt u vinden op
www.wachtendland.nl. 

Wachtend land...
door Robert Molijn
Dat de economische crisis ook niet aan
de Blaricummermeent voorbij is
gegaan, zal menig inwoner van
Blaricum niet ontgaan zijn. Wat te
doen met al die, in principe, bouwrij-
pe grond waarvan het nog wel even
kan duren voordat het een definitieve
invulling krijgt? 

Kledingbank
De kledingbank groeit uit zijn jas en is
op zoek naar opslagruimte. ‘Een
ruimte ter grootte van een zolder zou
voldoende zijn,’ aldus Bea Kukupessy-
Rokebrand. Heeft u ruimte, dan kunt
u haar bellen op 06-22261998. 

De kledingbank voldoet aan een grote
behoefte. Het aantal klanten wordt weer
uitgebreid omdat Sociale Zaken actief
mensen gaat benaderen. De volgende
kledingbank is op 4 en 5 april in De
Malbak. De inbreng is op vrijdagochtend
4 april tussen 9.00 en 12.00 uur, voor
mooie en moderne kleding. De uitgifte-
dag is bedoeld voor mensen die zijn
doorverwezen door bijvoorbeeld voed-
selbank, schuldhulpverlening, Sociale
Zaken of vluchtelingenwerk.
Ook zoekt de kledingbank vrijwilligers,
als u interesse heeft kunt u Bea bellen.

F
O

T
O

 D
IC

H
T

B
IJ

.N
L



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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Alle ouders hebben hiermee te maken.
De Gooische Huiswerk Planner wil in
het dorpshuis Blaercom binnenkort van
start gaan om deze taken graag van u
over te nemen. Moeten leerlingen niet
juist leren zelfstandig te werken? ‘Dat is
precies wat wij willen gaan doen,’ vertelt
Gooische Huiswerk Planner. ‘Wij willen
jongeren routine en structuur meegeven.
Ze leren plannen en voorbereiden. En
een goed instituut leert leerlingen ook
thuis zelfstandig te werken. Het is de
bedoeling dat we onszelf overbodig
maken.’

De heren van Gooische Huiswerk
Planner
Bij Robert Tiel en Arjan Kool, twee
vaders van kinderen in de basisschool-
leeftijd, is het idee van een huiswerkbe-
geleidingsinstituut geboren aan de keu-
kentafel, tijdens de speelafspraken van
hun dochters. Deze twee heren brengen
vanuit hun jarenlange en brede werker-
varing als docenten en managers een
schat aan ervaring op de diverse lesge-
bieden met zich mee. Daarnaast beschik-
ken ze over een achterban met kennis op
ieder vakgebied, mochten ze dit toch
onverhoopt niet zelf kunnen invullen. 

Ontzorgen
‘Ouders hebben allerlei motieven om te

kiezen voor een huiswerkinstituut.
Ouders werken vaak allebei, er is weinig
tijd voor huiswerkbegeleiding en in de
tijd die ze met hun kind doorbrengen
doen ze liever leuke dingen samen. Ook
kan het voortdurend samen bezig zijn
met schoolse aangelegenheden flinke
spanningen in de ouder-kind relatie
teweegbrengen,’ vertelt Arjan. ‘En de
belangrijkste reden voor uitbesteding is
misschien wel dat de leefwereld van de
kinderen de laatste decennia ook veel
ingewikkelder geworden is,’ voegt
Robert hier nog aan toe. ‘Er is zoveel
afleiding met de computer, televisie en
telefoon. In de structuur van een huis-
werkgroep bestaat deze afleiding niet.’ 

Werkwijze
Het samen met de leerling plannen van
het huiswerk zien Robert en Arjan als
hun belangrijkste taak. Gezamenlijk zal
eerst de agenda bekeken worden.
Vervolgens wordt een planning gemaakt
voor de vakken van de volgende dag,
maar ook wordt gekeken naar het voor-
uitwerken aan proefwerken in de komen-
de weken. Leerlingen werken aan hun
huiswerk en krijgen daar waar nodig
extra hulp. Naast de planning van het
huiswerk ligt de nadruk ook op het over-
horen van de leerstof en het nakijken van
het maakwerk. Ook begeleiding bij

werkstukken en projecten behoort tot het
programma.

Informatie
De Gooische Huiswerk Planner wil vijf
werkdagen geopend zijn van 14.00 uur
tot 18.00 uur. De kosten bedragen 10
euro per uur. Voor de effectiviteit wordt
bij aanvang een aanwezigheid van drie
dagen gesteld. Als ouder(s)/verzorger(s)
ontvangt u regelmatig een rapportage
over de voortgang van uw kind met
betrekking tot de aanwezigheid, concen-
tratie en werkhouding en eventuele ver-
dere signaleringen. 

Nieuwsgierig geworden?
De Gooische Huiswerk Planner zal op
24 maart om 20.00 uur een voorlich-
tingsavond verzorgen, locatie Blaercom.
U kunt zich hiervoor aanmelden via
gooischehuiserkplanner@kpnmail.nl.
Voor verdere informatie en het aanmel-
den van uw kind kunt u ook contact
opnemen via 06-30419483 (Arjan) en
06-12307828 (Robert).

Huiswerk 
het huis uit!

door Marjolijn Schat
Je kind naar het voortgezet
onderwijs. Ouders hebben er
een missie bij: je kind door de
brugklas heen helpen.
Huiswerk plannen, dagelijks
overhoren, het ondersteunen bij het maken van werkstukken, projecten en spreekbeurten. 

De hut van
Mondriaan

door Robert Molijn
Enigszins aan het oog onttrokken  staat
in de bosjes tussen de Schapendrift en
de Eemnesserweg een karakteristiek
bouwwerkje, in de volksmond ook wel
‘de hut van Mondriaan’ genoemd. Het
was op deze plek waar Mondriaan zo
rond 1915 de stijl ontwikkelde waar we
hem zo goed van kennen, namelijk de
pure abstractie. 

De ‘hut’ is een van de laatste restanten
van wat ooit de ‘kolonie’ was, een idea-
listische leefgemeenschap geschoeid op

communistische leest, gesticht door pro-
fessor Van Rees. De hut met zijn opmer-
kelijke schoorsteen werd gebouwd voor
zijn zoon Otto van Rees die schilder was.
Opmerkelijk detail was dat de professor
zelf niet in de kolonie woonde, dat mocht
namelijk niet van zijn vrouw wegens ver-
meende losse zeden die in de leefge-
meenschap zouden heersen. Van Rees
was voorstander van wat we tegenwoor-
dig een ‘open relatie’ zouden noemen. 

Wraak
Enfin. Zoals in elk utopia kwam er al snel
niets meer terecht van de oorspronkelijke
idealen en doelstellingen en werd de leef-
gemeenschap verscheurd door interne
twisten en onderlinge jaloezie. Anderzijds
leefde men op zeer gespannen voet met
de bewoners van Blaricum wat het dage-
lijks leven in de kolonie er niet makkelij-
ker op maakte. Die moeizame relatie
kwam in 1903 tot een uitbarsting. Tijdens
de spoorwegstaking van 1903 verlegden
de bewoners van de kolonie de rails van
de Gooische stoomtram die vlak langs de
kolonie liep enige centimeters. Dit werd
niet zo bijzonder gewaardeerd door de
inwoners van Blaricum (en Huizen) en op
12 april werd er wraak genomen. Er werd
veel vernield en huizen werden in brand
gestoken. Een aantal hutten, waaronder
wat later de hut van Mondriaan zou wor-
den, bleef echter gespaard. De wraakoefe-
ning was het einde van de kolonie en
tevens van een bijzondere episode uit de
Blaricumse geschiedenis.

Lentebal Carnavalsvereniging ‘De Kruiskuilers’
door Stef van den Bergh
Blaricum heeft sinds 1972 zijn eigen carnavalsvereniging: De Kruiskuilers. Oprichters en leden van het eerste uur waren o.a.
Dick van Ogtrop, Jan Vos van de manufacturen, Lammert Vos de koster, Hein Wiegers, Jan en Bertus van den Bergh, Wim
Lammers, Gijs Verhoef, Nico Post, Wim van Gils, Gerard van Bezeij, Piet Heerschop en buitengewoon erelid Pim Veenboer. 

Nieuwsgierig geworden?
De Gooische Huiswerk Planner 
zal op 24 maart om 20.00 uur 

een voorlichtingsavond verzorgen,
locatie Blaercom. 

U kunt zich hiervoor aanmelden via
gooischehuiserkplanner@kpnmail.nl. 

Voor verdere informatie 
en het aanmelden van uw kind 
kunt u ook contact opnemen via 

06-30419483 (Arjan) en 
06-12307828 (Robert).

Anno 2014 heeft de Raad van Elf uiter-
aard een andere samenstelling. De leden
van de huidige Raad kunt u ontmoeten
op zaterdag 5 april a.s. in het
Vitusgebouw tijdens het Lentebal, dat
begint om 20.30 uur. De Kruiskuilers
geven in het Vitusgebouw namelijk twee
keer per jaar een voorstelling. Op deze
avonden worden meestal dorpsgenoten

en actuele gebeurtenissen op verrassen-
de wijze onder de loep genomen en in de
zaal uitgebeeld. Tijdens de echte carna-
valstijd geven de Kruiskuilers niet thuis,
dat is meer iets voor beneden de grote
rivieren. Uitzondering is een kleine
afvaardiging naar de Bernardusschool.

Nieuwsgierig? Kom op 5 april naar het

Vitusgebouw. Toegangsprijs € 12,50.
Hiervan worden alle kosten betaald, deel
van de opbrengst gaat naar de
Vastenactie. Kaarten zijn te bestellen:
5313471 (Klaas Vos), 06-54954136
(Nico de Jong), 06-53271637 (Stef van
den Bergh), 06-55838351 (Leo Vos –
Laren), 06-54705114 (Bert Post –
Eemnes).
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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

Nieuw materiaal
Er werd na verschillende onderzoeken
veel geïnvesteerd in materiaal en men-
sen. Ook in Blaricum gebeurde er veel
op dit gebied. Wanneer blusvoertuigen
vervangen moesten worden, werd dit
gedaan volgens landelijke bestekken.
Aan het oefenen werd ook steeds meer
tijd besteed. Toen er in Nederland geen
open vuur meer gestookt mocht worden
om de mensen te trainen wat hitte is en
de gevaren die daarbij horen te kunnen
onderkennen, week men uit naar
Engeland en Zweden. Op deze wijze
werd elk brandweermens op het gewens-
te niveau gebracht. 

Onderlinge band
Al zo’n vijftig jaar wordt er in interge-
meentelijk verband samengewerkt tus-
sen de korpsen. Dit resulteerde in het
vormen van de regio Gooi en
Vechtstreek. Hierbij werd nog altijd wel
onder de verschillende gemeentelijke
vlaggen gewerkt. In oude jaarverslagen
van de brandweer Blaricum valt te lezen
dat, indien nodig, de hulp van Laren en
Huizen werd ingeroepen. Andersom
werd ook een beroep gedaan op de ken-
nis en kunde van het Blaricumse korps.
De onderlinge band tussen de gemeente-
lijke korpsen is altijd een hele hechte
gebleken. Natuurlijk was er tijdens de
brandweerwedstrijden wel sprake van
een gezonde rivaliteit, maar daarna voer-
de het kameraadschappelijk gevoel weer
de boventoon. 

Regiokantoor
Op 1 januari 2009 werd de brandweer op
last van de minister geregionaliseerd, en
zou deze zodoende geen deel meer uit-
maken van de gemeentelijke organisatie.
In het voortraject zijn afspraken
gemaakt. De belangrijkste voor de vrij-
willigers was: ‘Voor de vrijwilliger zal er
niets veranderen’. Zij zouden gewoon

uitrukken en oefenen vanuit hun eigen
post. De aanstellingen, bevorderingen en
betalingen zouden alle vanaf die datum
vanuit de regio gebeuren. Het regiokan-
toor bevindt zich in Hilversum. De regio
was nog maar net gevormd en de reces-
sie sloeg hard toe. Er moest overal bezui-
nigd worden, waar ook de brandweer
niet aan ontkwam. Nu blijkt dat er ook
voor de vrijwilligers, in strijd met de
afspraak, toch veel is veranderd.

Leegloop
De vrijwillige brandweermens is inven-
tief en zoekt zelf altijd naar oplossingen.
Zo ook hier in Blaricum. Al snel werd
duidelijk dat onder andere in Blaricum
een brandweerwagen weg zou moeten
van de leiding regio Gooi en
Vechtstreek. De vrijwilligers stelden
voor de wagen om te bouwen tot een
combivoertuig. Hierop zou dan naast
blusapparatuur ook hulpverleningsge-
reedschap meegenomen kunnen worden.
Zodoende zou er fors bezuinigd kunnen
worden. En de auto zou voor Blaricum
behouden kunnen worden. De regionale
korpsleiding vond dat dit niet in het door
hun gewenste plaatje viel, dus werd het
plan afgewezen. Het valt de brandweer-
vrijwilligers in Blaricum te prijzen dat
ze nog steeds zo knokken voor hun post
Blaricum. Dit in tegenstelling tot andere
posten in de regio. In de regio zijn vanaf
2010 tot en met 2013 tachtig vrijwilli-
gers opgestapt. Dat is twintig procent
van het totale aantal vrijwilligers in de
regio Gooi en Vechtstreek (cijfers van
het CBS). De reden dat velen gestopt
zijn, is omdat ze geen of weinig vertrou-
wen meer hebben in de leiding.
Onderzoek van de Vereniging van
Brandweervrijwilligers toont dit keihard
aan. Dit is een trieste constatering. 

Gemeenteraad
Op maandag 24 februari 2014 werd aan

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

‘Uitname brandweervoertuig’...
door Frans Ruijter
…zo wordt het weghalen van een brandweerwagen uit onder andere Blaricum genoemd door de directie van de
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

Op 15 juli 1996 vond de Herculesramp plaats, waarbij vierendertig doden vielen te betreuren. In Enschede vond op
zaterdag 13 mei 2000 een vuurwerkramp plaats. Hierbij vielen drieëntwintig doden, waaronder vier brandweermen-
sen. Volendam werd in de nieuwjaarsnacht van 2001 getroffen door de brand in ‘Het Hemeltje’. Veertien voorname-
lijk jonge mensen vonden daar de dood. Na deze trieste gebeurtenissen vond de regering het nodig dat er iets moest
gebeuren. Zo werd het project ‘Versterking Brandweer’ gestart.

het eind van de middag het brandweer-
voertuig ‘uitgenomen’. Een zeer trieste
dag, vooral omdat de gehele gemeente-
raad van Blaricum als een blok achter
haar vrijwilligers staat. Zij gaat naar de
geschillencommissie om dit alsnog
ongedaan te maken. De gemeenteraad
heeft daar zelfs geld voor over. In tegen-
stelling tot het uitnemen van voertuigen
worden er wel drie nieuwe bosbrand-
voertuigen gekocht en op verschillende
plaatsen in de regio gestationeerd. Dit
alles wordt bedacht en uitgevoerd achter
een groene tafel met weinig tot geen
gevoel voor de vrijwilligheid. Ik heb zelf
bijna veertig jaar deel mogen uitmaken
van dit geweldige korps. Alles is met

beleid en in samenspraak met het
gemeentebestuur gebeurd. Het is daarom
zeer pijnlijk te moeten constateren wat er
nu gebeurt. Gelukkig staat de gemeente-
raad nog als een rots in de branding voor
de vrijwilligers van de post Blaricum.
Dat geeft de burger moed. Want voor de
diezelfde burgers doen ze het. We zijn
trots op jullie!

De vrijwilligers zijn het belangrijkste
gereedschap van de brandweer. 
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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

*
*

*
*

Singer Laren – afscheid van 
algemeen directeur Reinier
Sinaasappel 

door Elisabeth Loudon
Na 14 jaar trad Reinier
Sinaasappel per 1 maart
jl. terug als algemeen
directeur van Singer
Laren. Evert van Os volg-
de hem op. Ter gelegen-
heid van zijn afscheid
werd de heer Sinaasappel
op 14 februari jl.
benoemd tot Ridder in de
Orde van Oranje-Nassau.
De onderscheiding werd
hem uitgereikt door burgemeester Elbert Roest van de gemeente Laren, mede
namens de burgemeester van Blaricum, Joan de Zwart-Bloch.

Reinier Sinaasappel is in 1948 geboren
aan de Bloemlandseweg; hij is Blaricum
altijd trouw gebleven en woont sinds
eind jaren 80 aan de Mathijssenhoutweg.
Van 1982 tot 1985 was hij als lid van de
gemeenteraad voor Blaricum OKE
(Overleg, Kracht en Eenheid) betrokken
bij de ‘strijd’ om de Bijvanck en de
gemeentelijke herindeling. Vanaf 1989
maakte Sinaasappel deel uit van het
bestuur van Singer Laren. In het jaar
2000 werd hij algemeen directeur. Nu
heeft hij per 1 maart jl. zijn functie neer-
gelegd, wegens het bereiken van de
AOW-gerechtigde leeftijd. Al met al kan
hij dus terugkijken op 25 jaar Singer.

Organisatie Singer Laren
De heer Sinaasappel had vooral de focus
op het Singer Theater en de algemene
organisatie van Singer Laren, dat onge-
veer 50 mensen in dienst heeft en wordt
ondersteund door vele vrijwilligers. De
opzet van Singer Laren met een theater
en een museum biedt uitstekende moge-
lijkheden voor kruisbestuiving. Zo wor-
den er lezingen over tentoonstellingen
georganiseerd in het theater en worden
thema’s van tentoonstellingen ook weer
gebruikt voor theatervoorstellingen. 

Mede directielid Jan Rudolph de Lorm,
afkomstig van het Rijksmuseum, richt
zich als museumdirecteur vooral op de
tentoonstellingen in het Singer Museum.
‘De huidige tentoonstelling Made in
Laren (geopend per 2 februari jl.) dragen
we van harte op aan Reinier,’ aldus De
Lorm. ‘Het is een feestelijke explosie
van de allermooiste schilderijen die zijn
gemaakt in de kunstenaarskolonie
Laren-Blaricum, de bakermat van de

Nederlandse avant-garde. De tentoon-
stelling is ook bedoeld als ode aan
Reinier, wiens geboortegrond hier
immers ligt. Het is voor een groot deel
aan Reinier te danken dat Singer Laren
binnen en buiten het Gooi een begrip is
geworden. Als museum draaien we mee
in de “premier league” van de
Nederlandse kunstmusea.’

Support van 6000 ‘vrienden’
De gemeente Laren subsidieert Singer
Laren ter bevordering van haar educatie-
ve rol in de gemeenschap. Dit geldt
natuurlijk voor alle inwoners, en in het
bijzonder voor scholen. Als sociaal-cul-
turele instelling draagt Singer Laren vol-
gens de heer Sinaasappel bij aan de soci-
ale cohesie binnen de regio. Daarnaast
heeft Reinier Sinaasappel veel aandacht
besteed aan alternatieve financierings-
middelen voor Singer Laren. In de afge-
lopen 15 jaar heeft hij zo’n 6000 bewo-
gen ‘vrienden’ aangetrokken, die allen in
mindere of meerdere mate Singer Laren
financieel ondersteunen. Zonder deze
vrijgevige schenkers kan Singer Laren
niet het niveau en de kwaliteit blijven
handhaven die zij nastreeft.

Verbouwing Singer Theater
Een laatste project dat de volle aandacht
van de heer Sinaasappel heeft gevergd is
de aanstaande verbouwing van het
Singer Theater. Dit gebouw is geopend
in 1956 en verkeert momenteel in bouw-
kundig slechte staat. Er liggen ambitieu-
ze plannen klaar voor deze verbouwing,
die in 2015/2016 zal plaatsvinden. Met
de verbouwing zullen het museum, het
theater en de beeldentuin beter met
elkaar worden geïntegreerd, waardoor

Mindfulness is een manier die leert om
met piekeren, onrust en stress om te
gaan. Op veel plaatsen worden trainin-
gen en cursussen aangeboden. ‘Al die
cursussen zijn echter gericht op volwas-
senen en spreken jongeren nauwelijks
aan. En dat is jammer omdat ook jonge-
ren heel veel profijt kunnen hebben van
deze trainingen,’ aldus Ellen Bron, trai-
ner mindfulness. Zij start in maart met
een training speciaal gericht op jongeren
van 14 tot 18 jaar.

Mindfulness
Mindfulness is een vaardigheid die
iedereen kan ontwikkelen en die kan hel-
pen om meer grip te krijgen op je
gedachten en gevoelens. Mind-
fulnesstraining is een vorm van aan-
dachttraining en onderzoek heeft aange-
toond dat het werkt bij stress, somberte,
spanning en pijn.
‘Jongeren kunnen zeker zo veel voordeel
hebben van de inzichten en methodes die
mindfulness hen kan bieden. Maar helaas
sluiten de trainingen die aangeboden
worden niet aan op hun wensen. Ik heb
door mijn ervaring als docent in het

voortgezet onderwijs en mijn opleiding
tot trainer een speciaal op die leeftijds-
groep gericht programma gemaakt en ik
denk dat veel jongeren, die moeite heb-
ben om met stress, spanningen en druk
om te gaan, hier baat bij kunnen hebben.’
Een training die leert om te gaan met pie-
keren en onrust, leert rustig te blijven bij
heftige emoties en gedachten, en leert om
de aandacht te richten en te focussen
zodat er beter geconcentreerd kan wor-
den op school en studie. Uiteindelijke

doel van de bijeenkomsten is om aan-
dachtig te worden in het hier en nu.
Daarom ook de naam ‘be mindful’ van de
training en het adres  www.bemindful.nu.

Informatie
De serie bestaat uit vijf bijeenkomsten
van 2 uur en is bestemd voor jongeren
tussen de 14 en 18 jaar. De eerste bijeen-
komst vindt plaats op 25 maart in
Blaercom. Het is mogelijk om vooraf
een kennismakingsgesprek te hebben. 

Voor aanvullende informatie en aan-
melden zie www. bemindful.nu.

Mindfulness voor jongeren
Bij veel jongeren is de agenda vol en het leven druk: school, werk, vrienden,
sport en heel veel andere zaken die de dag en ook het hoofd vullen. Dat kan
zorgen voor stressvolle situaties en spanningen. Niet zo vreemd dat ze tegen
vragen en moeilijkheden aanlopen. 

nog meer van de synergie binnen het
complex kan worden geprofiteerd. 

Opvolger Evert van Os
Evert van Os heeft Reinier Sinaasappel
per 1 maart jl. opgevolgd. Hij heeft zijn

sporen verdiend in het bedrijfsleven en is
altijd persoonlijk betrokken geweest bij
de cultuursector. De verbouwing biedt
een mooie bijdrage aan zijn ambitie om
Singer Laren ‘het culturele hart’ van het
Gooi te laten zijn.
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Bij HR INJECTABLES kunt u terecht voor subtiele gelaats-
verjongende behandelingen door gebruik van hyaluronzuur en 
botox. Wij vinden het belangrijk dat u er natuurlijk uit blijft zien.

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

Dr. Holtmannweg 24, Laren

Het behoud van uw
natuurlijke schoonheid

HR INJECTABLES

Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

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

De Kievit
Hans trouwde op 29 september 1967 met
Willij Smit uit Laren. Haar moeder was
wel een Blaricumse, namelijk Marie van
Lammert Rigter van de Eemnesserweg 4.
Er was in die jaren woningnood en Hans
en Willij gingen inwonen bij een nicht van
Hans: Marie, die met haar man Jan van der
Veen aan de St. Josephweg woonde. Er
werd natuurlijk wel uitgekeken naar ande-
re woonruimte. Het liefst zelf een nieuw
huis bouwen. Deze droom kon verwezen-
lijkt worden aan de Klaphek. Zijn broer
Gerardus, ja… de maker van de
Erfgooiersboom, bedacht de naam: ‘De
Kievit’. Deze vogel maakt maar een klein
nestje van een beetje gras, maar waakt er
geweldig over. Hans bouwde een solide
degelijk huis en waakte er ook als een kie-
vit over. 

Tegenslag
In 1973 kreeg Hans een staalsplinter in
zijn oog. Na een ziekenhuisopname in
Utrecht moest men constateren dat hij in
dat oog geen licht meer zou krijgen.
Hans bleef optimistisch en zei: ‘In het
land der blinden is éénoog koning.’ Zijn
vakbekwaamheid heeft er zeker niet

onder geleden. In 1995 werd hij getrof-
fen door een hartaanval. Na de nodige
revalidatie pakte hij, ook na deze tegen-
slag, de draad weer op. 

Hard gewerkt
Hans komt uit het kinderrijke gezin van
Geurt Lanphen en Berta Calis, van het
Fransepad. Het gezin telde 15 kinderen,
waarvan er drie heel jong zijn overleden.
Hans had een tweelingbroertje, helaas is
dit ook jong overleden. Het tekent Hans
en Willij dat hun zoon de naam draagt
van zijn overleden tweelingbroer Johan.
Bij zijn crematie in Utrecht op dinsdag
11 februari jl. waren heel veel mensen
aanwezig. Dat verdiende hij ook, maar
we hadden het niet erg gevonden als dat
pas over twintig jaar was geweest. Hans
heeft van kinds af aan, net als al zijn
broers en zusters, hard gewerkt. De laat-
ste jaren genoot hij van het leven, maar
hielp graag nog waar nodig. Niet alleen
zijn gezin en familie maar heel Blaricum
zal hem missen. 

Wij van hei & wei wensen zijn vrouw
Willij en hun kinderen en kleinkinderen
veel sterkte toe. 

In memoriam Hans Lanphen
* Blaricum, 19 april 1944, † Blaricum, 5 februari 2014

door Frans Ruijter
Een blije en opgeruimde man, waar niemand tevergeefs een beroep op deed als
iets gedaan moest worden, in welke vorm dan ook… Dat was Hans Lanphen, die
ons op 5 februari jl. op 69-jarige leeftijd plotseling is ontvallen.
Een vakbekwaam timmerman in hart en nieren die, als hij bij je kwam aan de
deurklink voelde. Wanneer deze iets anders deed dan wat Hans wilde, was zijn
vraag: ‘Hé joh, heb je een schroevendraaier? Dan maak ik dat even!’
Jarenlang was hij actief voor de plaatselijke EHBO-vereniging; vele prijzen
werden er mede door zijn inzet behaald. Ook bij de jaarlijks gehouden
Blaricumse ‘Dag van het Werkpaard’ was Hans samen met zijn vrouw Willij
actief om dit telkens weer tot een succes te maken.

Blaricum toen...

Boerderij Zwaluwenweg 2B 
In deze boerderij woonde Gijs Borsen. Hij trouwde op 10 mei 1881 met

Anna Rokebrand. Zij kregen vier zonen: Hendrik stichtte een boomkweke-
rij op de Schapendrift, Lammert was ruim 23 jaar meentbeambte op de
Hilversumse Meent en vestigde zich later als boer ook op de Schapendrift,
Jan nam de boerderij van zijn ouders over en Tijmen zette een boerenbe-
drijf op aan de Langeweg 15. In de boerderij op de foto woont nu de derde
generatie Borsen, namelijk de zoon van Jan: Bep. Dit is dus de ‘Borsen-
bakermat’. De foto is van na 1935, want de N.H.-Kerk, nu Dorpskerk, heeft

al de grote restauratie ondergaan.  
Aangeleverd door Frans Ruijter

Peter Smit Blaricum@PeterSmitBcum
Weer een Nederlands Kampioen in
Blaricum: Gefeliciteerd Frans! 

Blaricum Citytweet@BlaricumNL
Ozb het hardst gedaald in Blaricum

Voelenderwijs@Voelenderwijs
Het leven lijkt uit de aarde verdwenen,
maar de aarde maakt zich klaar voor
de nieuwe lente 
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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

Wethouder De Ridder opent sportpark Oostermeent

Wethouder Lia de Ridder opende zater-
dag 8 maart het vernieuwde sportpark 
Oostermeent. Dat deed zij samen met 
vertegenwoordigers van alle betrokken 
verenigingen op het sportpark. 

Het sportpark, gelegen aan de Scha-
-

ondergaan. Zo is onder andere op het 

het voetvalveld kunstgras gekregen en is 
het hoofdveld gerenoveerd. De verlich-

rond het terrein te vergroten. Voor een 

-
keerplaatsen vervangen en uitgebreid.

Sportpark Oostermeent huisvest diverse 

onderhoud van het sportpark overgedra-
gen aan de verenigingen. 

Bijzondere straatnaam

straatnaam van de nieuwe toegangsweg 
naar sportpark Oostermeent onthuld. 

doodgeschoten. 

-
ers op het gebruik van gemeenschap-

aangestelde Meentmeesters moesten 
erop toezien dat de meentgronden al-
leen gebruikt werden door boeren uit 
dezelfde gemeente. Dit ging in tegen de 

oude rechten en gebruiken van de erf-
gooiers. De zaak liep zo hoog op dat het 
leger werd ingeschakeld om te voorko-
men dat Laarder boeren de Blaricumse 
meentgronden zouden gebruiken. Toen 

koeien te verplaatsen werd door één van 
de soldaten een gericht schot afgevuurd. 

geraakt en liet enkele uren later het le-

Meer plek op parkeerterrein Bellevue

vanwege twee ingediende beroepen tegen het bestemmingsplan bij de Raad van State. Bij de uitspraak eind 2013 bleef 
het bestemmingsplan in stand. Dat betekent dat de gemeente in 2014 kan starten met de uitbreiding van het 
parkeerterrein Bellevue. 

Van 26 naar 37 
parkeerplaatsen 
Op dit moment is de gemeente bezig 
met de aanbesteding van het werk voor 

parkeerterrein tegenover restaurant 

met deze werkzaamheden:
•  Het aantal parkeerplaatsen wordt uit-

gebreid: van 26 naar 37, dit is inclusief 
1 gehandicaptenparkeerplaats.

•  De parkeerplaats wordt groter. Het 
nieuwe deel ligt parallel aan de 
Huizerweg, aan de noordkant: deze 
uitbreiding gaat niet ten koste van de 

aangrenzende Blaricummer Eng. 
•  Het parkeerterrein wordt opnieuw 

klinkers worden hergebruikt.
•  Het voetpad naar het parkeerterrein 

dat uitkomt op de Huizerweg komt en-

de oude acacia. 
•  De in- en uitgang van het parkeerter-

rein aan de Bergweg wordt breder en 

Meer informatie
In totaal duren deze werkzaamheden 

voor de Aspergefeesten (in mei 2014) 

geïnformeerd. 

de website www.blaricum.nl (Actueel > 

dan kunt u contact opnemen met de 
heer P. de Cocq van de afdeling Aanleg 

14 035, of per e-mail: 

Foto: Studio Kastermans

NLDOET: 
DOET U OOK MEE?

-
ligerswerk in de spotlights. NLdoet 

Nederland. Op deze twee dagen kan 

handen uit de mouwen steken. Via 

maar ook op individuele basis.

Op de website van NLdoet staan 
allerlei klussen waarvoor u zich kunt 
aanmelden. Samen met vrienden 

oppakken? Of koken voor anderen? 

via www.nldoet.nl
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Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Aanvragen om 
omgevingsvergunningen 
•   1261 CN, het uit-

bouwen van de woning, ingekomen  

•   1261 JJ, het vellen van  

•  1261 GW, het op-

•  1261 SR, het vellen van  

•   1261 JM, het oprich-
ten van een woning met garage en het 
aanleggen van een zwembad, ingeko-

•   1261 CL, het 
vellen van 20 bomen, ingekomen  

•   1261 HH, de 
-

de Waterschapslaan, ingekomen  

•  1261 EA, het oprich-
ten van een villa, het slopen van de 
oude woning en het veranderen van de 

•   1261 HS, het vellen 
van 2 bomen, ingekomen 27 februari 

•  het oprichten van een auto 

•   het oprichten van een 
-

gen van een uitweg, ingekomen  

•   1261 HJ, het vellen 

•   1261 JV, het 

•  1261 CP, het vellen 

•  1261 CA, het vel-
len van 1 boom, ingekomen 6 maart 

•   1261 ED, het vellen 
van 1 boom, ingekomen 6 maart 2014.

De aanvragen kunnen worden ingezien 

Verleende vergunningen
Verleende 
omgevingsvergunning
•   1261 LD, aanleggen van 

een uitweg, verzonden 21 februari 

•   1261 JL, het vellen 
van 1 ruwe berk (herplant), verzonden 

•  
en vervangen dakbedekking, verzon-

•   1261 GJ, het vellen 
 

4 zomereiken, verzonden 4 maart 2014. 

Overige vergunningen 
door burgemeester en wethouders

de muziektent aan de Dorpsstraat ten 

tapenade op de dinsdag t/m  
31 december 2014, verzonden  
21 februari 2014.

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-

van voorlopige voorziening indienen 

Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige 
voorzieningen.

-

vastgestelde route voor het vervoer van 

Nummer:  VVGS 14.7003

15 in Eemnes
Af te leveren stof: LPG/Propaan
Aanvrager:  Nefco Services B.V. in 

Waardenburg

17.00 uur kunt u de hierboven ge-

Servicebureau|Gemeenten, Utrechtse-
weg 12 in Amersfoort. Buiten kantoor-
uren kunnen de stukken slechts na 
afspraak worden ingezien. U kunt telefo-
nisch een afspraak maken, telefoonnum-

-
sluit kan een bezwaar door belangheb-
benden worden ingediend. Het bezwaar-

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Eemnes,
p/a Servicebureau|Gemeenten
Postbus 2188
3800 CD  Amersfoort

ondertekend en bevat tenminste:

-

4. de gronden van het bezwaar.

schorst de werking van dit besluit niet. 
Daarvoor dient u naast een bezwaar-

een voorlopige voorziening in te dienen 
-

bank in Utrecht, Postbus 13023, 3507 LA 

-
ter kan een voorlopige voorziening tref-

de betrokken belangen dit vereist.

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

 

Iedere dinsdag - in de oneven weken 
- in het BEL-kantoor,  Zuidersingel 5 

www.welmon.nl

De raadsvergadering van 
dinsdag 18 maart 2014 vervalt. 
De raad vergadert in maart op de 
volgende data: 

•   Dinsdag 25 maart 2014:  
  

Aanvang 20.00 uur in het 
gemeentehuis, Kerklaan 16 in 
Blaricum.

•  Donderdag 27 maart 2014:  
  

Aanvang 20.00 uur in het 
gemeentehuis, Kerklaan 16 in 
Blaricum.

AGENDA RAAD 
IN MAART

Een klein beetje rook is voldoende om 
een luid piepend geluid te doen afgaan. 

-

Waar koop ik rookmelders?
Rookmelders worden vooral verkocht in 
de doe-het-zelfzaken of bouwmarkten. 

detecteren niet alleen rook, maar ook 

houdt in dat de rookmelder voldoet aan 
-

duurzaamheid en milieuaspecten.

Installeren van een rookmelder
Een rookmelder installeren is heel sim-

-

het plafond. 

BEL-Commissie 
Ruimtelijke 
Kwaliteit

Rookmelders 
redden levens
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100% van de gevallen buit! Dit betekent 
dat er veel waardevolle spullen in auto’s 

behoed u voor een inbraak en het maakt 

te stelen.

Negen tips om diefstal te 
voorkomen:
1.  Laat nooit geld, laptops of andere dure 

spullen in uw auto liggen.
2. Laat zien dat u niets waardevols ver-

 
Zo kunnen dieven zien dat er niets te 
stelen is. Laat ook geen andere spullen 
zichtbaar in de auto achter, zoals een 
boodschappentas of kleding

 
Denkt u ook aan het wissen van de 
afdruk van de zuignap.

4.  Laat u toch apparaten in de auto lig-
 

Anders weten dieven meteen dat er 
apparaten in uw auto liggen. Ze kun-

buiten uw auto opmerken.
5.  Haal de sleutel uit het contact. Zorg 

-

6.  Parkeer uw auto op een plek met veel 
licht, waar veel mensen komen.  
Daar houden dieven niet van.

7.  Let op uw autosleutels. Laat ze niet in 
 

Laat ze niet in de kleedkamer als u gaat 
sporten.

8.  Laat een goedgekeurd autoalarm 
monteren.

Is er ingebroken in uw auto? 

doen:
•  Maak een afspraak via telefoonnummer 

Betrapt u een dief?
-

dachts ziet. Noteer het kenteken van de 
verdachte auto of het signalement van 
de verdachte persoon. Geef dit door aan 

Meld uw naam, uw woonplaats, het 
adres en wat er precies aan de hand is.

Haal zelf uw laptop uit de auto! 

-

Ligging van het gebied
Het plangebied beslaat ruwweg alle 

het om de gebieden van de Blaricum-
merheide, de Blaricummer Eng, het 

-
meent, het Weidegebied tussen de Bla-

het gebied De Kampen, inclusief het 
-

het sportpark Oostermeent en de vier 

Gewijzigde vaststelling
Het bestemmingsplan is deels ambts-

-

Kampen weer een agrarische bestem-
ming hebben gekregen. Verder is het 
bestemmingsplan op een aantal punten 

-

wordt u verwezen naar de stukken die 
ter inzage liggen. 

Periode van terinzagelegging 
Het vastgestelde bestemmingsplan, de 

-
rende raadsvoorstel en -besluit, liggen 

vanaf 18 maart 2014 gedurende zes 

en Wonen in het kantoor van de BEL 

kunt hier terecht op maandag, dinsdag 
en donderdag van 08.30 tot 12.30 uur en 
op afspraak. Tevens is het bestemmings-

website www.blaricum.nl en op 

Beroep 
Tegen het vastgestelde bestemmingsplan 

het bestemmingsplan ten opzichte van 
het ter inzage gelegde ontwerpbestem-

bestuursrechtspraak van de Raad van 

Haag. Voor het indienen van een beroep-

Voorlopige voorziening
-

een verzoek om voorlopige voorziening 

voornoemde Afdeling. Ook voor een 

verschuldigd. 

Inwerkingtreding
Het raadsbesluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan treedt in werking op 

-

-
spraak is ingediend, wordt de inwerking-
treding van het besluit opgeschort tot 
het moment waarop op het verzoek is 
beslist. 

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Landelijke Gebieden Blaricum’

MAKKELIJK BEDRIJFSRUIMTE ZOEKEN VIA 
NIEUWE BEDRIJVENLOKET 
GOOI EN VECHTSTREEK

Ondernemers met uitbreidingsplannen of startende bedrijven: via het 

-

bedrijfsleven en in het bijzijn van onder meer wethouder Lia de Ridder.

-
der Lia de Ridder verwelkomde de genodigden namens de gemeente Blari-

waarin wethouders Petra van Hartskamp (gemeente Huizen) en Jan Rensen 
(gemeente Hilversum) in gesprek gingen met twee vertegenwoordigers van 

Hilversum). 

elkaar beconcurreren”, stelde Rensen. Volgens collega-wethouder Petra van 

ondernemers in ontwikkeling”, vonden Van Dort en Van Kampen:  “groeiende 
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Comité 4 mei zoekt nieuwe 
Comitéleden
Het 4 mei Comité Blaricum is op zoek 

organiseert het Comité een herdenking 

in het plantsoen aan de Piepersweg, ter 
nagedachtenis aan de medeburgers die 

-
komen.

Het Comité bestaat op dit moment uit 
een aantal trouwe bestuursleden en 
zoekt enthousiaste nieuwe leden die 

-

Wat wordt er van nieuwe leden 
verwacht?
In de aanloop naar 4 mei wordt een 
aantal keer vergaderd. Momenteel is het 
comité bezig met de voorbereidingen 
voor de aanstaande herdenking. 

Bent u geïnteresseerd? Neem dan telefo-
nisch contact op met het bestuurssecre-
tariaat op 035 – 751 32 25.

-

gemeente binnen zijn. 

-
dingen aan vooraf. U kunt een plaatsgenoot voordragen via een aanvraagformulier, 

haar advies, voor 1 oktober 2014 sturen naar de Commissaris van de Koningin in de 

-

 
Tussentijdse gelegenheid

Informatie en aanvraagformulier

bestuurssecretariaat, telefoon: 035 – 751 32 25. Het aanvraagformulier kunt u ver-

Voordragen Koninklijke 
Onderscheiding in 2015

 “Hoe leer ik mijn kind met 
geld omgaan?” 

Leren omgaan met geld is een belangrijke vaardigheid in het zelfstandig en 
zelfredzaam worden. Kinderen die al jong hebben leren omgaan met geld doen het 

Wat kunt u thuis doen om uw kind verstandig met geld om te leren gaan?

3. Spreek samen af wat uw kind wel en niet van het zakgeld moet betalen.

 
12 een goed oefenmiddel.

bankrekening. Dan leert uw kind ook daar mee omgaan.
-

kunnen.

-
den, naastbetrokkenen en mensen die in hun werk te maken hebben met au-

Dr. Jan-Pieter Teunisse en Dr. Emma van Daalen geven die dag een lezing over 
-

U bent maandag 31 maart van harte welkom in de Regenboogkerk, 

www.infocentrumggz.nl

REGIONALE AUTISMEDAG

Wat is Burgernet? 
Burgernet is een samenwerking tussen 

veiligheid op straat te bevorderen. Het is 
een telefonisch netwerk van inwoners en 

Hoe werkt Burgernet?

een inbraak of vermist persoon, dan start 

via de (mobiele) telefoon of een tekstbe-

richt via SMS. Dit bericht is een verzoek 
-

schreven persoon of voertuig. Ziet u iets, 

de kans dat een vermist kind snel wordt 
opgespoord of dat een verdachte sneller 

-

Meld u nu aan!
Op www.burgernet.nl kunt u zich heel 
eenvoudig aanmelden als deelnemer. U 
vindt op deze website ook meer informa-

Bent u al lid van Burgernet?



Radio 6FM Elke zaterdag in het pro-
gramma ‘Ochtend humeur’ is er om
10.15 uur het item ‘Achterhaald nieuws’
met Frans Ruijter. 
PC Helpdesk Bent u 50+, zit u met een
probleem met uw PC, tablet, iPad?
Advies van maandag tot vrijdag tussen
10.00-12.00 uur in het Brinkhuis. Info:
www.pchelpdeskbel.nl. 
Blaercom Lezingen van Het
Theosofisch Genootschap op 10 april
Wat is nu toch de waarheid over wie en
wat we zijn? 15 mei Verandering is de
enige constante en op 19 juni Waar je
tegen strijdt, blijft bestaan. Aanvang
20.00 uur. Info: 06-12025743 en
www.theosofie.net. Kunstcafé data: 4
april en 2 mei. Aanvang 20.00 uur. Een
vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs
gesteld, zodat de kwaliteit van de avond
op een hoog niveau kan blijven.
De Malbak 21 maart van 15.00-17.00
uur Blaricumse Lente High Tea georga-
niseerd door Rotaryclub Blaricum-
Centaurea en Versa Welzijn. Deelname
is kosteloos. Aanmelden via
gvliet@versawelzijn.nl of 5262902.
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. Elke don-
derdagmiddag ‘meidenmiddag’ (Girls
Place) van 16.00-18.00 uur. Voor mei-
den van 9 t/m 12 jaar. Info: tel.
52562902. Zaterdag 29 maart van

13.00-16.00 uur is het weer zover: een
2e hands kinderkleding- en speelgoed-
beurs nieuwe stijl! Je huurt een tafel en
je verkoopt je eigen spullen. Na afloop
neemt ieder zijn/haar eigen spullen
mee. 
Info: kledingbeursmalbak@gmail.com.
Voor de koersbalgroep op donderdag-
morgen van 10.00-12.00 uur wordt
gezocht naar enthousiaste spelers. De
kosten zijn € 7,75 per maand. Info: tel.
5262902 of gvliet@versawelzijn.nl. 
GeheugenHuis het inloop- en ontmoe-
tingscentrum voor en door mensen met
(beginnende) geheugenproblemen en
hun mantelzorgers. Dinsdag- of donder-
dagochtend tussen 9.30-12.30 uur
(wijkcentrum De Draaikom, Draaikom
2, Huizen). 
Info: tel. 5288260 of tel. 5288275, e-
mail: geheugenhuis@versawelzijn.nl en
www.versawelzijn.nl/geheugenhuis. 
Brinkhuis Schilderskring (vrij tekenen
en schilderen) in het atelier op dinsdag
van 13.30-16.30 en van 19.30-22.30 uur.
Info en aanmelden 
cursusbureau@versawelzijn.nl of tel.
6299838. Rechtswinkel, juridische vra-
gen snel beantwoord, elke maandag-
avond van 19.30 tot 20.30 uur kunt u bin-
nenlopen. 50+ leest voor aan peuters van
2 t/m 4 jaar, elke vrijdagochtend tussen
11.00 en 11.30 uur. 28 maart om 20.00
uur Weltklassik am Klavier István Lajkó.
Kaarten: jeugd tot 18 jaar gratis, volwas-
senen € 20,- en studenten € 15,-.
Bestellen via reserveren@hartvanlaren.nl

EXPOSITIES
Histor ische Kr ing Blaricum t/m 19
april tentoonstelling van de werken van
de Blaricumse schilder Sal Meijer.
Donderdag van 20.00-22.00 uur en
zaterdag van 14.00-16.00 uur. Info:
www.hkblaricum.nl.
De Trappenberg tot 2 april verkoopten-
toonstelling, Ed Nolens schilderijen,
David Newman aquarellen en Dirk van
der Kraan keramiek. 
Info: www.kunstroutetrappenberg.nl. 
BEL-kantoor  t/m 26 maart tijdens kan-
tooruren tentoonstelling van werken van
kunstschilders Maja Boot en Angeline
Rijkeboer en beelden van Els de Graaf. 
Rosa Spier Huis t/m 6 april tentoon-
stelling van schilderijen en tekeningen
van Els ter Horst en ruimtelijk werk van
Liesbeth Pallesen. Dagelijks tussen
10.00-16.00 uur. 
Brinkhuis (H)ar tGaler ij t/m 31 maart
schilderijen van Carl Schlüter.
Blaercom in maart expositie schilderij-
en van José Borsen-Hilhorst en
Michelle van der Borgh.

WELZIJN/CULTUUR
BEL-kantoor  Lunchpauzeconcerten 3e
donderdag van de maand. Aanvang
12.30 uur, afloop 13.15 uur, zaal open
om 12.00 uur. Toegang € 10,-  incl.
broodje en koffie/thee: 20 maart Sjoerd
Kloppenborg - piano, 17 april David
Mannesse - piano, 15 mei  Lodewijk
Crommelin - piano en 19 juni Lisette
van de Loo - piano.

of www.weltklassik.nl en tel. 7513991.
Gooische Vrouwen Zaken (GVS) orga-
niseert bijeenkomsten op 20 maart en
15 mei van 11.00-14.00 uur, kosten per
bijeenkomst € 19,75, inclusief koffie
en lunch. Info en reserveren:
reserveren@hartvanlaren.nl, tel.
7513991. De Acteerwinkel geeft kin-
dertheaterlessen voor kinderen van 5
tot 15  jaar. Tevens pilot puberlessen
voor klas 1, 2 en 3 van het voortgezet
onderwijs. Info en aanmelden
www.deacteerwinkel.nl of bel met
eigenaresse Astrid Cattel 06-52036158.
BVV’31 tombolaloten kopen via
www.bvv31.nl.
Alzheimercafé in Laren 21 maart
inloop vanaf 19.00 uur. Thema: De
dementievriendelijke samenleving.
Het gesprek begint om 19.30 uur in
De Stichtse Hof, Naarderstraat 81.
Histor ische Kr ing 12 april van 14.30-
16.00 uur dorpswandeling o.l.v. een
gids. Vanaf 14.00 uur welkom op de
Brinklaan 4A. De kosten zijn € 3,-
voor niet-leden (incl. consumptie),
voor leden van de HKB is de wande-
ling gratis. Graag opgeven per e-mail
info@hkblaricum.nl of telefonisch
0653168006.  

BIBLIOTHEEK
Huizen tel. 5257410. Woensdag 19
maart inloopochtend van 10.45-12.00
uur, informatie door Nederlandse
Brandwonden Stichting. Laren tel.
5382612. Info: www.bibliotheekhlb.nl. 

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

Kopij aanleveren en informatie: 
redactie@heienwei.nl 
tel. 06-50593402 of 06-25098485
Eindredactie:
Gerda Jellema, Bela Bouma, Marjolijn Schat
Correctie: Satyamo Uyldert en Piet Niks
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Hei & wei is een tweewekelijkse uitga-
ve. Mail uw kopij naar:
redactie@heienwei.nl. 
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Hei & wei niet 
ontvangen?

Bernardusconcerten een groot 
succes!

Amnesty voert actie voor de Chinese
dichteres en kunstenares Liu Xia. Zij
heeft al ruim drie jaar huisarrest in
Beijing omdat haar haar man de
Nobelprijs voor de Vrede had gewon-
nen. 

Haar man Liu Xiaobo is een van de
opstellers van Charta 08. Eind 2009
werd hij na een proces van slechts 2 uur

tot elf jaar gevangenisstraf veroordeeld
wegens het ‘aanzetten tot omverwerping
van de staat’. 
U kunt tot 31 maart een kaart (zonder
religieuze afbeelding) sturen met uw
boodschap naar Amnesty International,
Postbus 1968, 1000 BZ Amsterdam,
t.a.v. Liu Xia. Amnesty zal dan proberen
al uw kaarten op 1 april (haar verjaar-
dag) bij haar te bezorgen.

Afgelopen 12 februari speelde onder
leiding van Bernardusvader en dirigent
Peter Santa het Amsterdam Chamber
Orchestra de prachtige Serenade en
Souvenir de Florence van Tsjaikovski.
Samen met saxofonist Arno Bornkamp
speelde het orkest het indrukwekkende
Saxofoonconcert van Glazoenov. 

Directeur Guus Braakhuis van de
Bernardus glundert nog na van het grote
succes. ‘Het is geweldig om te zien hoe je
als school met leerkrachten, ouders en
kinderen samen een leuk en niet-alle-
daags initiatief kunt neerzetten. Het is
leuk om ook eens deze kant van onze
bloeiende school te delen met iedereen
die de Bernardus een warm hart toe-
draagt’. Zo’n 150 feestelijk geklede
belangstellenden kwamen luisteren naar
het eerste concert. Het tweede concert van
de avond trok daarna nog eens ruim 90
bezoekers. In de weken voorafgaand aan
het concert maakten de kinderen al kennis
met het programma van de avond. Terwijl
ze luisterden naar de muziek van deze

Sint-Petersburgse componisten, maakten
de kinderen prachtige kunstwerken die in
de sfeervol aangeklede ‘concertzaal’ wer-
den geëxposeerd.

Vervolg
Directeur Braakhuis ziet het wel zitten
om er een jaarlijks terugkerend evene-
ment van te maken. ‘Uit de enthousiaste
reacties van bezoekers, kinderen, organi-
satie én musici maak ik op dat iedereen
genoten heeft. En als we, net als deze
keer, weer enkele gulle Blaricumse onder-
nemers bereid vinden dit evenement
financieel te ondersteunen, staat niets ons
toch meer in de weg?’

Familieberichten
Overleden
05-02-2014 Hans Lanphen, gebo-

ren 19-04-1944
13-02-2014 Cornelis Hendrikus

(Cees) van der
Wardt, geboren 
15-09-1950

21-02-2014 Augustinus Petrus
(Guus) Lanphen,
geboren 09-06-1922
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De Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) zorgt ervoor dat mensen zo lang
mogelijk zelfstandig kunnen blijven
wonen en dat iedereen, van jong tot oud,
kan meedoen in de samenleving. Elke
gemeente krijgt – gevraagd en onge-
vraagd – advies over zorg en welzijn van
een Wmo-adviesraad. Deze bestaat in
Blaricum uit zeven mensen. Voor het aan-
dachtsgebied Jeugd is er een vacature bij
de Wmo-raad. Het gaat om een vrijwillige
functie (met vrijwilligersvergoeding),
waarvoor je enkele uren per maand
beschikbaar bent. U kunt voor 14 april
contact opnemen met Margot Conelis,
corn1076@planet.nl.Amnesty International

Wmo-Adviesraad
Blaricum


