
NK Mennen 2014
Blaricummers Bud de Gooijer en Paul
Loman deden deze maand mee aan 
De Nederlandse Kampioenschappen
Mennen. 
Paul en Bud reden in klasse 3. Hiervoor
waren de meest succesvolle 13 aanspan-
ningen uit heel Nederland uitgenodigd.
Het betrof een tweedaagse wedstrijd met
de volgende onderdelen: dressuur, vaar-
digheid en een marathon van acht kilo-
meter met 6 hindernissen. Ruim 20 sup-
porters reisden met Bud en Paul mee

naar Wouterswoude. De heren vielen niet
in de prijzen, maar streden voor wat ze
waard waren. 

Amuse Tour 
Blaricum maakt zich op voor de 2e
Amuse Tour. Op 26 oktober kunnen de
deelnemers zich weer culinair laten
verrassen. 
De zeven deelnemende restaurants zijn:
Bellevue, Trattoria Da Bruno, Rust Wat,
Cuccina Da Bruno, Moeke Spijkstra,
The Red Sun en Blaer. Op vertoon van
een passe-partout zullen zij u hun beste
wijnen en amuses presenteren. Vanaf
16.30 is er life muziek bij Moeke
Spijkstra. Ook rijdt er weer een huifkar
rond van zorgboerderij ’t Werckpaert die
u van restaurant naar restaurant brengt. 

Aanvang van de Amuse Tour is 
12.00 uur en het eindigt om 17.00
uur. Kaarten a € 45,00 p.p. 

kunt u bestellen via de website
www.amusetour.nl of telefonisch

06-10339011.  

Golden Oldies 
Op 4 oktober organiseert Pivot Party
in De Malbak een Golden Oldies
avond. De Party begint om 20.30 uur,
entree 8 euro, inclusief hapjes.
‘De gemeenschappelijke deler was dan-
sen en een gezellige avond uit. Maar als
je wat ouder bent, valt het aanbod van
geschikte uitgaansgelegenheden toch
wel tegen’, luidde het uitgangpunt bij het
van de grond tillen van deze organisatie.
‘Daarom hebben we bedacht om zelf
dansavonden te organiseren in onze
eigen regio.’  
Zie onze evenementen agenda voor meer
informatie’, (www.pivot-party.nl).
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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

Pastoor Jongerius (1879-1961), de toen-
malige pastoor van de St. Vitusparochie
(1935-1961), was aan het eind van de
Tweede Wereldoorlog van mening, dat
mocht Blaricum gespaard blijven van
oorlogsgeweld, dit mede te danken was
aan de bescherming van Onze Lieve
Vrouw van Fátima. Hij vond het dan ook
niet meer dan normaal dat er na de oor-
log een beeld van haar zou komen bij de
kerk. Gelukkig is Blaricum niet in de
frontlinie gekomen in de laatste maan-
den van deze verschrikkelijke oorlog.
Nederland was na de oorlog berooid en
arm achtergelaten door de Duitsers.
Blaricum maakte daarop geen uitzonde-
ring, wat het realiseren van dit beeld
bemoeilijkte. Echter, pastoor Jongerius
was een kei in het vinden van oplossin-
gen voor dit soort problemen. Daar

kwam bij dat wat hij in zijn hoofd had,
hoe dan ook moest gebeuren. 

Rekening
In mei 1948 vond de bouw van het beeld
plaats. Op de rekening van het geheel,
die Henny de koster voor mij opgezocht
heeft, staan mooie bijzonderheden die ik
u niet wil onthouden. Het werk is uitge-
voerd door de firma E. Rigter & Zonen
van het Eikenlaantje 1. Er zijn 450 stuks
kalkzandstenen gebruikt voor de funde-
ring en 2950 klinkers voor het gedeelte
wat boven de grond staat. Het beeld is
geleverd door steenhouwerij Hebing, de
voorloper van de Larense steenhouwerij.
De aanvoer van het beeld geschiedde op
een vrachtwagen waarop zand lag, met
in dat zand het beeld. Op deze wijze van

‘O.L. Vrouw van Fatima, blijf
ons beschermen …’

door Frans Ruijter
…staat in blauwe letters in de rand van de sokkel van het beeld wat pontifi-
caal voor de Vituskerk staat. Je vraagt je dan al snel af waarom en hoe lang
dit beeld er al staat.  Antwoord op deze vragen probeer ik hieronder te geven,
met medewerking van Henny Vos, de koster. Hij heeft mij van de nodige infor-
matie voorzien, waarover later meer. 
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DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

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

Tel: 035-5248989
www.moulijn.nl

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

Bud de Gooijer met groom Marjolein
Waarle
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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

Lucia, Franceso en Jacintha nabij het
Portugese stadje Fátima. De verschij-
ningen van Maria werden vooraf
gegaan door drie bezoeken van een
engel. Op 13 mei 1917 zou Maria voor
de eerste keer aan de kinderen versche-
nen zijn en beloofd hebben elke maand
opnieuw op de dertiende te zullen ver-
schijnen. Ze riep de kinderen op om
boete te doen en offers te brengen met
het doel lijdende zielen uit het vage-
vuur te helpen en te bidden voor de
bekering van zondaars, opdat zij niet
naar de hel zouden gaan. De kinderen
snoerden zichzelf daarop in met stevige
koorden en zagen af van eten en drin-
ken op bijzonder warme dagen. Ook
droeg Maria hen op iedere dag de
Rozenkrans te bidden omdat dat zou
leiden tot innerlijke en algehele vrede.
Twee van de drie herderskinderen, de
broer en zus Francisco Marto (1908-
1919) en Jacinta Marto (1910–1920),
werden het slachtoffer van de Spaanse
griep. Paus Johannes Paulus II ver-
klaarde hen in 2000 zalig. Het derde
herderskind, hun nichtje Lucia dos
Santos (1907-2005), trad in 1925 in
een Spaans Karmelietessen-klooster.
Zij schreef zelf haar herinneringen aan
de verschijningen op. Lucia stierf op 13
februari 2005.

‘Blijft u maar zitten’

zei de kwieke thuiszorgconsulen-
te tegen mijn echtgenote, die
geen poot meer kan verzetten
vanwege haar handicap. Een
hard gelach. Op tijd werden we
afgeleid door een eekhoorn op
het terras, die met zijn geknab-
bel stopte om ons alert aan te
kijken. Vannacht heb ik nog
gedroomd van het beestje, het
praatte zelfs tegen me. Zó mooi
kan het leven zijn. Als je droomt.

Machteloos hebben we deze
zomer te veel gruwelijkheden
moeten aanzien. Ondanks dat is
de 21e eeuw statistisch gezien de
vreedzaamste ooit. Dat klopt
toch niet? Ja, wel, omdat al dat
geweld steeds sneller zichtbaar
is, de extremen worden uitver-
groot en het steeds uitgebreider
besproken wordt. Denk aan de
vele media-informatie over
Afrika, het Midden Oosten en
over de  Oekraïne, het land
waarvan de tsaristische buur-
man heimelijk en bloedig de
grenzen schendt. Geniet hij thuis
nog grote populariteit, hij weet
best dat zijn volk geen oorlog
wil, maar een beter leven.
Intussen lijdt hij duidelijk aan
een ongezonde zelfoverschatting.
Tegenover zijn eenzijdige grond-
stoffeneconomie van 2 biljoen
dollar per jaar, - dat zijn ego
streelt -, staan de veel bredere
economieën van de VS en de EU
met 34 biljoen (miljoen x mil-
joen) dollar. Niet vergeten, beste
Vladimir!  

Daarnaast dringen zich de mis-
selijkmakende executies door de
fanaten van het zelfbenoemde
kalifaat IS aan ons op.
Gestructureerd moorden in
naam van Allah. Met een onge-
breidelde  haat jegens iedereen
die ‘anders’ is dan zij. Niet beke-
ren? Dan volgt de dood. De hei-
lige Koran is daar verworden tot
een met bloed doordrenkt boek.
Terwijl daarin, net als in de
Bijbel, Gods liefde centraal
staat.
De wereld gaat er nu eindelijk
wat aan doen, aan het terugdrin-
gen van IS en het intomen van
de geniepige Russische beer.
Ook ons land is gestopt met zijn
weifelende geneuzel van ‘blijft u
maar zitten.’       

Column
door
Sybert Blijdenstein
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transport was de kans op beschadiging
zeer gering. Dit was wel de grootste
kostenpost, namelijk fl. 1309,-. Het
beeld moest ook nog op zijn plaats gezet
worden. Dit gebeurde door de firma. M.
(Manus) v.d. Heiden, door middel van
een takel. Kosten fl. 14,40. De totale
kosten waren fl. 2657,25. Voor toenter-
tijd een aanzienlijk bedrag.  

Recht voor de ingang
Het beeld kwam er dus toch, en wel
recht voor de hoofdingang van de kerk.
Dit tot grote ergernis van de toenmalige
koster Lammert Vos. Als wij van
gemeentewerken destijds in de winter-
dag er tijdens het sneeuwschuiven 
langskwamen, zei hij steevast: ‘Zet de
schuif even tegen dat beeld, dan hebben
we weer zicht op de ingang’. Daar zit
wel een kern van waarheid in, maar het
beeld staat er nu al ruim 66 jaar en ik
vermoed dat dit wel zijn plaats blijft. 

Maria
Maar wie was die O.L. vrouw van
Fátima nu eigenlijk? Zoals zo vaak biedt
Wikipedia uitkomst. 

Met Onze-Lieve-Vrouw van Fátima
wordt Maria aangeduid die tussen mei
en oktober 1917 zes keer verschenen
zou zijn aan de drie herderskinderen

Tandartspraktijk

www.dentaldesigncenter.nl vervolg van pagina 1

Het doel van Tergooi Ontwerpwedstrijd
is studenten van kunst- en designoplei-
dingen, kunstenaars en ont-
werpers uit te dagen om
gebruiksvoorwerpen te ont-
werpen met de mogelijkheid
om iets blijvends te realise-
ren.

Wedstrijd
Producten omringen onze
leef- en werkomgeving. Ze
komen voor in allerlei ver-
schijningsvormen; van puur
functioneel tot bijna geheel decoratief.
Dit jaar kan er ingeschreven worden op
het thema 'vaas'. Er worden twintig deel-
nemers geselecteerd die dit onderwerp
verder uitwerken. Hun vazen worden in
maart 2015 in Tergooi locatie Hilversum
gepresenteerd aan het publiek. Ten tijde
van deze tentoonstelling hebben bezoe-
kers de gelegenheid hun voorkeur uit te
spreken. De publieksstemmen tellen mee
bij de finale. Ook een deskundige jury
beoordeelt de inzendingen en zal de uit-
eindelijke winnaar van de eerste Tergooi
Ontwerpwedstrijd uitroepen. Tergooi
streeft ernaar het winnende ontwerp in
productie te nemen, voor eigen gebruik
op beide locaties. Met deze productie bie-

den we de aanstormende ontwerpers een
springplank naar een verdere carrière.

Jaarlijks evenement
Tergooi heeft het voornemen
Tergooi Ontwerpwedstrijd tot
een jaarlijks terugkerend eve-
nement te ontwikkelen. Steeds
met een ander gebruiksvoor-
werp dat passend is bij de
behoefte van het ziekenhuis.
Om te laten zien dat Tergooi
zich ontwikkelt, om jonge ont-
werpers een uitdaging en een

kans te bieden en om unieke producten
te tonen en te gebruiken. 

Tergooi Ontwerpwedstrijd 
2014-2015

Voor de allereerste editie van Tergooi Ontwerpwedstrijd wordt gevraagd om
die ene goed vormgegeven, mooie, praktische vaas te ontwerpen die in alle
opzichten bij de missie en visie van Tergooi past. 

Kijk voor meer informatie over
Tergooi Ontwerpwedstrijd op
www.tergooiontwerpwedstrijd.nl.
Ontwerpers die zich willen

inschrijven, kunnen ook contact
opnemen met Holland Art Group,

tel. 040-2433322, 
of een bericht sturen naar 

info@tergooiontwerpwedstrijd.nl.  
Inschrijven is mogelijk tot 

15 oktober 2014.



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

‘Proeven van de Nederlandse taal’ 
door Elize van der Werff
Al jaren geeft Vera Hilhorst, remedial teacher, de cursussen ‘Dutch for Non
Dutch’ aan de Volksuniversiteit Laren Blaricum Eemnes. Met heel veel plezier.
De basiscursus richt zich vooral op au pairs die maximaal tien maanden in
Nederland verblijven en sluit nauw aan bij het Nederlands dat ze nodig heb-
ben om te functioneren. ‘Geen zware grammatica, ik richt me op hun bele-
vingswereld en de praktijk van alledag’, aldus Vera. 

‘Het is altijd een heel sociaal gebeuren.
Er zijn meisjes uit Scandinavië,
Duitsland, Zuid-Amerika en Frankrijk,
maar de grootste groep komt uit de
Filipijnen. Veel au pairs komen  heel ver-
legen en schuchter binnen op de eerste
les, maar na verloop van tijd bloeien ze
helemaal op. Ze kijken echt uit naar de
les en worden dikke vriendinnen.’ 

Daar waar de Europese meisjes vaak een
jaartje au pair zijn om wat van de wereld
te zien en een andere cultuur te leren
kennen, is het voor de Filipijnse meisjes
meer ‘a way of life’. Na tien maanden in
Nederland gaan ze vaak door naar een
ander Europees land, als het maar weg is
van de armoede. Vera: ‘Als je ze vraagt
wat ze willen, zeggen ze bijna zonder
uitzondering met een grote smile “een
man”.’ 

‘Sit straight!’
De au pairs leren vooral praktische din-
gen: wat staat er in de koelkast, hoe heet
dat, wat zeg je tegen de juf, hoe doe je
boodschappen, hoe heten de verschillen-
de kledingstukken, etc.  Vaardigheden
die ze in het dagelijks leven nodig heb-
ben. En omdat met name de Filipijnse au
pairs vrijwel altijd frêle, jonge en
bescheiden meisjes zijn, die te maken
krijgen met assertieve Gooise kinderen,
zijn teksten die de weerbaarheid een
beetje vergroten ook erg in trek.
‘Hoe je “sit straight!” en “stop it!” in het
Nederlands zegt; dat willen ze allemaal
graag leren’, lacht Vera.  

Recepten
Een onderdeel waar Vera twee jaar gele-
den mee is gestart, is het uitwisselen van
recepten uit het land van herkomst,
waarbij de cursisten hun best moeten
doen om de ingrediënten en de bereiding

zoveel mogelijk in het Nederlands te
benoemen. In de laatste les worden die
gerechten dan meegenomen en geproefd.
‘Dat levert leuke en hilarische recepten
op, waarbij Google Translate soms over-
duidelijk een dikke vinger in de pap
heeft gehad. Maar sommigen komen al
een heel eind.’

Gevorderde beginners
Naast de basiscursus voor au pairs is er
ook een cursus voor iets gevorderde
beginners. Deze cursus richt zich op
mensen die veelal voor langere tijd in
Nederland blijven en een diepere kennis
van het Nederlands nastreven. ‘Zo had ik
in de vorige cursus een pizzabakker, een
studente en mensen die met een
Nederlander getrouwd waren en de taal
dus echt willen leren. Soms zet ik daar
ook au pairs bij als het ze te langzaam
gaat in de basiscursus. Je ziet toch
behoorlijke niveauverschillen. Het is een
mengelmoes, maar altijd enorm gezel-
lig.’

Informatie
De cursussen ‘Dutch for non-Dutch, au
pairs’ en ‘Dutch for non-Dutch, begin-
ners/half beginners’ starten dinsdagavond
30 september. Ga voor meer informatie
en inschrijving naar de website:
www.volksuniversiteitlaren.nl. De Volks-
universiteit is een ideële stichting,  die
draait op vrijwilligers. Professionaliteit
en betaalbaarheid staan voorop. Naast
vele talencursussen biedt de
Volksuniversiteit lezingen, workshops,
kookcursussen rond verschillende the-
ma’s, stads- en natuurwandelingen,
bridgecursussen, schilderen, Yoga, medi-
teren, boetseren, literatuurcursussen of
bijvoorbeeld een workshop over online
veiligheid. Mogelijkheden te over.
Bekijk de brochure of de website.

iPad
door Adrie van Zon
Tot voor kort was ik bij ons thuis heer
en meester op de computer. Met het
grootste gemak leverde ik via internet
informatie over allerlei onderwerpen.
Ik koesterde me in de bewondering die
mij ten deel viel. 

Dat heeft jarenlang geduurd, maar het
ging deze zomer mis toen mijn vrouw
met haar verjaardag van de kinderen een
iPad kreeg. Aanvankelijk had ik niets in
de gaten. Wel zag ik haar steeds druk in
de weer met dat apparaat, maar ik ducht-
te geen gevaar voor mijn positie. Helaas,
na drie maanden ligt mijn status als des-
kundige op computerterrein volledig aan
diggelen. Mijn wederhelft is me volko-
men de baas geworden en produceert via
haar iPad informatie en wetenswaardig-
heden waar ik geen weet van heb. Ze
mailt met Jan-en-alleman, bezoekt win-

kels, apps en sites en praat over
Wikipedia, Yahoo,  YouTube en
Facebook alsof het niks is. En nu gaat ze
ook nog in onze bibliotheek in het
Brinkhuis een cursus van SeniorWeb
volgen. Ik vrees dat mijn achterstand
niet meer is in te halen. Ik had het kun-
nen weten. Uit onderzoek blijkt namelijk
dat de iPad tegen alle verwachtingen in
het meest verkocht wordt aan ouderen
die dit tablet kennelijk gebruiksvriende-
lijk vinden en het gebruik ervan binnen
de kortst mogelijke termijn onder de
knie hebben. 

Haar leraar Paul Badura-Skoda schreef
in de 80-er jaren over haar: ‘Zelden heb
ik een leerling gehad in wie intelligentie,
gevoel en technische capaciteiten zo per-
fect in balans zijn.’ Ook haar leraar Jan
Wijn was lyrisch over haar natuurlijke
talent. De manier waarop ze haar handen
op de piano zette en met de toetsen
omging... Inmiddels heeft Marietta
Petkova talloze internationale prijzen

gewonnen en concerteert zij wereldwijd
in solorecitals, als kamermusicus en als
soliste met orkest. Op 29 september
geeft zij een solorecital met op het pro-
gramma werken van Johann Sebastian
Bach, Ludwig van Beethoven, Robert
Schumann en Frédéric Chopin.Van niet-
donateurs wordt een vrijwillige bijdrage
in de kosten gevraagd. Voor info en
reserveringen: www.rosaspierhuis.nl.

Marietta Petkova 
Op maandagavond 29 september om 20.15 uur speelt Marietta Petkova in het
Rosa Spier Huis. De Bulgaarse pianiste, die sinds 1990 in Nederland woont, is
beroemd om haar affiniteit voor muziek en voor de piano zelf. 

Marietta Petkova 



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

�����#�������$ ����������!��" ��
�����������	�
	���

������������������

Waarom woon je in Blaricum?
Geboren in Limburg, getogen in ’s-
Gravenhage, heb ik daarna op vele
plaatsen in de wereld gewoond waar-
onder 15 jaar in Milaan, daarna in New
York en Londen. Als klein meisje
kwam ik vaak in Blaricum. Mijn broer
is hier geboren en mijn ouders en
grootouders hebben hier lange tijd
gewoond. Ik heb altijd goede herinne-
ringen aan mijn tijd hier in het Gooi
overgehouden. De keuze voor
Blaricum was snel gemaakt toen ik
eenmaal terug was in Nederland. Ik
gun onze dochter Ottavia net zo’n fijne
jeugd als ik hier zelf heb gehad. Het is
hier gemoedelijk, en de natuur is won-
derschoon. Mede hierdoor ben ik erg
blij dat ik in Blaricum woon!

Wat doe je in je vrije tijd?
Mijn werkweek is gebaseerd op 40 uur
per week, maar vaak zit ik daar dik
boven. Toch heb ik zeker een sociaal
leven, ik ga regelmatig met vriendin-
nen op stap naar Den Haag of ga
zwemmen, wandelen of ik pruts een
beetje in de tuin. Ik bezoek graag een
museum, exposities, art galeries en
vernissages. Verder lees ik graag en
ben ik mantelzorger voor mijn moeder
van 83.

Met wie zou je wel eens een borrel
willen drinken?
Ik ben niet zo’n drinker maar vind het
best gezellig om af en toe met mijn
partner of vriendinnen wat te gaan
drinken.

Twitter of Facebook?
Van twitteren word ik nerveus, dus
daar doe ik niet aan. Facebook gebruik
ik alleen voor mijn werk.

Vakantie: zomer en/of winter?
Zomervakantie. Ik ga vooral op
vakantie om iets van de wereld te zien
en te ontdekken. 

Wat is een echte Elizabeth eigen-
schap?
Ik ben een echt gevoelsmens, beslis-
singen neem ik vaak op basis van mijn
onderbuik gevoel. Ik ga uit van mijn
eigen kracht. ‘Verbeter de wereld,
begin bij jezelf’. Ik ben een enorme
fan van spreekwoorden en gezegdes.
Het zijn wijsheden die door de prak-
tijk zijn ontstaan.

Aan wie geef je het stokje door?
Aan een willekeurige Blaricummer.

Iedereen, van jong tot oud, kent Peter
van Rietschoten van Oog op Blaricum,
een weblog met foto’s en daarbij (korte)
teksten, teksten die meer dan één beteke-
nis hebben. Zijn betrokkenheid bij
Blaricum, zijn gevoel voor rechtvaardig-
heid, het in de gaten houden van de gang
van zaken in ons dorp, ventileert hij op
eigen wijze op deze weblog. Hij maakt
zich oprecht boos over bepaalde onder-
werpen en het niets er mee doen is voor
hem geen optie. 

Foto’s en taligheid
Maar Peter van Rietschoten is vooral een
schrijver. Zoals hij zelf zegt: ‘Ik voel mij
thuis in het maken van foto’s, omdat
foto’s meerdere verhalen oproepen, maar
mijn oertalent is taligheid.’ Peter publi-
ceerde, naast zijn fotoboeken Oog op
Blaricum deel I en II (en Oog op Laren I
en II), ook gedichtenbundels zoals Voor
een verjaardag van de tijd en een ver-
zenroman Lijden door leven en verlei-
den. In deze verzenroman (bijna 2000
kwatrijnen) staat het thema ‘waarom lij-
den wij?’ centraal. Het is enerzijds het
verhaal van hedendaags lijden en ander-
zijds een spirituele zoektocht naar ant-
woorden op vragen over het zijn, over de
bronnen en het waarom van lijden. In
zijn werken houdt hij zichzelf en lezers
een spiegel voor. ‘Het is mooi als ik iets
teweeg kan brengen, dat we bewust zijn
van onze gedragingen. Het hier en nu is
waar we wat mee kunnen en waar we wat
aan kunnen doen’ 

De tijd schrijft
Peters rekensommetje uit de intro zette
hem aan het denken. Het bereiken van 65
jaar is nog steeds een markering in ons
bestaan, we leven er naar toe. Het is
zowel een soort eindpunt als een begin-
punt waarop een nieuwe fase intreedt.
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Even voorstellen: Elizabeth Koning
door Ilse Bloemen
Nederland heeft een rijke traditie als
het gaat om landschapsschilderingen:
denk maar eens aan de typisch
Hollandse landschappen met een
weidse horizon en prachtige wolken-
formaties. Elizabeth Koning combi-
neert met haar fotowerken de stijl van
de Hollandse landschapschilders uit
de 17e eeuw met de portretkunst van
het Maniërisme, Bronzino en Holbein.
Wat aan haar werken opvalt, is de ele-
gante, eigen stijl. Puur, verstild en
doortastend met een nauwgezette
aandacht voor detail. Naast haar vrije
werk maakt zij ook portretten in opdracht. Haar eerstvolgende expositie is tij-
dens ArtArnhem  op 21, 22 en 23 november in de Eusebiuskerk in Arnhem zie
www.elizabethkoning.com.

Tijd om nader kennis te maken met Elizabeth Koning.

De zoektocht die zich hier aandiende
omschrijft Peter als: ‘Hoe leef ik naar die
eindstreep toe, word ik ouder en zo ja,
waar merk ik dat aan; of valt het allemaal
wel mee?’ Hij stelde zich ten doel om
over deze periode, de laatste 500 dagen
tot zijn 65ste verjaardag, observaties,
overdenkingen, gebeurtenissen, gedach-
ten en gevoelens op papier te zetten. Het
boek, 9 ons zwaar, kreeg de titel: 500 tot
de 65ste. Gedisciplineerd werkte hij 500
dagen, iedere dag aan deze 600 pagina’s.
Wie kan het beter verwoorden dan Peter

zelf wat het boek brengt? In het voor-
woord 0/500 zegt hij het als volgt: ‘Ik ga
met deze ietwat magische 500 op weg.
Dit moet geen dagboek worden, mis-
schien wel een requiemroman zonder
een echt, of met hooguit een heel klein
beetje sterven. Of het zal mogelijk uit-
monden in een inzichten en een beetje
verjonging brengende queeste naar het
ouder worden. Eén ding is in ieder geval
zeker: dit verhaal zal nooit een voorschot
kunnen nemen op de toekomst, want het
is in feite de tijd zelf die dit gaat schrij-
ven.’

500 tot de 65ste 
door Gerda Jellema
Eind december 2012: Peter van Rietschoten ligt in bed en kan de slaap niet
vatten. Dan ga je liggen hersenkraken. Hij vraagt zich af: ‘Hoeveel dagen zit-
ten er tussen 65 miljoen euro aan vuurpijlen en 65 kaarsen, dus tussen de aan-
staande laatste hartslag van 2012 en de seconde waarin ik 65 word?’
Rekenend viel hij in slaap. De volgende dag calculeerde hij in wakkere toe-
stand het antwoord: 500 dagen, mits geen schrikkeljaar. 

Via http://www.lulu.com/shop/peter-van-rietschoten/500-tot-de-65ste/
paperback/product-21760422.html is het boek te bestellen. 

Ook is op deze site een preview te vinden, onder de afbeelding van de cover
staat preview. Het boek is ook bij Peter te bestellen: dat is goedkoper, 
nl. € 17,50 (i.p.v. € 22,00 + € 4,50 verzendkosten) dit kan via e-mail:

peter.vaner@planet.nl. 
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tapijten, gordijnen, lamelparket, laminaat, marmoleum, 
zonwering, meubelstoffering, meubels op maat

Enerzijds
door Adrie van Zon

Blaricum in de zomer, heerlijk
rustig. Veel dorpsgenoten vertoe-
ven in hun zomerverblijven in
zuidelijke oorden of zijn met

vakantie. De thuisblijvers hebben
het rijk alleen. Lekker rustig
winkelen, parkeren geen enkel

probleem.

Deze zomer was dat anders. Meer
drukte, meer auto’s met dagjesmen-
sen die afkomen op het onlangs
geopend etablissement. Files op de
Torenlaan en Huizerweg. Geen par-
keerplek meer te vinden. Door het

massale bezoek van deze
Gordonieres (Oog op Blaricum)
bekruipt je het gevoel dat Blaricum

niet meer je eigen dorp is. 

Elkaar ontmoeten
Alleen de reünie van (oud)

Blaricummers in de kermisweek in
het Vitus, waar ‘good old’ Bertus

van den Bergh weer het hoogste
lied zong, zorgde weer even voor
het thuisgevoel. Als je ouder bent
heb je meer oog voor het verleden
dan voor de toekomst. Je hebt de
neiging om de dingen bij het oude
te laten. In een moderne samenle-
ving is dat natuurlijk onmogelijk.
De wereld verandert, ook Blaricum.
In het dorp, in de winkels en in eet-
gelegenheden zie je steeds minder
dorpsgenoten, maar ook dat is een
kwestie van het voortschrijden van

de tijd. 
Gelukkig hebben we in Blaricum
de Oranje Vereniging en een aantal
andere verenigingen die ons alle
gelegenheid bieden om elkaar te
ontmoeten tijdens evenementen en
feesten. Maar mag het wat minder
met nieuwe horeca-etablissementen

in ons dorp? 

Anderzijds
door Gerda Jellema

Blaricum in de zomer, geen kip.
Veel dorpsgenoten vertoeven in
hun zomerverblijven in zuidelijke
oorden of zijn met vakantie. De
thuisblijvers staan er alleen voor.
Niet even bijkletsen tijdens het
winkelen, niet je frustraties kwijt
kunnen tijdens het parkeren.

Deze zomer was dat anders. Ze
kwamen van heinde en verre om
ons mooie dorp te bezichtigen.

Maar vooral om ‘beroemdheden’ te
spotten en zich tegoed te doen aan
een overheerlijke smoothy op het
duidelijk-in-het-zicht-terras van

‘onze’ Gordon. Het was echt genie-
ten, lekker mensjes kijken, geen
moment verveling meer. Als jezelf
niet in staat was geweest om een
dagje Blaricum te doen, dan kon je
’s avonds op ‘Oog’ de schade inha-
len. Een paar weken lang voelde
Blaricum aan als een echte zomerse
hotspot, ook het weer hielp mee. 

Elkaar ontmoeten
Als je jong bent of midden in het
leven staat wil je het liefst zoveel
mogelijk meemaken, plukken wat
het leven te bieden heeft; als het
vooral maar niet saai is. Maar je
wilt ook zekerheden hebben, een
vertrouwde omgeving, een omge-
ving waar je bij hoort. Is de zomer-
se hotspot door het weer en de aflo-
pende vakanties weer wat ingezakt,
dan hebben we onze feestweek met
kermis en volksspelen, we begroe-
ten de thuiskomers en genieten

weer ouderwets van wat we kennen.
In Blaricum ontmoeten de oude
identiteit en de nieuwe identiteit
elkaar. Leve de diversiteit. 

Stef st
aat altijd paraat 

en maakt je h
oefijz

ers op
 maat..!!!
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S.v .d .Bergh

Zomer in Blaricum
De zomer is een van de vier seizoenen en valt op het noordelijk
halfrond in de maanden juni, juli en augustus. De oorsprong van
het woord ‘zomer’ is niet bekend. Wel is hij afgeleid van het
Middelnederlands somer en verwant aan het Oudsaksisch,

Oudhoogduits en Oudnoors sumar (Wikipedia). De zomer is ook
het seizoen met de voor de meeste mensen langste vakantie van
het jaar: de zomervakantie. Wat betekent zomer voor Blaricum?

Cursus
Levensverhalen
schrijven

Ook dit najaar organiseert de
Historische Kring Blaricum weer een
cursus Levensverhalen Schrijven. Het
aantal plaatsen is beperkt, dus geeft u
zich snel op voor deze serie inspireren-
de lessen.

Uw eigen leven is een rijke bron voor
verhalen. Veel mensen hebben de
behoefte levensverhalen op papier te zet-
ten, maar weten niet waar ze moeten
beginnen. In deze cursus gaat u op zoek
naar de herinneringen waarmee u frag-
menten van uw levensverhaal gaat
schrijven. Dit doet u aan de hand van
associatietechnieken die oude herinne-
ringen doen opleven, maar die ook nieu-
we herinneringen op gaan leveren. U
leert deze verhalen op een boeiende
manier op te schrijven zodat ze ook inte-
ressant zijn voor uw kinderen, kleinkin-
deren, collega's en anderen. In de veilig-
heid van uw eigen vertrouwde schrijf-
groep leert u feedback geven en ontvan-
gen van uw medeschrijvers zodat u
steeds betere verhalen gaat schrijven. Na
afloop van de cursus worden de mooiste
verhalen gebundeld.

Ervaringen van cursisten
Carla: ‘Ik was verbaasd dat elk onder-
werp zoveel naar boven bracht om over
te schrijven.’
Lenie: ‘Ik vond de opbouw van de cur-
sus heel goed. De oefeningen maakten
veel bij mij los, en zette alles in bewe-
ging.’
Sylvia: ‘De ingrediënten van deze cur-
sus waren een verrassing voor mij: bij-
voorbeeld het associatiekwadrant, geu-
ren en smaken beschrijven.’

Start: 29 oktober. 
Overige data: 5, 12, 19 en 26
november, 3 en 10 december.
Tijdstip: woensdagmiddag 

13.30-16.00 uur.
Locatie: gebouw Historische
Kring Blaricum, Brinklaan 4A.
Kosten: € 110,- (€ 95,- voor leden
HKB). Dit is inclusief koffie/thee

en lesmateriaal. 
Meer informatie en inschrijven:
Karin van der Raad, docente, 
e-mail ka.raad@planet.nl, tel. 
035 5422730 of Vera ten Broeke-

Abels, secretaris HKB, 
tel. 06-53168006.
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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
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Barbara’s Paper People 
door Elisabeth Loudon
Het is onvermijdelijk: de fel gekleurde, fragiele miniaturen, gemaakt van ver-
pakkingsfolie van paaseieren, bonbons en chocolade, zullen de toeschouwer op
zijn minst een glimlach ontlokken. Barbara Toorenvliet-Greven (1945) startte
een gedurfd experiment dat inmiddels wereldwijd inspiratie biedt. 

Op een avond zat ze toevallig – in haar
woorden – te ‘frummelen’ met een paas-
eipapiertje, en hield ze ineens een pop-
petje in haar handen. Barbara
Toorenvliet-Greven vond het wel grap-
pig, en zette het in een transparante
plexiglas kubus. Er volgden daarna nog
een stuk of 10 andere miniatuur kubus-
sen, die inspirerende gespreksstof boden
tijdens diners aan huis met gasten. Zo
werd deze nieuwe vorm van kunst gebo-
ren. Barbara zegt hierover: ‘Je staat
jezelf toe om met een experiment bezig
te zijn; het gebeurt en je laat het toe.’

Inspiratie
Barbara woont en werkt in Blaricum. Zij
heeft van kinds af aan allerlei vormen
van kunst beoefend, aanvankelijk met

stof, zoals kleding maken, meubels
bekleden en lampen patineren. Begin
jaren ’90  heeft zij een antiquairsoplei-
ding gevolgd in Brussel en vanaf het jaar
2000 tekent en schildert zij aan de
Gooische Academie in Laren.  Zij heeft
samen met haar man jaren in diverse lan-
den over de gehele wereld gewoond,
waar zij volop inspiratie heeft opgedaan
voor haar veelzijdige kunst. 

De miniaturen worden gemaakt van
gekleurd en bedrukt staniol folie, ofte-
wel allerlei soorten chocoladeverpakkin-
gen. Fijn staaldraad biedt de nodige ver-
steviging. De beeldjes worden vastgezet
in transparante plexiglas kubussen, die
worden gesigneerd met jaar en nummer.
Barbara gebruikt voor haar beeldjes
allerlei thema’s; zo zijn er skiërs, dan-
sers, atleten, schermers, muzikanten –
een harpiste – , dieren, bloemen, folklo-
ristische kostuums; een bijzondere ‘eye
catcher’ is de miniatuur van de troonwis-
sel, waarin Koningin Beatrix ‘het stokje’

overdraagt aan haar zoon. De mantel van
hermelijn van Koning Willem Alexander
is werkelijk prachtig uitgebeeld.  Hoe
dan ook dragen alle miniaturen binnen
hun eigen thema levendige actie, kracht
en kleur uit, ondanks hun fragiele
samenstelling. 

Exposities
De miniaturen zijn verschillende keren
geëxposeerd, in Den Haag, Denemarken
en Blaricum (Vlierhove). Momenteel
maakt Barbara in opdracht van de 
museumwinkel van het Van Gogh
Museum miniaturen met diverse Van
Gogh thema’s, zoals de slaapkamer, het
gele huis en de stoel van Gauguin. Deze
kubussen worden verkocht met signatuur
en certificaat; doordat de bezoekers van

het Van Gogh Museum overal vandaan
komen krijgen de miniaturen wereldwijd
bekendheid. 

Een glimlach
Barbara zegt over haar werk: ‘Kunst
moet iets oproepen, een glimlach en
humor.’ Een ieder die de miniaturen
onder ogen krijgt zal dit herkennen. Zo
heeft Barbara een manier gevonden om,
met en dankzij  haar veelzijdige ervarin-
gen, een bijzondere vorm van kunstex-
pressie in het leven te roepen.

Nadere informatie
over dit opmerkelijke
standpunt van met
name ouderen en
hulpbehoevenden in
deze tijd van forse
bezuinigingen in de
zorg, laat zich wèl
nalezen op de websi-
te van de gemeente.
Uit de rubriek Zorg
en Welzijn spreekt
inderdaad een groot
vertrouwen in bij-
stand door buren en
familieleden. Dat
betreft zowel de ant-
woorden van potenti-
ële hulpbehoevenden
als de potentiële
zorgverleners. Het
moet een gerustel-
lend deel van de de
uitslag zijn voor de gemeente nu de rege-
ring de kosten van de gezondheidszorg
op het bordje wenst te deponeren van de
lagere overheden.

Grafieken
Verrassenderwijs wordt in het persbe-
richt – dat identiek is aan de samenvat-
ting op de site van de gemeente – niet
gerefereerd aan dit verheugende resul-
taat. Aandacht is er onder andere wel
voor de 8.2 (schaal 0 tot 10) die de tevre-
denheid uitdrukt van de respondenten
‘voor de eigen buurt.’ Voor de leefbaar-
heid van die buurt heeft men 7.7 over.
Wie dat verschil van 0,5 als verrassend
ervaart, dient voor een nader inzicht die-
per te graven in de enquête-uitslag. Daar
stuit men op de totale overzichten: voor-
namelijk toegelicht met staafgrafieken
in groen en rood, voorzien van een
beknopte toelichting.

Makkelijk scoren
Het onderzoek ‘Waar staat je gemeente’
werd min of meer gelijktijdig uitgevoerd
in alle drie de BEL-gemeenten. De arti-
kelen in de lokale pers richtten zich pri-
mair op vergelijkingen tussen de drie
gemeenten. Met rivaliteit aanwakkeren,
valt altijd wel te scoren. Zo accentueerde
de Gooi en Eemlander dat uitsluitend
Laren nadrukkelijk aandacht besteedde

aan Zorg en Welzijn: ‘Een groot deel van
de Laarders geeft aan ook burenhulp te
verlenen. Een iets kleinere groep biedt
mantelzorg, doet aan vrijwilligerswerk
of heeft aandacht voor buren in een zorg-
wekkende situatie. Blaricum en Eemnes
reppen hier niet over in hun persberich-
ten.’

Zilveren plak
In het algemeen leveren de cijfers van de
drie gemeenten onderling geen opmer-
kelijke verschillen op. Zo scoren
Eemnes en Laren respectievelijk een 8
en 8,3 waar het gaat om ‘tevredenheid
over de eigen buurt’ en was Blaricum
met de al genoemde 8.2 goed voor de zil-
veren plak. Waar het de ‘leefbaarheid
van de eigen buurt’ betrof, eindigden
Laren en Blaricum ex-aequo en bleef
Eemnes met 7.5 niet noemenswaardig
achter. Het opmerkelijke verschil in
waardering tussen tevredenheid en leef-
baarheid is in alledrie de dorpen nage-
noeg identiek. Het aantal respondenten
per gemeente liep ook niet spectaculair
uiteen: Laren 671, Blaricum 580 en
Eemnes 564, allen op basis van de eerder
genoemde 2000 uitgezette formulieren
per gemeente. Voor de echte liefhebbers
van statistieken zijn de totale vergelij-
kende cijfers terug te vinden op de web-
site www.waarstaatjegemeente.nl.

‘Waar staat je gemeente’
door Hidde van der Ploeg
Bewoners van Blaricum maken zich nauwelijks zorgen over hun welzijn. Dat
resultaat haalde het recente persbericht niet over de uitslag van het onderzoek
‘Waar staat je gemeente’ waarop afgelopen voorjaar werd gereageerd door zo’n
29 procent van de 2000 aangeschreven bewoners. 



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

Zo bezoeken steeds meer Chinese toeris-
ten ons land, maar ook omgekeerd is
China allang niet meer een ver exotisch
land dat moeilijk te bezoeken valt. Met
12,4% is de Chinese taal, ook wel
‘Mandarijn’ genaamd de meest gespro-
ken taal wereldwijd. Het is daarom dat
steeds meer mensen de wens hebben de
Chinese taal te leren en te kunnen begrij-
pen.

Canbridge Chinese school
Onze dorpsgenote Dandan Tang voorziet
in die behoefte voor zowel jong als oud
d.m.v. de door samen met haar echtge-
noot Tristan Koetsveld opgerichte school
Canbridge Chinese school ‘t Gooi.
Dandan heeft haar master als internatio-
naal gediplomeerd docente Chinese taal

behaald aan de universiteit van Beijing
en kan de lessen zowel in het Nederlands
als Engels verzorgen. Dandans werkwij-
ze kenmerkt zich door een persoonlijke
benadering en werken in kleine groepjes
waarin de cursist centraal staat. 

Erkend diploma
Canbridge Chinese school ’t Gooi werkt
tevens samen met de Internationale
school en het Alberdingk Thijm College
in Hilversum, en met de Openbare
Basisschool te Blaricum. 
Het gebruikte lesmateriaal is hetzelfde
als wat gebruikt wordt in het reguliere
VWO- en Gymnasiumonderwijs.
Dandan leidt de studenten op voor de
HSK-toets, die bij het slagen een inter-
nationaal erkend diploma oplevert.

Is uw belangstelling gewekt 
en wilt u meer weten? 
Neem dan een kijkje op 
www.canbridge.nl 

Onze oud-burgemeester Anneke 
Le Coultre ging u al voor!

Blaricum toen...

Malbak en sporthal De Grenspaal 1982
Deze foto is genomen vanaf het toenmalige Malbakplein. De naam De
Grenspaal is bedacht door Jan Rigter Lzn. In Blaricum beter bekend als
Jan van Bet. In de hal bij de ingang stond eerst een kunstwerk van glas van
Carlo Andreoli. Deze is later vervangen door een van de grenspalen die
vroeger tussen Blaricum en Huizen stond. De naam Malbak is de geuzen-
naam van Blaricum. Dit bouwwerk is in het begin van de zeventiger jaren
gerealiseerd. Het blonk niet uit in architectonische schoonheid. Beide
gebouwen zijn nu verdwenen. Het leek er even op dat Blaricum ook zijn
‘gat’ had, omdat het na de sloop namelijk nog wel geruime tijd duurde tot
er een nieuw gebouw verrees; een nieuwe Malbak met daarboven apparte-
menten. Het plein kreeg de naam van onze oud-burgemeester Tydeman. 

Aangeleverd door Frans Ruijter

Vos Uitvaart@VosUitvaart: 
@heienwei bedankt voor het leuke artikel! Heb het doorge-
plaatst op de website http://vosuitvaart.nl/hei-wei-een-eeuw-
lang-een-familie-in-dezelfde-branche-werkzaam/

Jacquet-Events@JacquetEvents: 
Op de top met de vlag van
Blaricum 

Peter Smit Blaricum@PeterSmitBcum:
YES! Groep 7 @OBBlaricum zet op vrijdag 3/10 de schou-
ders onder het @stoelenproject voor daklozen met
@JacquetEvents!

Huifkartochten@BrendaenInez:
Vandaag even pendelen, voor de
lions old timer evenement. In
hartje #Blaricum

Dandan Tang met Chinese school in
’t Gooi
door Robert Molijn
Met de toenemende globalisering van de wereld neemt China en de Chinese taal
een steeds belangrijkere plaats in onze samenleving in. Niet alleen op econo-
misch terrein, maar ook op cultureel gebied zullen het Westen en China in toe-
nemende mate met elkaar te maken gaan krijgen. 

In het revalidatiecentrum de Trappen-
berg worden sinds vele jaren regelmatig
verkoopexposities gehouden van wer-
ken van beeldende kunstenaars, zowel
professionals, semi-professionals als
ook getalenteerde amateurs. Deze ten-
toonstellingen worden niet alleen zeer
gewaardeerd door de (tijdelijke) bewo-

ners/patiënten van de Trappenberg,
maar trekken ook een brede kring van
bezoekers, die in de loop der jaren hun
weg naar deze exposities hebben
gevonden. Er zijn zowel individuele-als
duo exposities en de looptijd is door-
gaans 6 weken. 
Info: www.kunstroutetrappenberg.nl. 

Oproep kunstenaars
De Kunstcommissie van de Trappenberg komt in verband met de planning voor
2015 graag op korte termijn in contact met beeldende kunstenaars, die geïnte-
resseerd zijn om hun werk te exposeren. Belangstellenden kunnen vóór 10 okto-
ber contact opnemen per email: kunstcommissietrappenberg@gmail.com.  
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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

Donderdag 13 november: 
Vrijwilligersavond in Blaricum! 

Zoals u weet, kunt u met vragen over 

en Inkomen, beide in het gemeen-

-
-

het gemeentehuis). Daar kunt u sinds 
woensdag 17 september terecht. 

weer terug in het Huizense gemeen-
-

den van het Wmo-loket in uw eigen 

-

INBREKERS AANGEHOUDEN DANKZIJ UW TIP?

-

-
gernetdeelnemers in de buurt ontvangen een spraak- of tekstbericht met het 

Burgernetdeelnemers opgelost. 

-

is op 22 september een Burgernetcampagne gestart om nog meer deelnemers in 

u in Blaricum? Dan kunt u zich ook binnen deze gemeente registreren. Ga naar 
www.burgernet.nl 

-

-

wordt later bekend gemaakt. 

Gemeentelijke 
loketten Huizen 
tijdelijk verhuisd

Onderhoud 
Randweg Midden, 
De Noord en 
Viersloot

-

-

Op genoemde wegen wordt het asfalt 
vernieuwd, er komen nieuwe wegmarke-
ringen en de bushaltes worden verhoogd, 

van de werkzaamheden is in oktober, du-
ren circa vier weken en worden op verschil-

-

de halteborden aangegeven. De genoemde 

grotendeels gewoon worden gebruikt. 

wordt een weg of weggedeelte afgesloten 
voor al het verkeer. Eventuele omleidingen 
worden met borden aangegeven. Direct 

waaronder de planning en omleidingen. 
Vanaf 6 oktober vindt u de tekening en 
planning op www.blaricum.nl onder ‘werk 
in uitvoering’.

Vanaf 2015: meld-
punt ‘Veilig Thuis’

nog twee meldpunten: een meldpunt 
voor alleen kindermishandeling, en een 

-

2015 komt er één meldpunt: het Advies 
-

mishandeling (AMHK). Dit samengaan 

beter kan worden aangepakt. De naam 
van het nieuwe meldpunt wordt overi-
gens niet AMHK, maar ‘Veilig thuis’. 

-

via de campagne ‘Het houdt niet op. Niet 
vanzelf’. Meer weten? 

-

Wilt u meer comfort in huis, energie 
besparen, zonnepanelen, isoleren of aan-
passingen doen op een duurzame manier? 

hoe anderen dat hebben aangepakt.

Uw huis openstellen?
Vindt u het leuk om anderen op weg te 

Duurzame Huizen Route en stel uw eigen 
huis open. Al uw kennis en ervaring is 
waardevol. 

Informatie en aanmelden

www.duurzamehuizenroute.nl

Nationale Duurzame Huizen Route 
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BEL-Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit
Iedere dinsdag - in de oneven weken - in het BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in 

 

-

voor uw melding!

Meld ‘t en de gemeente herstelt ‘t

Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•   1261 JH, het vernieuwen 
en vergroten van 2 dakkapellen aan de 

 
5 september 2014;

•  , 1261 LV, het vellen van  
1 boom, ingekomen 7 september 2014;

•   1261 HM, het 
aanleggen van een nieuwe uitweg, 
ingekomen 9 september 2014;

•   1261 EX, het vellen 
van 1 boom, ingekomen 12 september 
2014;

•   1261 BW, het vellen van 
13 bomen, ingekomen 14 september 
2014;

•   1261 HS, het vellen 
van 5 bomen, ingekomen 14 septem-
ber 2014;

•  1261 CP, het uit-
breiden van de woning, het vellen van 
2 bomen en het aanleggen van een 
nieuwe uitweg, ingekomen 16 septem-
ber 2014;

•  -
deren van een draagmuur tussen de 
keuken en eetkamer, ingekomen  
16 september 2014.

De aanvragen kunnen worden ingezien 

Verleende vergunningen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  1261 JJ, het veranderen 
en vergroten van de woning, verzon-
den 8 september 2014;

•
van de woningindeling en het plaatsen 
van een  dakkapel, verzonden  
8 september 2014;

•  1261 BZ, het 

verzonden 8 september 2014;
•   1261 HW, het vel-

len van 2 ruwe berken, verzonden  
8 september 2014;

•   1261 JS, het vel-
len van 1 ruwe berk, verzonden  
10 september 2014;

•   het oprich-
ten van 23 woningen, postcode nog 
niet bekend, verzonden 15 september 
2014;

•  , 1261 ZG, het in 
stand houden van een terras, verzon-
den 16 september 2014;

•   1261 TD, het ver-
anderen en vergroten van de woning, 
verzonden 16 september 2014.

Tegen de genoemde besluiten kunnen 
belanghebbenden op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb) bin-
nen 6 weken na bekendmaking van het 

-
ter en wethouders. De datum van be-
kendmaking is per besluit aangegeven. 

-
ningen. 

van voorlopige voorziening indienen 

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

Uitbreiding bevoegdheden politie

-

De volledige tekst van het besluit ligt vanaf 26 september gedurende zes weken ter 
-

dersingel 5 in Eemnes.
-

als datum van bekendmaking. 

Veel mensen kiezen voor het uitbreiden van hun woning of bouwen een berging in de 

-
ren. Burgemeester en wethouders hebben hen daarvoor aangewezen als toezicht-
houder op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Algemene 

• Technisch Medewerker Handhaving
• Medewerker Handhaving (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar)
• Juridisch medewerker Handhaving
• Medewerker Bezwaar en Beroep
• Medewerker Vergunningen 1

-

Blaricum, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes. Graag vermelden: t.a.v. de Commissie voor 

Aanwijzingsbesluit toezichthouders

GEMEENTE BLARICUM 
OP TWITTER
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-

Plastic aanbieden in Plastic Heroeszakken

Beeldvormend

Dit agendapunt is gereserveerd voor de Blaricumse burger die een 
niet geagendeerd onderwerp met de raad wil bespreken.  
Informerend

Informerend

Beeldvormend

Beeldvormend
 

Indien u deel wenst te nemen aan de beeldvormende rondetafelge-
sprekken of het woord wenst te voeren over een niet geagendeerd 
onderwerp wordt u hiervoor van harte uitgenodigd en kunt u dit 

-
ken worden over besluiten waartegen bezwaar of beroep op de 

-

Agenda Raadsvergadering 

Agenda 
Rondetafelgesprekken

• Lokale keuzenota Sociaal Domein
• Verordeningen Sociaal Domein 

De stukken zijn te raadplegen via de gemeentelijke website  
-

ring). De raadsvoorstellen liggen ter inzage bij de balie in het gemeen-

WEL

Bijvoorbeeld

  Tassen en tasjes, broodzakken

  Zakken voor pasta en rijst

  Snoepverpakkingen

  Vlees- en kaasverpakkingen

  Folies om folders en tijdschriften 

Bijvoorbeeld

  Knijpflessen voor sauzen
  Flacons voor was- en schoonmaakmiddelen
  Flessen voor shampoo, douchegel  
en badschuim

  Flessen voor olie en azijn
  Frisdrankflessen 

Bijvoorbeeld

  Tubes voor tandpasta,  
crème en bodylotion

  Potjes voor gel, vitamines en medicijnen
  Plantenpotjes
  Deksels van pindakaas- of  
chocoladepastapotten

Bijvoorbeeld

  Kuipjes voor boter, paté,  
smeerkaas en koffiemelk

  Saus- en patatbakjes
  Bakjes en zakjes voor groenten,  
 fruit en salades

  Bekers voor yoghurt, vla, slagroom en ijs 

PLASTIC TASJES,

ZAKKEN EN FOLIES

(KNIJP-) FLESSEN  

EN FLACONS

TUBES, POTJES

EN DEKSELS

KUIPJES, BEKERS

EN BAKJES

LEGE PLASTIC  

VERPAKKINGEN:

TIP: 
OP STEEDS MEER  
VERPAKKINGEN  
STAAT DIT LOGO

GEEN PLASTIC PRODUCTEN  

EN GEBRUIKSVOORWERPEN, 

ALLEEN PLASTIC VERPAKKINGEN

  Verpakkingen met chemische inhoud  
(zoals terpentine, kitkokers en make-up)

 Piepschuim verpakkingen
 Resten papier en karton 
  Verpakkingen met aluminium folie  
(zoals verpakkingen van chips en filterkoffie)

  Verpakkingen van medicijnen (bijvoorbeeld 
doordrukstrips en dialysezakken)

 Kartonnen drankverpakkingen

PLASTIC AFVAL KUN
JE BETER SCHEIDEN

NIET

De Blaricummermeent en het gevarieerde woningaanbod. 

droomhuis, het kan hier allemaal. 
 

de tuktuk en ontdek hoe mooi De Blaricummermeent wordt. 
-

bare woningen en de kavels. U bent van harte welkom tussen 

27 SEPTEMBER: 
LANDELIJKE NIEUWBOUWDAG

-

Vragen over zorg? 
Kijk op Hoeverandertmijnzorg.nl 
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Dit was vroeger…
Een voorbeeld, uit 2001: mevrouw 

zich wat eenzaam en haar geheugen gaat 
iets achteruit. Het huishouden valt haar 
steeds zwaarder. Haar kinderen wonen 

-

terecht. Eenmaal daar mist ze haar huis 
en buurt. Ook het verlies van privacy en 

Want ze kan nog heel veel zelf… 

Zo wordt het vanaf 2015…

-
teruit. Het huishouden valt hem steeds 

buurthuis raadt hem aan eens te praten 
met iemand van de gemeente. Een paar 
weken later komt een Wmo-consulent 

thuis. Samen bespreken ze welke pro-

-

tot de conclusie dat drie uur huishoude-

Ook regelt de consulent een geheugen-

Slagter meeneemt naar de kaartclub. De 
-

gaat, en dat gebeurt ook. Een paar extra 

Precies wat meneer Slagter nodig had 

Goede zorg blijft! 

nieuwe wet is de Wmo 2015, die mensen 

wonen. Met de nieuwe Wmo verandert 

“Gemeenten boden al hulp en steun 
vanuit de ‘oude’ Wmo. We weten en 
kunnen dus al veel. Met de nieuwe Wmo 
kunnen we nog meer mensen onder-

een hulpvraag, dan gaan we samen om 

u nog zelf kunt doen en wat niet meer. 

in. En we schakelen uw omgeving in als 
dat kan. Maar gemeenten regelen niet 
alleen ondersteuning. We vertellen ook 
wat ándere zorgpartners voor u kunnen 
doen. We bieden ook hulp en bemidde-
ling met die zorgpartners als dat moet.” 

24-uurs zorg 

Ook dat kan na 2015 nog steeds. Daar 
komt een nieuwe wet voor, de Wet Lang-

kan uw gemeente u allemaal vertellen. 
Kortom: vanaf 2015 wordt de gemeente 
voor inwoners een ‘gids door zorgland’. 
Vanuit het idee: samen zorgen we dat u 

-
tehuis.

Gemeente wordt gids door zorgland 

-
-

De gemeente 

voor al uw 
(zorg) vragen

hoe uw kind zich zou moeten gedragen 

maken met de eisen die van buitenaf aan 

uitgangspunt voor de opvoeding is dat 
-

een eigen temperament. Het ene kind 

is van nature afwachtend, meegaand, 
het andere is ondernemend en reageert 

-
keltempo.

Als u te veel van uw kind verwacht of te 
vroeg bepaalde dingen eist kan dit leiden 

ouder. Het kan kinderen onzeker maken 

anderen kunnen voldoen. Maar te lage 
eisen stellen is ook niet goed. Kinderen 

dingen zelfstandig te doen. Als ouder 

voelen over ongewenst gedrag van uw 
kinderen en denken dat ze ‘het expres 

doen’. Ook dan kan het helpen om uw 

(Vraag van de maand).

Vraag van de maand
“Hoeveel mag ik van mijn kind verwachten?”

HEEFT U VRAGEN OVER ZORG, WONEN 
EN WELZIJN? OF WILT U WETEN WAT ER 
VERANDERT VANAF 2015?

Het Wmo-loket Blaricum zit op het Burgemeester Tydemanplein 5 in Blaricum 

Telefoonnummer: 035 – 526 60 92, e-mail: wmoloketblaricum@blaricum.nl.

-
mer 33 (voormalig Werkplein) in Huizen. Telefoonnummer: 035 – 528 12 47, 
e-mail: gemeente@huizen.nl. 

Hieronder ziet u de gegevens van het loket in Huizen: 
Dag Inloop, zonder afspraak Op afspraak Telefonisch bereikbaar
Ma. 08.30 - 12.30 uur 12.30 - 16.30 uur 08.30 - 17.00 uur
Di. 08.30 - 12.30 uur 12.30 - 16.30 uur 08.30 - 17.00 uur
Wo. Gesloten Gesloten 08.30 - 17.00 uur
Do. 08.30 - 12.30 uur 12.30 - 16.30 uur 08.30 - 17.00 uur



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, 21 oktober 20.00 uur
Niets in overvloed (Orakel van Delphi),
25 november 20.00 uur Het innerlijk pad
heeft vele zijwegen. Toegang gratis. Voor
info: www.theosofie.net. Elke dinsdag-
middag is er van 13.30-17.00 uur een
bridgemiddag. Minder ervaren spelers
kunnen hun vaardigheden op het gebied
van bieden en spelen ontwikkelen, bij-
gestaan door een deskundige clubleider.
Enige basisvaardigheid is wel nodig. U
kunt zich met en zonder partner opge-
ven. De kosten bedragen € 91,- voor 30
bijeenkomsten en de bridgemiddag start
7 oktober. 
Opgeven en info: tel. 6299838 of 
cursusbureau@versawelzijn.nl. 
De Malbak Rijbewijskeuring: 22 okto-
ber. Info en afspraak maken (9.00-18.00
uur): 0516-514574 of 06-14716543.
Online afspraak maken: http://rijbewi-
jskeuringen.wix.com/rijbewijskeurin-
gen. Let op: Het is niet mogelijk recht-
streeks bij de locatie een afspraak te
maken. Op woensdag 1 oktober start om
10.00 uur de kunstgeschiedeniscursus
Meesterlijk. Aan de hand van de grote

meesters zullen de belangrijkste stro-
mingen binnen de kunstgeschiedenis
vanaf de vroegrenaissance worden
besproken. Iedere les van 1,5 uur staat
het werk van een kunstenaar centraal.
De kosten voor de cursus van 10 lessen,
inclusief een syllabus, bedragen 
€ 132,50. Wanneer u in het bezit bent
van een c-kaart ontvangt u een korting
van 10 % op de cursusprijs. Aanmelden
via info@artemisomnibus.nl of tel.
8884795. Dinsdag 30 september ‘eigen
potje koken’ voor kinderen, ze maken
een heerlijke Italiaanse pasta. ‘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
zijn € 3,75 per keer. Meer informatie en
aanmelden kan bij Miranda van
Neerbos. Tel. 06-33103836 of e-mail
mneerbos@versawelzijn.nl. Voor mei-
den van 9 tot en met 12 jaar is er iedere
donderdag van 15.30-17.00 uur een
speciaal programma in (Y)our Place!
Per keer kost de Girls Place € 1,- (tenzij
anders vermeld). Kijk voor meer info
op www.jongversa.nl/yourplace of
neem contact op met Miranda van
Neerbos mneerbos@versawelzijn.nl of
06-33103836. Op donderdagmiddag
wordt er klaverjas gespeeld. Ook zijn er
andere spelletjes te doen bijv.: rummy-
cup, scrabble of halma. Heeft u interes-
se, geef u op en bij belangstelling begint
de middag op donderdag 2 oktober van
13.30-16.00 uur. Info: Greetje van der

EXPOSITIES
Singer Info: t/m 11-01-2015 Raoel
Dufy. t/m 09-11-2014 verkooptentoon-
stelling van de meest recente schilderij-
en en glassculpturen van Wouter Stips
ter gelegenheid van zijn zeventigste ver-
jaardag. Info: www.singerlaren.nl. 
Rosa Spier Huis t/m 12 oktober een
expositie van kleurrijke schilderijen van
de beeldend kunstenaar Sjors Willems.
Kijk ook op www.rosaspierhuis.nl voor
het jaaroverzicht van de tentoonstellin-
gen, concerten en andere activiteiten in
het Rosa Spier Huis.
De Trappenberg tot 14 oktober ver-
koopexpositie van schilder- en teken-
werken van de in 2010 overleden kun-
stenares Anke Overduin. De kunstroute
is te bezichtigen op werkdagen van 9.00
tot 18.00 uur en op zondag van 13.30 tot
18.00 uur. Zaterdag gesloten. Info:
www.kunstroutetrappenberg.nl. 
BEL-Art t/m 22 oktober expositie met
werken van Marjolein Schiffers, Lillian
Hesp-Tsjeng en Gloria Mulder-May. Te
bezichtigen tijdens kantooruren van het
BEL-Kantoor.

WELZIJN/CULTUUR
Rosa Spier Huis Maandagavond 29
september om 20.15 uur de Bulgaarse
meesterpianiste Marietta Petkova. Van
niet-donateurs wordt een vrijwillige bij-
drage in de kosten gevraagd. Info: tel.
5386797 en www.rosaspierhuis.nl. 
Radio 6FM Elke zaterdag in het pro-

Vliet tel: 5262902. Op vrijdag 3 okto-
ber kunt u tussen 9.00-12.00 uur uw
winterkleding inleveren en op zater-
dag 4 oktober wordt het uitgedeeld
aan mensen die zijn doorverwezen
door bijvoorbeeld de voedselbank.
Versa Welzijn zie voor cursussen het
huis aan huis bezorgde informatie-
boekje of kijk op:
www.versawelzijn.nl. 
GeheugenHuis Info: tel. 5288260 of
tel. 5288275,
e-mail: geheugenhuis@versawelzijn.nl
en www.versawelzijn.nl/geheugenhuis.
Brinkhuis Rechtswinkel, juridische
vragen snel beantwoord, elke maan-
dagavond van 19.30-20.30 uur. 
Oosterlichtkerk in Huizen. Veel
Bijvanck-Blaricummers zijn gericht
op deze kerk. Onder de naam Spirit in
the Village worden diverse activiteiten
georganiseerd. Info: 
www.protestantshuizen.nl/oosterlicht,
activiteiten te vinden onder het kopje
‘programma’.

BIBLIOTHEEK
Huizen tel. 5257410. Maandag 29 sep-
tember en 6 oktober van 19.30-21.30
uur en dagexcursie op zondag 12 okto-
ber door kunsthistorica Diana Kostman
de korte Cursus ‘Een Gouden Eeuw
aan kunst’. Laren tel. 5382612. Iedere
vrijdagochtend van 11.00-11.30 uur
voorlezen voor peuters van 2 t/m 4 jaar.
Info www.bibliotheekhlb.nl. 

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
Redactie:
Sybert Blijdenstein, Ilse Bloemen, Aty
Lindeman, Elisabeth Loudon, Robert Molijn,
Hidde van der Ploeg, Frans Ruijter, 
Adrie van Zon
Correctie: 
Piet Niks
Foto's:
Peter van Rietschoten, Gerbe van der Woude
Medewerkers:
Anneke Bruggeman, Linda Eggenkamp, Nico
de Gooijer, Corryn de Vrieze, Daniëlle
Mouissie
Webbeheer:
Satyamo Uyldert, Ria Bulten-van der Mik
Advertentie- en sponsoropdrachten:
Jacqueline Gesink
E-mail: jacqueline@gesink.com
Voor tarieven adverteren en sponsoring 
zie onze website
Uitgever: 
Stichting Dorpsblad Blaricum
Voorzitter: Pim Baljet 
Secretariaat: Jacqueline Geesink
E-mail: jacqueline@gesink.com
Penningmeester en donateursinformatie:
Rist Brouwer
E-mail: ristbrouwer@hotmail.com
Banknr. NL67 RABO 0126 6372 96
t.n.v. Stichting Dorpsblad Blaricum
Druk:
JM2 grafische producties, tel . 035-5316520
Hei & wei niet ontvangen?
Of heeft u een vraag over de bezorging, of 
een beschadigd exemplaar ontvangen? 
Stuur dan een e-mail naar heienwei@jm2.nl
o.v.v. ‘hei & wei bezorging’. U kunt op 
werkdagen ook bellen met 5316520.
Oplage: 4500

www.heienwei.nl

Familieberichten
Geboren
11-08-2014 Saar Bente Eggenkamp
17-08-2014 Daniël Joshua Piejest
25-08-2014 Douwe Pieter Marijn

Boks

Huwelijken
29-08-2014 Jan Hendrik Gierveld en

Johannes Roelf Bastiaan
Panneman

Overleden
17-08-2014 Johanna Helena Maria

(José) Post, geboren 
12-09-1962

15-09-2014 Blijntje Oversteegen-
Wever, geboren 
09-11-1923

SenoirWeb legt u alles begrijpelijk uit:
gebruik van uw tablet, e-mailen, internet-
bankieren, een fotoboek maken, Skypen
of Facebook ontdekken. En bij een com-
puterprobleem helpt PCHulp u graag ver-
der.  Info: www.seniorweb.nl.  

5 oktober: de kids-run start om 
11.00, deelname is gratis. De volwasse-
nen-run (2,5, 5 of 10 km) start om
12.00 uur, kosten € 5,-. Inschrijving via 
www.delloods.nl. Health Center FIT
organiseert deze dag de Gezond, Lekker
en FIT dag met fitness workshops en
gezonde hapjes en drankjes. 

Dorpsagenda

Gooise bibliotheken strijden tegen
laaggeletterdheid

De regio Gooi en Vecht heeft ruim 17.000 laaggeletterden. Gooise bibliotheken
bundelen hun krachten om dit terug te dringen. 

De vier Gooise bibliotheekorganisaties,
die al langer samenwerken, willen het
probleem van laaggeletterdheid geza-
menlijk aanpakken. Het is iets waar
mensen zich onnodig voor schamen.
Terwijl er tegenwoordig veel mogelijk is
om lees- en schrijfproblemen te verbete-
ren. De bibliotheken willen deze mensen
beter bereiken. 

Laagdrempelig en neutraal
Bibliotheken vormen de verbindende
schakel tussen de lokale organisaties. Zo
kunnen ze gezamenlijk meer laaggelet-
terden, inburgeraars en digibeten berei-
ken. Verder bieden bibliotheken een neu-
trale en taalrijke omgeving waar leer-
middelen al aanwezig zijn. Bibliotheken
zijn laagdrempelig, betrouwbaar en heb-
ben kennis van zaken. 

Plan van aanpak 
Dit najaar presenteren ze een gezamen-

lijk plan aan de gemeenten met als doel
in het nieuwe jaar te starten met de uit-
voering. Gemeenten spelen een cruciale
rol bij het verminderen van laaggelet-
terdheid en het digitaal vaardig maken
van burgers. Mensen die moeite hebben
met lezen en schrijven willen ze aanspre-
ken en stimuleren vanuit verschillende
kanten, bijvoorbeeld via werk, de
gemeente, welzijnsorganisaties, etc. 

Op 1 oktober barst de Kinderboeken-
week weer los! 12 dagen lang feest. 
De bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum
heeft diverse kinderfeestjes op het pro-
gramma staan. Kinderen zijn op 8 okto-
ber van harte welkom in Speeltuin Ons
Genoegen. Zij zijn dan het ‘feestvarken’.

Kinderen tussen de 4 en 9
jaar kunnen meedoen aan een
middag vol actie, bewegen, schminken,
een eigen taart of masker maken en luis-
teren naar verhalen en poppenkastvertel-
lingen. We sluiten af met een spetterende
disco! Kom en laat je verrassen! 

Kinderboekenweek
De 60ste Kinderboekenweek draait om Feest in Laren!

3e Lloods run


