
Hei & wei columns
Naar aanleiding van de vele leuke
reacties die hij in de afgelopen jaren
mocht krijgen op zijn columns in hei &
wei, heeft Sybert Blijdenstein deze
columns van 2011 t/m 2014 uitgegeven
in boekvorm, getiteld ‘hei & wei
columns’. 
Bij elke column heeft hij een van zijn
eigen foto’s geplaatst van Blaricum en
omgeving. Het boekwerk bevat 84 pagi-

na’s met 40 columns en 42 foto’s in
kleur, op 150 grams zijdeglanspapier
gedrukt. Het is stevig gebonden. De kos-
ten zijn per stuk € 12,50 en het is vanaf
1 december 2014 te koop bij de
Blaricumsche Boekhandel (5382776) en
bij Albert Heijn. U kunt het ook alvast
bij Sybert bestellen via sybert@ziggo.nl.
Het boek wordt dan voor u klaargelegd
in de boekhandel. De oplage is beperkt.

Boekviering
Peter van Rietschoten, hier met een
baardje van een paar dagen i.v.m. zijn
deelname aan Movember en zijn boek
500 tot de 65ste. 

De zogenaamde boekviering vond op 3
november plaats bij Blaer. Het boek is in
eigen beheer uitgegeven en verkrijgbaar
bij de Blaricumsche en Larense
Boekhandel. Het boek is ook bij Peter te
bestellen dit kan via e-mail:
peter.vaner@planet.nl.

Toneelvereniging 
Blaricum
Op 21 en 22 november 2014 brengt
toneelvereniging Blaricum het blijspel
‘Bruidegom op hol’ onder regie van
Ton Vos.

Locatie: Vitusgebouw, Kerklaan 10
Aanvang voorstelling: 20.15 uur
Reserveren:  tel. 06-22196851 of

www.toneelverenigingblaricum.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

Het afscheid werd door een kleine 150
mensen, zowel ‘dorpskerkelijken’ als niet
‘dorpskerkelijken’ bijgewoond. Na het
symposium was er een receptie met
muziek en kreeg Jan Rinzema cadeaus
aangeboden als tastbare herinneringen
aan zijn verblijf als dominee in Blaricum. 

De kerk in het dorp
Het thema ‘De kerk in het dorp’, waar-
voor de scheidende dominee, met zijn
vrouw Nynke aan zijn zijde, zich ruim 7
jaar in Blaricum heeft ingezet, werd door
zes sprekers vanuit hun professie belicht:
de burgemeester van Blaricum, Joan de
Zwart-Bloch, wethouder Sociale Zaken
Laren, Leen van der Pols, Elsbeth
Willems huisarts te Blaricum, Hannah
Winsemius, kunstenares te Blaricum,
Mark Vos, vice voorzitter parochiebe-
stuur Laren en Ruben van Zwieten predi-
kant Zuidas Amsterdam. De inleidende
woorden waren van Jan Greve.

Menselijk communiceren
Jan Rinzema, niet alleen predikant, maar
ook muziek- en kunstliefhebber heeft
kunst de dorpskerk binnengehaald.
Hannah Winsemius, schilderes in
Blaricum, zei onder meer in haar voor-
dracht: ‘De kerk kan niet zonder kunst.
Kunstenaars ontwikkelen zich hun leven
lang, zoeken naar nieuwe vormen om
zich te uiten. Dat gebeurt toch ook in een
kerkelijke samenleving en waarin Jan
ook met behulp van kunst een nieuwe uit-
daging zag om binnen de kerk tot elkaar
te komen.’ En: ‘Zo is de kunst van nu ook
voor de kerk een vorm van menselijk
communiceren, het mooie en het goede
met elkaar delen.’ 

Aanvaarding
Deze vorm van communiceren, het open-
staan en je eigen waarheden toetsen aan
die van een ander, is ook de insteek van

door Gerda Jellema
Op zondag 26 oktober was er een feestelijk, doch ook een ‘hoe is het mogelijk’
afscheid van ds. Jan Rinzema van de dorpskerk. Hem werd door lidmaten en
betrokkenen van de PGB als afscheidscadeau een symposium aangeboden. Het
thema was: ‘De kerk in het dorp’. 
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vervolg op pagina 2

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

Dominee Jan Rinzema neemt afscheid van Blaricum

Afscheid van dominee Jan Rinzema
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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

waar niet wordt gedacht in grenzen, een
kerk is een plek waar gedacht wordt in
horizonten.’ 
En met het woord ‘aanvaarding’ sluit ds.
Jan Rinzema zijn levensfase als dominee
in Blaricum af.

Simpel

Eén keer in de maand ga ik aan
het einde van de middag langs
bij Nico en Johanna, voor een
paar exemplaren van de laatste
hei & wei, die Nico voor mij
bewaart. Doe ik al jaren. Het
belangrijkste is het uurtje ouder-
wets gezellig thee drinken en bij-
praten. Beiden beheersen de
kunst van dingen simpel te hou-
den, als geen ander. Mocht ik
zelf nog wel eens langs kronkel-
wegen denken en praten, bij hen
worden de rimpels in verhalen
vanzelf glad gestreken. Net zoals
in een kantoor in de buurt
geschreven staat op een bord aan
de muur: ‘De dingen simpel hou-
den is vrij moeilijk. De dingen
moeilijk maken is vrij simpel’.
Gut, moeilijk maken, wat doe ik
dat vaak, vooral als de emoties
opspelen en er sprake is van het
complexe uitleggen van ‘daar
kan ik niets aan doen’, vooral als
niemand daarom vraagt. Kent u
dat? 
Hoe simpel was hun antwoord
op mijn vraag: ‘Hebben jullie
een andere auto?’ Ik zag een
‘nieuwe’ auto op hun pad staan.
‘Nee’ zei Johanna: ‘dat is een
leenauto. Onze auto staat nog in
de garage, op de brug. Die bleef
in de hoogste stand steken. Kan
gebeuren.’ Simpel toch? Hoe
ingewikkeld kun je het soms
maken. 

Ik denk daarbij aan de vluchte-
lingen, etnische Russen uit het
oosten van de Oekraïne, die
hoopvol asiel aanvroegen in de
Krim. Niet lang daarna werden
hun nieuw uitgereikte Russische
paspoorten weer ingenomen.
Voor vliegtickets. Uh, waarheen?
Ja zeker, linea recta van de Krim
naar Magadan aan de oostkust
van Siberië, één van de meest
afgelegen delen van Rusland,
7.000 kilometer en 8 tijdszones
verderop. Was je net nog aan het
werk in een café in Sebastopol,
dan ben je opeens kippenslachter
in Magadan. In de stille hoop dat
je ooit weer terug mag vertel je
iedereen maar dat je het daar
goed hebt. Om het simpel te hou-
den…

Column
door
Sybert Blijdenstein
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Jan Rinzema, getuige ook de laatste zin-
nen in zijn dankwoord: ‘Een kerk is een
plek waar niet gedacht wordt in muren
maar in vensters. Een kerk is een plek
waar niet gedacht wordt in sloten, maar
in open deuren. Een kerk is een plek

Tandartspraktijk

www.dentaldesigncenter.nl

vervolg van pagina 1
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Een dorpsgenoot die z’n huis te koop
heeft gezet vertelt. ‘Ons huis wordt toch
te bewerkelijk. Voor mijn vrouw wordt
het te zwaar. En dan heb je ook nog de
tuin. Elke week dat gras maaien en dat
groeit tegenwoordig door tot in novem-
ber. Nu vallen de blaadjes weer en moet
ik straks met zo’n bladblazer aan het
werk. Ik heb er geen zin meer zin. Ik sta
liever op de golfbaan. Onze kinderen
hebben het veel te druk om te helpen. Als
je alleen komt te staan, en die kans is op
onze leeftijd niet te verwaarlozen, is het
helemaal geen doen meer. We kijken uit
naar een appartement. Dat is comfortabe-
ler, geen trappen, veiliger en je bent min-
der afhankelijk van hulp van derden. Je
hebt in een appartement meer aanspraak
en contacten. Minder onderhoud. Je
krijgt meer tijd om te lezen en te reizen.
We zijn nog gezond en kunnen het nu nog
aan om te verhuizen. Wanneer je in de
toekomst door ziekte of invaliditeit
gedwongen wordt om te verhuizen ben je
nog niet jarig.’

Op elkaars lip
Wat pleit er voor, ook al loop je tegen de
tachtig, om te blijven zitten waar je zit. In
je oude vertrouwde huis en buurt, waar je

kinderen zijn opgegroeid en je kleinkin-
deren ruimte hebben om te spelen. Ook
wanneer je nog redelijk gezond en fit
bent, vergt onderhoud van huis en tuin
met het stijgen der jaren de nodige
inspanning. Daar staat tegenover dat
beweging, actief blijven, goed is voor je
conditie en welzijn. Je hoeft niet naar een
dure sportschool en … je bent van de
straat! Het werken in de tuin geeft plezier
en voldoening. Je verliest veel als je dat
moet opgeven. In een appartement heb je
inderdaad minder om handen en geen
zorg over een tuin, maar daar staat tegen-
over dat je minder privacy hebt. Je zit op
elkaars lip. Iedereen ziet wie er bij je op
visite komt. Je weet niet wie er straks
naast, onder of boven je komt te wonen. 

Elk mens is verschillend
Een conclusie valt niet te trekken over
wat het beste is. Elke situatie is anders en
elk mens is verschillend. Persoonlijke
omstandigheden, gezondheid en finan-
ciën spelen een belangrijke rol. Zolang je
het nog aankunt om al het werk thuis zelf
te doen en plezier hebt in je tuin ben je de
koning te rijk. Wanneer je dat allemaal
niet meer wilt of kunt opbrengen, kan een
appartement een uitkomst zijn.

door Adrie van Zon
Aan de Naarderweg en in Laren aan de Torenlaan zijn senioren-appartemen-
ten in aanbouw. Ook de eerdere plannen voor de bouw van appartementen in
Crailo zijn weer van stal gehaald. Woningen van oudere dorpsgenoten staan te
koop. Huis en tuin te groot, te bewerkelijk of qua onderhoud te duur? Hulp is
ook niet alles en niet altijd te krijgen. Een nieuw appartement is dan natuur-
lijk wel aantrekkelijk. Blijven zitten waar je zit of verhuizen? 

Blijven zitten waar je zit?

De Odd Fellows hebben dit jaar hun
maatschappelijke activiteiten specifiek
gericht op het Gooi- en Eemland en op
het gebied van mensen met een beper-
king of de sociale minima. De
Droomboom, had nog behoefte aan een
stuur-duwwagen voor de kinderen die
daarop met meerdere tegelijk kunnen
spelen en een iPad voor directe gegevens-
invoer over de kinderen. Deze zijn in een
klein feestje met de kinderen overhan-
digd. 
De Droomboom mocht ook een cheque
ontvangen van Pim en Madelon Walter.
Pim werd eind september jl. 70 jaar en
deed een verzoek aan familie en vrienden

om een donatie te doen voor De
Droomboom kinderen. Op 4 november
was de uitreiking. 
www.stichtingdedroomboom.nl.

De Droomboom biedt kinderen tussen de 2 en 8 (10) met autisme een unieke
leeromgeving waarin een positieve benadering, enthousiasme en vertrouwen
belangrijke pijlers zijn. Twee initiatieven helpen De Droomboom verder bij het
verwezenlijken van deze pijlers.

Initiatieven voor De Droomboom 

Pim Walter bij De Droomboom



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)

Carina & Desiree
Reisbureau Blaricum

Torenlaan 12
Tel: 035 5313080

BLARICUMSCHE BRANDSTOFFENHANDEL

Speciaal adres voor:
       Huisbrand
       Industrie
       Centr. verwarming
       Aanmaakmaterialen
       Blokken
       Stookolie voor
       centr. verwarming
       en huishaarden
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       Motoroliën

 
  
 

  
  
  

Remedial teaching
lezen, rekenen, taal

Torenlaan 5, 1261GA Blaricum
www.lrt.nu

Maud Goedhart
Daniëlle de Wit
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telefoon 06 53405907
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Adieu Cuno 

Nieuwkomer in ons dorp op een zeer
belangrijke post. Een beminnelijk, vrien-
delijk mens, geboren in Arnhem in l950.
Overigens kon men toen lezen dat hij na
zijn eindexamen in Utrecht ging stude-
ren en drs. in de theologie, godgeleerd-
heid werd. Hij was intens gegrepen door
het pastoraal werk, het bezig zijn met
mensen en hun zoeken en vinden van
God. Na zijn werk in verschillende sta-
geplaatsen (Hilversum, Hasselt,
IJsselmuiden, Kampen) waar hij werkte
als pastoraal werker wist hij duidelijk dat
dit zijn roeping was. Veel voor mensen
betekenen, ze met grote inzet en veel
liefde bijstaan, daar waar nodig.

Helpende hand toesteken
Dat hebben we gelukkig geweten!
Blaricum werd zijn volgende opgaaf. De
pastor kwam naar ons dorp. Samen met
zijn vrouw Mia en drie kinderen. In de
loop der jaren is de Blaricumse Vitus
Parochie van hem gaan houden. Hij is
een gewaardeerd vriend geworden,
iemand die je kan vertrouwen en die
goed kan luisteren en altijd de helpende
hand zal toesteken. Cuno is iemand die
er altijd is als je hem nodig hebt.
Indrukwekkend.

Parochieblad De Zaaijer
En nu gaat hij weg, krijgt hij verdiende
rust, 65 jaar! Het afscheid valt velen
zwaar, te lezen in het prachtig geredi-
geerde parochieblad De Zaaijer. Omdat
niet iedereen dat blad kent, citeren we
hier enige uitspraken, te beginnen met
emeritus pastoor Jan Willems: ‘De paro-
chie is een levende gemeenschap geble-
ven en kan vol vertrouwen de toekomst
tegemoet gaan, omdat Cuno er alles aan

gedaan heeft. Hij heeft de mogelijkhe-
den benut en uitgebreid. Daarom past het
ons dankbaar afscheid te nemen en hem
en zijn gezin een goede toekomst toe te
wensen.’ Annie Janssen schrijft: ‘Altijd
was er een luisterend oor, een heldere
uitleg op een vraag en een bemoedigend
woord als dat nodig was.’
Linda Eggenkamp zegt: ‘Cuno ontpopt
zich als een veelzijdig pastor met veel
bijzondere gaven. Een van zijn meest in
het oog springende talenten is, zijn
omgang met kinderen. Een natuurtalent.’

Afscheid nemen bestaat niet
De afscheidsdienst op 23 november in de
Vituskerk (11.00 uur) zal warm, emotio-
neel en best ook een beetje droevig zijn.
Maar Cuno Lavaleije zegt zelf, positief
en gelovig als hij is: 
‘Afscheid nemen bestaat niet. Je gaat wel
weg, maar er blijft altijd iets van je ach-
ter.’ Hij voegt er het lieflijke gedichtje
aan toe:

Wij mensen zijn allemaal voorbijgangers
Wij bloeien als bloemen in het open veld,
Dan waait de wind en wij zijn verdwenen,
Maar blijven zal de liefde van God
Die alles in allen verbindt. 

Dag Cuno, het ga je goed! Blaricum zal
je missen.

(Het is toch uitzonderlijk dat in ons
dorp in bijna dezelfde periode twee
voorgangers uit onze twee kerken ver-
dwijnen. Een nare samenloop van
omstandigheden. Arm Blaricum!)

Fietsenstalling
door Greet Volkers
Eén van de laatste zomerse weekenden
was tijdens de Atelierroute. Overal
vlaggen in de tuinen van kunstenaars
en héél véél mooie dingen waren er te
bewonderen. 

Tijdens de tocht op de fiets of te voet,
kom je ook langs de theeschenkerij bij
de Polweg. De hele buurt (nou ja, zij die
het kunnen) bakt taart. En spekt door de
lekkernijen te verkopen de centenpot
voor een goed doel. 
Iedereen stopt wel voor een kopje ‘wat je
maar wilt’ én een taartje. Elk jaar weer
gezellig en geanimeerd. Ook onze bur-
gemeester komt even langs op de fiets.
Kopje thee? Ja graag, taartje er bij. 

Er wordt wat gekeuveld over de snelle
(dure) buslijn en zo, tot iemand vraagt
hoe het staat met de natuurbrug. Ook
zo’n uit de klauwen lopend project.
Misschien niet voor Blaricum, maar
toch. Hoor ik plots een diepe zucht en:
‘Nou ja, als het maar afgemaakt wordt,
ik wil namelijk een fietsenstalling voor
konijnen beginnen.’ De helft van het
gezelschap verslikt zich bijna in z’n
taart. En de burgemeester? Die blijft
stoïcijns en ik vraag me af of ze denkt:
‘Ben ik nou gek of laat ik het maar zo?’
Precies, ze laat het maar zo.

De Legende 
van Toran
De kersverse vierentwintigjarige
auteur, Joshua J.B. Telkamp, geboren
Blaricummer en thans woonachtig in
Laren, heeft zijn schrijversdebuut
gemaakt met De Legende van Toran. 

Dit boek geeft hij uit via zijn eenmans-
zaak: Uitgeverij Emerald.
Nadat er aanvankelijk dyslexie bij hem is
geconstateerd, heeft hij het lezen opge-
pakt. Op zijn negentiende is Joshua
begonnen met schrijven. De hobby, die
begon met een paar woorden op papier,
is uitgegroeid tot een volledig boek. Het
is een young-adult boek van het genre
fantasy. 

door Aty Lindeman-Strengholt
Alweer 18 jaar geleden, de tijd vliegt, werd in het december nummer 1997 van
hei & wei geschreven over de komst van pastor Cuno Lavaleije. 

Cuno Lavaleije neemt afscheid op 23 november

De honingbij (Apis mellifera) is een
vliesvleugelig insect uit de familie bijen
en het geslacht honingbijen (Apis).
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Het bijenboek

In het boek ‘Het verloren boek van de
Honingbij’ beschrijft Jan Goedkoop,
biodynamisch imker, de bijenwereld
voor kinderen van alle leeftijden (9-99).

Het boek is uitgevoerd in soft cover, in
eigen beheer uitgegeven, geïllustreerd in
kleur en zwart/wit en 136 pagina’s op
staand formaat 17 x 24 cm. 

Het kan worden besteld door overmaken van de intekenprijs van 
€ 22,95 (incl. verzending) op rekening NL26TRIO 0776492136 t.n.v. 
J. Goedkoop. Vermelding van postcode en huisnummer is noodzakelijk 

i.v.m. toezending per post. 

Het boek is te koop in onze 
plaatselijke boekhandel. 

Of kijk op 
www.uitgeverij-emerald.nl.



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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Een luxe leventje, dat vooral in sterk
contrast stond met veel meer en meer
verarmde niet-Erfgooiers, bijvoorbeeld
de verpauperde stedelingen die op het
platteland woonden. 
De overheid besloot omstreeks 1800
hier iets aan te doen - en hun ogen vielen
op de Gooise heidevelden. Zij wilden
deze woeste gronden gaan ontginnen en
dan het gemeenschappelijke bezit ver-
delen. Maar de Erfgooiers weigerden
eenstemmig hun goedkeuring te geven.
En dat was dat! Echter, door ‘n vreemd-
soortige ruil kreeg de overheid 30 jaar
later toch haar zin: de Erfgooiers ston-
den toen ’t grootste deel van hun grond
af, in ruil voor ’t volle eigendom van het
kleinste deel dat nu, in plaats van een
‘grond heerlijke marke’ een eigen vrije
marke werd, groot 3678 ha.

Koppig en behoudend
Maar al snel begonnen nu de problemen:
minder grond, méér boeren… De prij-
zen van de akkers, veelal particulier
bezit nu, stegen onophoudelijk. Er was
niet genoeg meer om nieuwe stukken
land te ontginnen en bebouwen.
Kunstmest zou ’t antwoord op hun pro-
blemen geweest kunnen zijn, maar deze
Gooiers waren koppig en behoudend en
moesten niks van dat nieuwe spul heb-
ben. Ook niet van de inmenging of
goede raad van anderen - zij sloten zich
op, en af, in hun armoede. Boerenzoons
en dochters trouwden bij hun ouders in
en ook hun gezinnen moesten van het-
zelfde karige stukje grond leven. Alle
initiatief ontbrak, ook het bestuur van
Stad en Lande wist geen verbetering in
de toestand te brengen. Eerder werd de
toestand verergerd, daar zij ’n een reden
vormden tot veel wrok en ontevreden-
heid onder de Erfgooiers. Het bestuur
was aanmatigend en eigengereid gewor-
den, de - vroeger regelmatige – ‘buur-
spraken’ of ‘Algemene vergaderingen’
werden zelden meer bijeengeroepen
waardoor het bestuur geen rekening en
verantwoording meer aflegde, en waar-
door de leden hun kans op ‘inspraak’
verloren hadden.

Einde armoede
Bovendien aten
deze bestuursle-
den van Stad en
Lande vaak van
twee walletjes,
meestal ten nade-
le van de boeren
omdat zij tegelijk
de burgemeesters
of gemeente-
raadsleden van de
snelgroeiende ste-
den en dorpen
waren. De foren-
zen kwamen in
grote hordes aan-
stomen met de
pas geopende
Hollandse IJzeren
spoorweg en via
de stations in
Hilversum en
Bussum brachten
zij al de voor- en
nadelen van hun
aanwezigheid met
zich mee. Het
voordeel was aan-
zienlijk: de foren-
zen betekenden
het einde van de
armoede van de
keuterboer - en al
diens inwonende
behuwde, schoon-
, en achterklein-
kinderen. Er was
werk en er was
geld te verdienen,
als kruidenier,
bakker, ambachtsman of huizenbouwer,
voor zo’n 20.000 extra inwoners, die er
vooral in Hilversum en Bussum bijgeko-
men waren. Dat deze zelden Erfgooiers
als hun gemeenteraadsleden hadden, was
niet verbazend. Maar ‘t kwalijke was dat
zij ook het bestuur van ‘Stad en Lande’
gingen vormen, zodat daarin onder de
stemrecht hebbende bestuursleden, naast
de burgemeesters en raadsleden, er
slechts één Erfgooier was. 

De huizen en villa’s van de forenzen
schoten als paddenstoelen uit de grond, -
veelal erfgooiersgrond -, mooie stukjes
langs de heide en bos die door het
bestuur van ‘Stad en Lande’ in steeds
grotere hoeveelheid werden verkocht.
De opbrengst ging in dezelfde pot waar
de lonen etc. uit betaald werden. Zo werd
het bezit niet alleen kleiner, het werd ook
opgesoupeerd.
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De ten einde lopende historie der Erfgooiers 

door Hidde van der Ploeg
Dat letterkundige Aegidius
Timmerman warme sympathie koes-
terde voor zijn medebewoners in
Blaricum is in ons vorige dikke num-
mer naar het rijk der fabelen verwe-
zen. Een nadere analyse van ’s mans
karakter maakt duidelijk dat hij in
algemene zin weinig op had met de
medemens en in het bijzonder met
vrouwen, zoals enkele citaten de vorig
keer al aangaven.

In 1921 verhuisde Timmerman op 63
jarige leeftijd naar Blaricum, vergezeld
van Aleida Jacoba van Pellecom met wie
hij samenleefde sinds 1900. Vijftien jaar
daarvoor was hij in het huwelijk getre-
den met haar zuster Anna Maria
Catharina die in 1925 stierf. Aan zijn
vriend de literator Willem Kloos laat hij
per brief haar overlijden weten, verge-
zeld van de verzuchting ‘nu eindelijk te
zullen kunnen huwen met haar zuster’.
Niet veel later beklaagt hij zich echter in
een brief aan zijn vroegere leerling de
literator Victor van Vriesland over de
bedlegerigheid van Aleida Jacoba waar-
door hij is veroordeeld tot ‘allerlei huis-
houdelijke snert’.

Japansch kralengordijn
In diezelfde brief neemt hij de echtgeno-
te van een oude vriend ook nog even op
de korrel: ‘Wat hij daar voor appetisants
aan vindt, mag god weten. Ze moet mira-
kuleus verstandig, geestig, lief, bemin-
nelijk enz. enz. zijn als dat moet opwe-
gen tegen haar uiterlijk. Want ze is
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Voorlopig ging alles goed met de Erfgooiers. Dankzij de tweede schaarbrief uit 1442 hadden zij een grotere zelfstandig-
heid gekregen, en deze 1088 ‘gerechtigden’ konden hun rechten doen gelden op twee derde van de Gooise grond, oftewel
circa 7050 ha! Dit is inclusief de 1400 ha akkerland op de rond de boerderijen gelegen engen; verder 1200 ha grasland,
3889 ha heide (de schaaphouderij floreerde!) en 656 ha bos en veen.

(Uit Tussen Hei en Wei nr. 3 van april 1972, schrijver is niet vermeld, maar het ligt voor de hand dat Gijs L. Calis dit
ook heeft geschreven, als vervolg op zijn stuk over de Erfgooiers uit januari 1972 – zie Hei & Wei 453)

Erfgooiers Vergadering in Grote Kerk. Heertje met baard.

Erfgooiers met Gooise petjes luisteren naar de voorzitter.
Algemene Vergadering van Stad en Lande van Gooiland.
gehouden 26-04-1930. 

Een levensavond 
in Blaricum 

Kerstmarkt 
Voor het ultieme kerstgevoel kunt u
zowel op vrijdag 12 als op zaterdag
13 december van 15.00 uur tot 21.00
uur bij de Zorgboerderij terecht.

Voor een heerlijke warme kop choco-
lademelk, een glaasje glühwein en de
kinderen kunnen het kerstverhaal
beluisteren in de levende kerststal.
De hulpboeren zijn druk in de weer
geweest om de meest prachtige kerst-
decoraties en kerstkaarten voor u te
maken. De complete serie kerstkaar-
ten van de hulpboeren is te koop op
de markt. De toegang tot de markt is
gratis.
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piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas

Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV

Al meer dan 60 jaar
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IJSSALON

Huizerweg 10
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035 538 34 90

www.ijssalondehoop.nl

uw complete woninginrichter

Kerkstraat 14 Fax 035 - 525 66 17 
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S.v .d .Bergh

Nationaal 
ouderenfonds
organiseert 
kerstdiner
Het kerstdiner Gooi en Vechtstreek
wordt gehouden in Restaurant De
Witte Bergen op maandag 22 decem-
ber. De organisatie van het kerstdiner
wordt mede mogelijk gemaakt door
sponsoring van Van der Valk en leden
van Gooische Lionsclubs verzorgen
het vervoer van de ouderen. 

Aanmelden en sponsoring
Iedereen die ouderen kent mag hen voor-
dragen voor het diner. Het gaat dan met
name om ouderen die bijvoorbeeld geen
kinderen en/of partner hebben.

Aanmelden kan tot 30 november 2014
via de heer J. Visser. 
Bereikbaar vanaf 17.00 uur onder num-
mer 8880647 of 06-13766375, e-mail
joop.visser@casema.nl. Bedrijven en
particulieren kunnen de kerstdiners ook
sponsoren, een kerstdiner sponsort u al
voor € 15.-.

afschuwelijk lelijk. De Heks van Endor
is er adorable bij. Je kan net zoo goed
met een orgelpijp of een japansch kra-
lengordijn naar bed gaan!’

Uiterlijke schoonheid
Die kwaadaardige, maar originele kwali-
ficatie, waarin we een ouwe corpsstu-
dent herkennen, maakt in één moeite
door duidelijk dat de inmiddels 67- of
68-jarige Aegidius Timmerman een open
oog had voor de uiterlijke schoonheid
van het fenomeen vrouw. Dat kwam al
even naar voren in het vorige artikel:
‘Gerrie met haar mooie zwarte oogen’.
En ook in mijn laatste citaat uit zijn boek
Tim’s Herinneringen laat zich dat lezen.

Jonge werklust
‘Ten overvloede zijn de sterke ijverig
vier jongens van Bart Vos, mijn over-

buur, aan het
hooi opsteken in
de barg, wat ze
voor een prettig
v a k a n t i ewe r k
houden en
springt ieder, die
voorbijgaat even
van zijn fiets en
maakt een praat-
je. De grappen
die het werk zoo
g e n o e g e l i j k
maken vliegen
heen en weer.
Lachend wordt er
weer opgestapt
en in de vlucht
nog een aardig-
heid terugge-
schreeuwd. De
kap van de barg

wordt krakend opgevijzeld, de jonge
moedwillige hond van Vos springt blaf-
fend op tegen de meisjes, die naar
school gaan en hulpeloos staan te gillen,
de wind wappert hele ruikers hooi van
de hooggestoken vorken en doet ze weg-
glijden over de grindweg, geel op grijs.
(…) 
Maar het werken gaat onophoudelijk
voort en de pruiken hooi worden, tiental
na tiental geborgen onder het donkere
rieten-dak. Dan komen er drie rondhup-
pelende meisjes voorbij en ik hoor:
“Hallo, Tim, dag Tim!” en plotseling
vallen er zestig jaar van mijn leven weg
in de eeuwigheid en zie en herken ik de
jonge werklust en levensblijheid van
toen …’ Twintig jaar na zijn komst naar
Blaricum overleed Aegidius Willem
Timmermans op 82 jarige leeftijd en
werd begraven op de Woensberg.
  

  
  

Een schilderij van Timmerman gemaakt door J. Toorop

door Ilse Bloemen
Sinds 1982 werkt juf Sylvia als leer-
kracht. Vanaf 1998 doet zij dat in
Blaricum. Net gestopt in Baarn, belde
toenmalig directeur van de OBB, John
Govers, haar op met de vraag of zij
wilde invallen bij de kleuters. Ze is er
nooit meer weggegaan. Tijd om nader
kennis te maken met Sylvia Walch.

Waarom woon je in Blaricum?
Als geboren Hilversumse heb ik met mijn
man eerst een jaar in Huizen gewoond tot
wij eigenlijk bij toeval in 1989 in
Blaricum terecht kwamen. We hebben het
hier nog steeds erg naar onze zin.

Wat doe je in je vrije tijd?
In mijn vrije tijd ga ik vaak hardlopen.
Daarnaast houd ik erg van lezen, maar
ik kan ook genieten van het betere frö-
belwerk. Zo ben ik laatst weer eens ach-
ter mijn naaimachine gaan zitten. Ik
kan dan uren bezig zijn. 

Met wie zou je wel eens een borrel wil-
len drinken?
Ik zou niet zo 1 2 3 met een naam op de

proppen kunnen komen, maar soms heb
je met een wildvreemde opeens een
klik. En als die persoon ook nog eens
een goed verhaal heeft, dan wil ik daar
best een borrel mee drinken.

Twitter of Facebook?
Twitter, ook al twitter ik zelf niet, ik
heb wel een account waarmee ik men-
sen volg. Het is voor mij een manier
van nieuwsvoorziening. Facebook daar
doe ik niet aan.

Vakantie: zomer en/of winter?
Allebei en het liefst zo vaak mogelijk.
In ieder geval in de schoolvakanties.

Wat is een echte Sylvia eigenschap?
Ik houd niet van ruzie. Ik ben van het
sluiten van compromissen en het res-
pecteren van een ieders standpunt.
Daarnaast ben ik dol op kinderen. Het
onbevangene, het eigene. 

Ik geef graag les aan kleuters maar ook
aan kinderen van groep 8. Heel ver-
schillend zou je zeggen, maar als kleu-
ters voor het eerst naar school gaan zijn
ze nog erg op zichzelf gericht. Ze moe-
ten nog leren samen te spelen en te
delen. In groep 8 krijg je te maken met
pubers die ook weer erg op zichzelf
gericht zijn. Dan moet je ervoor zorgen
dat het een groep blijft.

Even voorstellen: Sylvia Walch



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
****

Onderwijs in Blaricum 

In 1815 bezat Blaricum al een school. In
het hele Gooi waren het er toen nog maar
negen in totaal. Ons dorp telde toen 700
inwoners en 53 kinderen; 21 jongens en
32 meisjes. Zij volgden een soort van
onderwijs in een klein schooltje. Het
gebouwtje is er nu nog en
staat aan het Achterom
nr.1. Erachter was een
witgepleisterde aanbouw
van ongeveer 21 vierkante
meter, waar het onderwijs
gegeven werd. De leerlin-
gen moesten wel goed stil
zitten, want veel bewe-
gingsvrijheid was er niet.
Het gebouwtje voldeed
dus maar minimaal aan de
summiere eisen uit die
tijd. De 'Heren
Schoolopzieners' vonden
dat er naarstig gezocht
moest worden naar betere
schoolruimte. Het kwam
vaak voor dat het er zo
vochtig was dat het water
van het schoolbord
afdroop. De sanitaire
voorzieningen bestonden
uit een 'poepdoos', wat de
atmosfeer ook niet
bepaald voordelig beïn-
vloedde. 

Jacob Doets 
Er werd lesgeven door
Jacob Doets, geboren in
1766, overleden in 1852
in Blaricum. Hij was
naast schoolmeester, ook
nog gemeentesecretaris,
diaken van de
Nederlandse Hervormde
Kerk en voorzanger en
koster. We mogen gerust
zeggen dat deze Jacob
Doets de grondlegger van
het onderwijs in ons dorp
is. Zijn opvolger is een
zekere Klaas de Ruiter,
hij wordt bijgestaan door
een kwekeling, Adrianus v.d. Grift. 

Nieuw schoolgebouw
In 1840 werd er een begin gemaakt met
de bouw van een nieuwe school. Deze
werd gebouwd op de plaats waar nu het

dorpshuis 'Blaercom' staat. De opper-
vlakte van de leslokalen bedroeg 68 vier-
kante meter. Het enthousiasme onder de
bevolking is niet groot voor het onder-
wijs. Er is sprake van veel schoolver-
zuim en van de honderd leerlingen

maken er maar ongeveer vijf de school
echt af. Het analfabetisme is dan ook
groot in Blaricum. Omdat er nog geen
schoolplicht bestond, stond men machte-
loos tegenover dit probleem. Ingegeven
door de dan heersende armoede, vond

men werken belangrijker dan leren in dit
dorp. Daar stond Blaricum trouwens niet
alleen in. Pas in 1900 werd, met een
nipte meerderheid in de Tweede Kamer,
de leerplicht ingevoerd.
Hoofdonderwijzer in Blaricum, sinds

1852, was H.B.
Tikkel. Deze wordt in
1906 opgevolgd door
A.B. Veldhuis, die er
dan al twaalf jaar als
leerkracht actief is.
Als onderwijzer wordt
aangesteld: L.A. van
Gils. Beide onderwij-
zers hebben decennia
lang veel betekend
voor de Blaricumse
g e m e e n s c h a p .
Hierover in een van de
volgende nummers
meer. 

Nieuw begin
In 1920 komt er een
nieuwe wetgeving op
het lager onderwijs; er
mogen bijzondere
scholen gesticht wor-
den. Blaricum was
voor het overgrote
deel katholiek. L.A.
van Gils werd
benoemd als hoofd
van de St.
Bernardusschool en
80% van de kinderen
volgden hem naar de
school op de
Kerklaan. Meester
Veldhuis hield op zijn
(openbare) school nog
maar zestien leerlin-
gen over, verdeeld
over zes klassen. Dat
er toen veel van zijn
talenten werd
gevraagd, behoeft
geen verdere uitleg.
Maar hij deed dat met
verve. Over die tijd

zei hij zelf: ‘De school is mij nog nooit
zo lief geweest als de laatste jaren’. Het
aantal leerlingen groeide gestaag en
bereikt al snel weer het aantal van 40
kinderen. Gelukkig kwam juffrouw
Wagenvoort hem assisteren. Zij is jaren

verbonden geweest aan het openbare
onderwijs in Blaricum. Het aantal leer-
lingen bleef maar groeien en men kreeg
weer te maken met ruimtegebrek. In
1934 nam meester Veldhuis afscheid van
het onderwijs en werd opgevolgd door
meester G.F. Kranen. Deze betrok enkele
jaren later de woning Dorpsstraat 2 en
Veldhuis verhuisde naar Dorpsstraat 8.
Er zijn voor de oorlog al plannen om een
nieuwe school te gaan bouwen, maar
deze kunnen pas zes jaar na de Tweede
Wereldoorlog gerealiseerd worden. 

Moderne school
De openbare school aan de
Eemnesserweg is een voor die tijd zeer
modern gebouw; ruime lokalen, brede
gangen, geweldig gymlokaal en speel-
plaatsen. Kortom, een school op de toe-
komst voorbereid, dacht men in die tijd.
Het leerlingenaantal blijft groeien en er
worden in het begin van de zestiger jaren
lokalen bijgebouwd aan de
Verbindingswegzijde. In 1963 stopt
meester Kranen en er volgen 2 jaren met
verschillende schoolhoofden. In 1965
wordt Piet Niks schoolhoofd. De school
beleeft zijn hoogtepunt. In het begin van
de zeventiger jaren wordt er een nieuwe
kleuterschool, de 'Vlieghoek' gebouwd
aan de Vliegweg. Dit, omdat de kleuter-
school aan de Bierweg ook ‘uit haar jasje
was gegroeid'. In 1985 wordt de Wet op
het Basisonderwijs van kracht. Dit bete-
kent ondermeer dat de kleuterscholen
geïntegreerd moeten worden in de basis-
scholen. Hiervoor vindt half jaren tach-
tig een grote verbouwing plaats. In 1989
wordt Piet Niks opgevolgd door John
Govers. Intussen werd het hoofd van de
school ‘directeur’ genoemd. Onder het
directeurschap van John Govers kwamen
er gesprekken op gang om een gezamen-
lijke school te bouwen voor zowel katho-
liek als openbaar onderwijs. Een combi-
natie die dan al bijna dertig jaar goed
werkt in de Bijvanck, waar zowel de
openbare, katholieke en protestants-
christelijke, onder één dak onderwijs
genieten, gebruikmakend van gezamen-
lijke faciliteiten en van elkaars kennis en
kunde. Het scholencomplex in het dorp
is nu alweer elf jaar in gebruik. 

Bron: onder andere. Mededelingen-
bladen HKB mei 1988 en februari 1990 

door Frans Ruijter
Om een goed beeld te krijgen van bijna twee eeuwen onderwijs in Blaricum, wil ik mijn schrijven verdelen over meerdere artikelen. Eerst zal het openbaar
onderwijs aan bod komen, daarna het katholieke onderwijs en tenslotte de andere soorten van onderwijs wat er binnen onze dorpsgrenzen is onderwezen.   

Openbare school tussen Dorpsstraat en Schoolstraat

Openbare school (1962) op de Eemnesserweg



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

René Hans van Ede werd geboren in
Blaricum op 15 mei 1943 aan de
Torenlaan 66. Zijn vader, Paul van Ede,
was actief in het verzet. Het was, zoals
voor alle Blaricummers, een spannende
tijd die jaren. Gelukkig zijn zij goed
door deze en voor eenieder moeilijke tijd
gekomen. Op Koninginnedag 1958 won
Hans de laatste ‘Wielerronde van
Blaricum’. Hieraan is in hei & wei van
27 september nummer 429 een heel arti-
kel gewijd. De zilveren wisselbeker
heeft Hans nog geschonken aan de
Historische Kring Blaricum. 

Trouwen
In 1965 kwam de familie Le Poole op de
Torenlaan 64 wonen. Hans had al snel
een oogje op zijn buurmeisje Els laten
vallen en met succes. In 1968 werden zij
in de echt verbonden door burgemeester
Tydeman, waarna zij al snel op de
Windvang 23c gingen wonen. Hier wer-
den hun drie kinderen, Reinier, Heleen
en Marnix geboren. Zo'n tien jaar later
kochten zij Singel 1; het huis met de
mooie naam De Hoeksteen. Els was
naast de spil in het gezin, ook nog jaren-
lang bestuurslid van de
Oranjevereniging. De liefde hiervoor
bracht zij ook over op hun zoon Marnix,
die vele jaren een trouwe ringmeester
was bij het ringsteken. 

Niet opgeven
Ruim elf jaar geleden werd er bij Hans
Non-Hodgkin ontdekt. Hans wilde van
geen opgeven weten en vocht met een
groot optimisme tegen deze ziekte en
met succes. Gelukkig kon hij zijn werk
bij PWC als coach weer oppakken. Toen
velen tegen hem zeiden, bij het bereiken

van de pensioengerechtigde leeftijd:
‘Hans, nu zeker lekker stoppen?’ ant-
woordde Hans:
‘Ik ben coach en daar ben ik nog goed in
ook, dus ik ga nog even door en ik heb er
nog plezier in ook.’ Ook hierin gaf hij
niet zomaar op. Na de kanker overwon
hij ook een levervirus. Een hersenvirus
werd hem uiteindelijk fataal. De man die
in zijn leven nooit echt Blaricum verliet,
moest het op 11 oktober 2014 toch opge-
ven. Zijn drukbezochte uitvaart was
indrukwekkend; vriend en buurman Ab
Elbers reed Hans vanaf de Dorpskerk
met zijn trekker naar de begraafplaats
De Woensberg. Dat had Hans bedacht en
met Ab afgesproken. 
Voor Els en de kinderen is dit een heel
groot verlies, maar gelukkig hebben zij
en vele andere met hen een schat van
mooie herinneringen aan Hans. Dat zal
hen zeker sterken om het gemis een
plaats te geven. Wij van hei & wei wen-
sen hen hierbij alle sterkte toe. 

Blaricum toen...

Hoek Eemnesserweg - Tweede Molenweg. 
Dit was het café van Jan Vos. Aan de voorkant van het pand zat het
café. Na Jan zijn overlijden in 1949 nam onder andere, dochter Miep

de honneurs waar. Miep trouwde op oudere leeftijd met Bertus
Speller. Dochter Grad bleef ongehuwd en had aan de Tweede

Molenweg-zijde, in het midden van het pand, een melkzaak. Grad,
heeft meer dan vijfendertig maal de vierdaagse in Nijmegen gelopen.
Daarachter had Toontje Ruizendaal met zijn zuster Bep, uit Eemnes,
een groentezaak. De twee andere dochters, Jopie en Aal, bleven ook in

de buurt wonen. Aal trouwde met Bart Loman, zij betrokken een
woning vlak naast het ouderlijk huis op de Tweede Molenweg. Jopie
trouwde met Gerrit Calis, zij gingen wonen aan de andere kant van

het ouderlijk huis aan de Eemnesserweg. Aan het eind van de negenti-
ger jaren van de vorige eeuw kocht Bart de Leeuw het en herbouwde

het hele pand, tot wat het nu is. Aangeleverd door Frans Ruijter.

Jochem Uytdehaage@uytdehaage
De stroopwafel actie was een groot succes!
ALLES verkocht, meer dan verwacht.
Opbrengst, zonder nabestellingen €1504 
Blaricum, Noord-Holland

Vlugheid en Kracht@VlugheidKracht
Ter gelegenheid van de 70e verjaardag van
Gerard Vos van de bezinepomp gaven
dames- en herenselecties een...
http://fb.me/2OW3LtXu8 

‘Zo had ik het niet bedacht’
door Frans Ruijter
Deze tekst, een uitspraak van Hans zelf, stond op het boekje dat tijdens de uit-
vaart van Hans van Ede werd uitgereikt op 16 oktober jl. in de Dorpskerk. 

Afscheidshuis Noorderlicht is een
unieke mogelijkheid om in privé-
kring in alle rust afscheid te kunnen
nemen van een overleden dierbare.
Nabestaanden kunnen 24 uur per dag
in het afscheidshuis terecht en krij-

gen de beschikking over een eigen
sleutel.

Afscheidshuis Noorderlicht 
Na maanden van verbouwen, inrichten en decoreren opende
Uitvaartverzorging Van Vuure, in de voormalige dienstwoning, het
Afscheidshuis Noorderlicht aan de Laan 1940-1945 in Hilversum in okto-
ber haar deuren.

Voor info: tel. 6247531 of via 
e-mail uitvaart@vanvuure.nl.
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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

Carola Klooster verkozen tot vrijwilliger 2014

START BOUW LUXE WONINGEN IN DE BLARICUMMERMEENT 

Blauwhoed is in Blaricum gestart met de bouw van in totaal 8 twee-onder-één-kapwoningen, vrijstaande woningen en 
bungalows binnen het project Your New Life in het Gooi in De Blaricummermeent. De bouw van de woningen wordt gedaan 
door Aalberts Bouw. In eerdere fasen realiseerde Blauwhoed in Your New Life in het Gooi al 126 woningen in verschillende 
typen en prijsklassen. 
 

 

Tijdens de vrijwilligersavond van de 
gemeente Blaricum op 13 november, 
werd Carola Klooster verkozen tot vrij-
williger van 2014. Mevrouw Klooster zet 
zich in als vrijwilliger in wijkcentrum De 
Malbak. Zo organiseert zij de bingo in 
de Bijvanck, is zij een vast gezicht bij de 
geef- en neemtafel, pr medewerker bij 

bij de begeleiding van de kindervakan-

-

-

-
den.
 

eervolle vermelding. Deze ging naar de 
-

cum.

 

Prijs voor …
Mevrouw Klooster ontving uit handen 

van het Gemeenschapsfonds Blaricum 
overhandigde haar een waardecheque 
van € 1.000,-. Dit bedrag kan mevrouw 
Klooster naar eigen keuze besteden aan 
een doel dat de Blaricumse gemeen-
schap ten goede komt.
 

Ruiters Blaricum kregen uit handen van 
wethouder Lüken de zilveren broche. 

een waardecheque van € 500,- te be-
steden aan een doel dat de Blaricumse 
gemeenschap ten goede komt.

Verantwoording

Ontspannings Kring (B.O.O.K.). De geld-

ondersteuning voor twee concerten in 

van de Blaercom. 

Dinsdag 11 november jl. zijn 

gestart met hun wekelijkse netwerk-
bijeenkomsten in Blaricum onder de 
vlag van Business Network Interna-

Zwart-Bloch gaf acte de presence op 

netwerkers van harte welkom in haar 
gemeente.

neergestreken. De ondernemers binnen 

vakgebied en vormen een gemêleerd 
gezelschap. Van media tot bouw, en 

van BNI is gebaseerd op Aanbevelingen 

elkaars business goed te leren kennen en 
hun mede-leden op basis van vertrouwen 

www.bni-mauve.nl

BNI Mauve van start in Blaricum

Foto: Studio Kastermans 

Burgemeester Joan de Zwart-Bloch (l.) en 
BNI-Area Director ‘t Gooi Linda van Alfen 
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Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Aanvragen om 
omgevingsvergunningen
•  Brinklaan 5, 1261 ER, het aanleggen 

van een nieuwe uitweg, ingekomen  

•  Laantje van Hynckes 5, 1261 ZL, het 
plaatsen van een vlonder, ingekomen  

•  Boissevainweg 7, 1261 AK, het vellen 
van 4 bomen, ingekomen 3 november 

•  Buizerd naast 2 en achter 118, De 
Noord 38 en 40, Hoofdweg naast 23 
en achter 17 en 19, 1261 SR, het vellen 

•  1261 JV, het 
aanleggen van een nieuwe uitweg 

•  Binnendelta 15, 1261 WZ, het oprich-

het aanleggen van een nieuwe uitweg, 

•  1261 CV, het verbouwen 
van de woning, ingekomen 6 november 

•  Tweede Molenweg 23, 1261 HA, het 
vellen van 1 boom, ingekomen 7 no-
vember 2014.

De aanvragen kunnen worden ingezien 

Verleende vergunningen

Verleende 
omgevingsvergunningen
•  Anton Mauvelaan 4, 1261 GW, het 

plaatsen van een toegangspoort en het 
maken van een uitweg, verzonden  

•  Holleweg 2, 1261 BW, het vellen van  
 

1 douglasspar(herplant), verzonden  

•   1261 HS, het vellen 
van 2 zomereiken, 1 grove den en  
1 douglasspar, verzonden 6 november 

•  Omgeving De Balken, 1261 MV, het 
vellen van 1 Amerikaanse eik, 3 suiker-
esdoorns, 4 zomereiken, 1 gewone 
es, 1 acacia, 1 treurwilg en 4 ruwe 
berken(herplant), verzonden 6 novem-

•  Tweede Molenweg 29, 1261 HB, het 
-

•  Torenlaan 45, 1261 GC, het vellen van 
4 taxussen en 1 esdoorn, verzonden  

•  Laantje van Hynckes 5, 1261 ZL, het 
plaatsen van een vlonder, verzonden 

•  1261 HS, het verho-
gen van een aarden wal rondom het 

 
13 november 2014.

Overige vergunningen 

-
plaats ten behoeve van het bakken en 
verkopen van oliebollen en appelbeig-
nets op 15, 22, 29 november 2014 en 
op 13, 20, 29, 30 en 31 december 2014 
voor de winkel aan de Torenlaan 8 te 

•  Het houden van een huis aan huis col-
-

neheerdt in de periode van 26 oktober 
tot en met 31 oktober 2015, verzonden 
7 november 2014.

Geweigerde vergunning
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  1261 HS, het vellen 
van 1 zomereik, verzonden 6 november 
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.

Ingetrokken vergunning
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Langwagen 44, 1261 KL, het vellen van 
1 boom, ingekomen 29 oktober 2014.

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

www.welmon.nl

BEL-Commissie 
Ruimtelijke 
Kwaliteit

Burgemeester en wethouders van 
Blaricum maken bekend dat het ont-
werpbestemmingsplan ter inzage ligt 
voor zienswijzen. 

Het plangebied wordt gevormd door de 
volgende drie percelen, gelegen aan de 
Melkweg 6, Vliegweg 9a en Vliegweg 11. 
Het bestemmingsplan voorziet in het 
samenvoegen van drie percelen tot twee 
en het realiseren van twee woningen 
in plaats van drie. Het huidige bestem-
mingsplan voorziet hier niet in. 
Voor het overige wordt voldaan aan de 
regels van het bestemmingsplan Village-
bieden 2013.

Periode van terinzagelegging 
Het bestemmingsplan ligt vanaf 25 no-
vember gedurende zes weken (tot en met 

-
wen en Wonen, Zuidersingel 5 in Eemnes. 
U kunt hier terecht op maandag, dinsdag 
en donderdag van 08.30 tot 12.30 uur. 

Tevens is het bestemmingsplan te raad-
plegen via www.blaricum.nl en via 

-

NL.IMRO.0376.HzVgebiedenMweg-On01

Indienen van zienswijzen 
-

ging kan een ieder tegen het ont-

Voor het indienen van een mondelinge 

terinzagelegging een afspraak maken 
met mevrouw W. Verbeek via telefoon-

op het ontwerpwerpbestemmingsplan 
kunt u richten aan de gemeenteraad van 
Blaricum, t.a.v. mevrouw W. Verbeek, 
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes.

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

Het college van Burgemeester en 
Wethouders van Blaricum maakt 
bekend dat de gemeenteraad op 
11 november 2014 het Treasury-

aanzien van het beleggen van over-
tollige liquiditeiten, het aantrekken 
van geldleningen, verstrekken van 
geldleningen en het kasbeheer. Het 
gaat dan veelal om kaders die het 

-
ten beperken c.q. onderbouwen. 
Omdat veel beleid op dit terrein al 

van het eigen beleid beperkt. Het 
-

ontwikkelingen in de pas te lopen.

inzage in het kantoor van de BEL 
-

nes en kunt u inzien via 
www.blaricum.nl.

Ontwerpbestemmingsplan Villagebieden 2013 - 
herziening Melkweg Blaricum

TREASURYSTATUUT 
BLARICUM

Rectificatie
In de hei & wei van 7 november 2014 is 
per abuis gepubliceerd dat het college 

-

wordt dit gepubliceerd in de hei & wei.
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1. Niet geagendeerde onderwerpen (Beeldvormend) 
 (Informerend)

3. Handhavingsbeleid 2015-2018 (Beeldvormend)

maakt ten aanzien van de handhaving van de regels voor de bebouwde en onbe-

-

tussen willen en kunnen.

Agenda Raadsvergadering 
Dinsdag 9 december 2014, aanvang 20.00 uur 
BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in Eemnes

Agenda Rondetafelgesprekken 
Dinsdag 25 november 2014, aanvang 20.00 uur
Gemeentehuis, Kerklaan 16, Blaricum

-

-

-

3. Verhuur groenstroken.

Procedure 

-

bereikbaar via 14 035.

Ontwerpbesluit vaststelling 
economische activiteiten 

De volgende onderwerpen staan op de agenda:
• Handhavingsbeleid 2015-2018

-
meente Blaricum 2015-2016

• Legesverordening 2015

Blaricum 2015 

-
tehuis van Blaricum.

GLADHEIDBESTRIJDING

Beeldvormend 

-

tevens een visie. De raad gaat over de volgende onderdelen een besluit nemen:

Beeldvormend 

aangekondigd. De doelstelling van het voorstel is dat de raad de kaders van het 
nieuwe programma Sociaal Domein vast stelt en de raad in staat wordt gesteld om 

in de mail te vermelden wat u aan de raad wilt meegeven. 
-

Agenda Rondetafelgesprekken 
Dinsdag 2 december 2014, aanvang 20.00 uur
Gemeentehuis, Kerklaan 16, Blaricum

Vanaf 2015 gaat veel zorg naar gemeenten. Wat gaan Blaricum, Eemnes en Laren 
-

eenkomsten, op 8 en 10 december. 

kind? Bent u mantelzorger of medewer-

een goed idee voor uw gemeente? Dan 
bent u van harte welkom. Aanmelden 

Wanneer en waar?
•  Maandagavond 8 december,  

19.15 – 21.00 uur in de BEL Combina-

•   Woensdagmiddag 10 december,  
14.15 tot 16.00 in De Hilt,  
Hasselaarlaan 1C in Eemnes.  

Informatie- en inspraakbijeenkomst 
‘Veranderingen in de zorg’
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Vanaf 2015 gaat veel zorg naar gemeenten en de ‘oude’ AWBZ verdwijnt helemaal. 

een brief van de gemeente. 

In de brief staat wat deze verandering in uw geval voor u betekent. U leest hoe het zit 

nu al spreken met iemand van de gemeente? Bel ons gerust, via telefoonnummer 

nieuwe website van SoZa HBEL.

Heeft u nu AWBZ-zorg die straks naar 
de gemeente gaat? 

Misverstanden over zorg uit de weg geruimd 

ook stellen aan uw gemeente. De consulenten van het loket weten wat er 
mogelijk en beschikbaar is. 

Loket Blaricum 

U kunt ook bellen, via 14 035. E-mail: wmoloketblaricum@blaricum.nl. 

Op elke werkdag (tot 17.00 uur) kunt u bellen met het Gemeenteloket WMO, 

HEEFT U VRAGEN OF WILT U WETEN WAT ER 
VERANDERT VANAF 2015? 

inkopen. Het SVB beheert vanaf 1 januari 2015 uw pgb en betaalt uw zorgverlener. 

Met uw pgb kiest u nog steeds uw eigen 

stort de gemeente uw pgb niet meer op 
uw rekening. De Sociale Verzekeringsbank 
(SVB) beheert voortaan uw pgb. U stuurt 
de facturen van uw zorgverlener (digitaal 
of per post) naar de SVB en de SVB 
betaalt uw zorgverlener. 

Bijeenkomst gemist?
De afgelopen maanden waren er 

in de regio Gooi- en Vechtstreek 

eens op www.svb.nl. Daar kunt u ook 
zaken direct regelen en aanvragen. U 
kunt het servicecentrum ook bezoeken: 
Eendrachtlaan 10, 3526 LB Utrecht. Wilt 
u langskomen? Bel de SVB dan om een 
afspraak te maken: 030 - 264 82 00. 

Als ik een hoog inkomen of 
vermogen heb, krijg ik geen 
maatschappelijke ondersteu-
ning. Klopt dat?

ondersteuning weigeren. Dus ook niet 
omdat ze een hoog inkomen of veel ver-
mogen hebben. Gemeenten mogen wel 

-
gen. Maar nooit hoger dan de eigen 

geen hogere. De hoogte van de eigen 

-
samenstelling. 

Kinderen, buren en vrienden 
worden verplicht mij te helpen. 
Klopt dat? 
Nee. De Wmo 2015 stelt hulp door kin-
deren, vrienden of buren niet verplicht. 

Gemeenten mogen wel onderzoeken of 

De gemeente kan ook rekening houden 
met deze hulp als ze een aanbod doet 

Als het geld bij gemeenten op 
is, krijg ik geen ondersteuning 
meer. Klopt dat?
In de wet staat dat de gemeente maat-

netwerk kan meedoen in de samenle-

voldoen. Ook als het geld op is.

Het hangt er helemaal van af 
waar je woont of je de hulp 
krijgt die je kind nodig heeft. 
Klopt dat?

-
-

die hulp of ondersteuning te bieden die 

Vanaf 2015 gaat uw gemeente nog meer voor u beteke-
nen. Want bijna alle taken op het vlak van zorg, jeugd 

maken zich zorgen. Ze zijn bang dat ze een te hoog inko-
men hebben om zorg te krijgen. Of dat vrienden en fami-
lie straks verplicht worden om hen te helpen. Maar is dat 
ook zo? Kijkt u eens op www.dezorgverandertmee.nl. 
Daar wordt een aantal veelvoorkomende misverstanden 
uit de weg geruimd. Hieronder een aantal voorbeelden. 

De gemeente 

voor al uw 

In eerdere berichtgeving is aangegeven dat de werkzaamheden aan de 
Eemnesserweg en de Blaricummertollaan half november klaar zouden zijn. 
Door een vertraging in de uitvoering van het project wordt dit half februari 2015. 

maandag 12 januari 2015. 

Uitlopen planning

aangepakt en wordt de weg weer voor gemotoriseerd verkeer gesloten. Voor 

Werkzaamheden Eemnesserweg en 
Blaricummertollaan

SVB Servicecentrum PGB



lang mogelijk zelfstandig én comforta-
bel thuis te wonen. De kosten zijn € 6,-
p.p. Info en aanmelden (aantal deelne-
mers vermelden):
themabijeenkomst@pchelpdeskbel.nl. 
Blaercom Lezing van het Theosofisch
Genootschap, 25 november, 20.00 uur
Het innerlijk pad heeft vele zijwegen.
Toegang gratis. Voor info: www.theoso-
fie.net. 
De Malbak Laatste dinsdag van de
maand, 15.30-18.30 uur Eigen potje
koken voor kinderen van 9-12 jaar. 
Info en aanmelden bij Miranda van
Neerbos. Tel. 06-33103836 of e-mail
mneerbos@versawelzijn.nl. Iedere don-
derdag, 15.30-17.00 uur activiteiten
voor meiden van 9 t/m 12 jaar in Girls
Place (Y)our Place! 
Info: www.jongversa.nl/yourplace of e-
mail Miranda van Neerbos mneer-
bos@versawelzijn.nl of 06-33103836.
Iedere donderdag, 13.30-16.00 uur kla-
verjassen of een ander spel. Info:
Greetje van der Vliet tel: 5262902.
Iedere woensdag van 10.00-12.00 uur
het Creatief Café. Info en aanmelden bij
initiatiefneemster en gastvrouw: Gonny
Slop, tel. 5261065.
GeheugenHuis wijkcentrum De
Draaikom te Huizen. Info Geheugen-
Huis: geheugenhuis@versawelzijn.nl.
Brinkhuis Elke maandagavond, 19.30-
20.30 uur Rechtswinkel. Drie keer per
maand op zondag, 14.00-16.30 uur
Schilderskring in Laren o.l.v. Marijke
Kaarsgaren. Info en aanmelden: 
cursusbureau@versawelzijn.nl of tel.
035-6299838.

Oosterlichtkerk in Huizen. Veel
Bijvanck-Blaricummers zijn gericht op
deze kerk. Onder de naam Spirit in the
Village worden diverse activiteiten
georganiseerd. Dinsdag 25 november,
20.00-22.00 uur. Lezing: Poëzie van de
ziel (n.a.v. schilderijen van Marc
Chagall) door Ruud Bartlema. Info:
www.protestantshuizen.nl/oosterlicht.
Kerstbomen in de Akker 2014 6-17
december. Bijzondere kerstevenemen-
ten voor bedrijven op twee verrassende
locaties: Bos tussen Blaricum – Huizen
en Kerstbomenbos tussen Huizen –
Naarden. 
Info, offerte of reservering tel. 06-
47240810, e-mail maarten@zmaakt.nl
of op website www.zmaakt.nl.   
Charles Dickens Theater P.C. van den
Brinkweg 11, Laren. Kerstvoorstelling
A Christmas Carol met Scrooge zondag
14 en 21 december aanvang 14.00 uur.
Entree: € 12,50 (inclusief koffie en
thee in de pauze). Aanmelden via: 
dickens@ziggo.nl of tel. 8872376 
Info: www.dickenstheater.nl. 
Restaurant ‘t Meenthuis
Schilderworkshop gegeven door José
Hermeler met het thema Kerst. Op
woensdagavond 26 en donderdagavond
27 november. Aanvang: 19.45 uur.
Kosten zijn € 32.50 dit is inclusief kof-
fie/thee en wat lekkers. Voor meer
informatie tel. 06-46465689, e-mail
jose.hermeler@casema.nl of 
Jose.hermeler2502@gmail.com. 
Op verzoek organiseert José ook work-
shops op maat.

EXPOSITIES
Singer t/m 11 januari 2015 Raoel Dufy.
Info: www.singerlaren.nl. 
Rosa Spier Huis t/m 7 december ten-
toonstelling Henny van Grol, beelden
en tekeningen en Alex Verduijn den
Boer, tekeningen.
Info: www.rosaspierhuis.nl.
De Trappenberg tot 25 november Elske
Wilton en Jan Min. 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. 
Historische Kring Blaricum t/m 11
januari ‘Kunst op Drift’. Info: Theo
Vrugt tel. 06-54353109. Openingstijden
donderdag van 20.00 tot 22.00 uur en
zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur.
Gemeentehuis Huizen t/m 30 novem-
ber kunstwerken van de Blaricumse
kunstenaar Hans Huismans. 
Info: tel. 5257387 of e-mail via
hm.huis@ziggo.nl. 
Galerie de Vlierhove t/m 23 november
expositie van kleinere beelden van
Catrien van Amstel. Openingstijden
zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00
uur. Info: www.vlierhove.nl.

WELZIJN/CULTUUR
Radio 6FM Elke zaterdag in het pro-
gramma ‘Ochtend humeur’ is er om
10.15 uur het item ‘Achterhaald nieuws’
met Frans Ruijter.
PC Helpdesk BEL 24 november van
14.00-16.00 uur. Een presentatie over
domotica, of te wel computertechniek
die het senioren mogelijk maakt om zo

Vitus 25 november een avond georga-
niseerd door de Blaricumse
Ondernemers Vereniging voor haar
leden en andere ondernemers uit de
regio (om kennis te maken met de
BOV) met een optreden van filosoof
en cabaretier Paul Smit. Zaal open om
19.15 uur, aanvang 20.00 uur. Entree 
€ 10,-. Aanmelden via www.blar-
icumseondernemersvereniging.nl of
via e-mail bovblaricum@yahoo.com. 

BIBLIOTHEEK
21/11-28/11 Week van de
Mediawijsheid. Hoe zorg je er als
ouder/opvoeder voor dat het mediage-
bruik van je kind(eren) leuk én veilig
is? Tips op www.weekvandemediawi-
jsheid.nl.  Huizen tel. 5257410. Iedere
derde woensdag van de maand inloop-
ochtend van 10.45-12.00 uur.
Donderdag 11 december 20.00 - 22.00
uur lezing van Mariët Meester over
haar nieuwe roman Hollands Siberië,
wat zich afspeelt tussen 1936 en 1950
in Veenhuizen, destijds 'het slechtste
dorp van Nederland'. Toegang: € 8,50
(niet leden), € 7,50 (leden) en € 6,50
(Vrienden van de bibliotheek en
Leden Humanistisch Verbond). Laren
tel. 5382612. Woensdag 26 november,
20.00-22.00 uur. Lezing over Eckhart
Tolle, een van de belangrijkste heden-
daagse spirituele leraren in de wereld,
door Tolle-kenner Lucas van der Valk.
Toegang: € 10,-, reserveren noodza-
kelijk. 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
Overleden
16-10-2014 Willem (Wim) Post, 

geboren 10-09-1925
28-10-2014 Alijda Maria (Lida) 

Meijer-Vet, 
geboren 07-09-1948

Dorpsagenda

Schrijf u in als bedrijf en verwen
uw personeel met champagne en
hapjes als kerstgeschenk! Of
schrijf uzelf in (met partner
en/of vrienden). Locatie: in de
prachtige ambiance De Hoeve,
Huizerweg 25 te Blaricum.

Data: 15 of 16 of 17 of 18
december 2014. Duur proe-
verij minimaal 2 uur (19.00-
21.00 uur). Kosten € 70,- per
persoon. Info en aanmelden
graag voor 29 november:
dehoeve@icloud.com.

Rommelmarkt
Koningsdag
U kunt uw spullen brengen bij Rie
Rigter, Eemnesserweg 4. Geen groot
meubilair. 

Kerstmis 2014
Hoe gaat u Kerstmis 2014 doen? Viert u
een sobere kerst of maakt u er dit jaar
een spektakel van? Wij wensen u fijne
voorbereidingen.

Champagne Delight
TT Events organiseert in samenwerking met Jaap Teeling, champagne ambas-
sadeur 2012 en Pandelaar & Chefs ‘Champagne Delight’, een champagne proe-
verij met bijpassende culinaire catering. 

Kerstfair
Informatie te vinden op:
www.facebook.com/pages/Blaricumse-
Kerstfair. Meer dan 35 kramen in sfeer
en stijl! Wijnproeverij, muziek, etc, etc.

Gemeente Blaricum kerstboom in 
sobere stijl 2013 
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Skate4Air
Jochem Uytdehaage en anderen ver-
kochten bij Albert Heijn namens
Skate4Air stroopwafels. 

De opbrengst is bestemd voor onderzoek
naar Cystic Fibrosis (taaislijmziekte).
Skate4Air zal om aandacht te vragen
voor deze ongeneeslijke ziekte ook op
30 januari 2015 voor de vijfde maal de
Alternatieve Elfstedentoertocht schaat-
sen op de Oostenrijkse Weissensee. Voor
info zie www.skate4air.nl.
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