
Anderstaligen
Veel anderstaligen willen graag (nog)
beter Nederlands lezen, spreken en
verstaan. 
Ze kennen vaak te weinig Nederlanders
waarmee ze het spreken van onze taal
kunnen oefenen en cultuur kunnen
delen. U kunt helpen. Dat kan thuis, tij-
dens een wandeling of in het Taalcafé in
de bibliotheek in Huizen, elke vrijdag
van 13.30 tot 15.00 uur.                                                                                                                                       
Informatie: www.gilde.samenspraak.nl.

190-jarige viert
verjaardag!
Afgelopen maand vierden de vrijwilli-
gers de 190ste verjaardag van de
Koninklijke Nederlandse Redding
Maatschappij (KNRM). Zij deden dit
samen met de donateurs die al meer dan
50 jaar het reddingswerk steunen.

Hei & wei in 2015
door de eindredactie
Tegen de achtergrond van de voorge-
nomen bezuinigingen van de gemeente
is besloten, in goed overleg tussen de
gemeente en hei & wei, de frequentie
van verschijnen van hei & wei aan te
passen. Voor nadere uitleg verwijzen
we u ook naar de berichtgeving van de
gemeente in het gemeentedeel. 
Hei & wei kwam de afgelopen 4 jaar om
de twee weken uit met alternerend een
dunne en een dikke editie. De dikke edi-
tie met daarin artikelen voor, over en
door Blaricummers verscheen 11 keer en
de dunne 15 keer per jaar. Dit laatste gaat
veranderen. Er zullen nu nog maar 2
dunne edities verschijnen. In 2015 krijgt
u om de 4 weken een dikke editie zoals u
gewend was: 8 pagina’s (en 2 edities met
12 pagina’s) redactionele tekst en foto’s
en 4 pagina’s met de mededelingen van
de gemeente. In de zomermaanden wor-
den dit twee dunne edities, ook weer met
de mededelingen van de gemeente. Wel
een verandering in frequentie, geen ver-
andering in hei & wei voor, over en door
Blaricummers!
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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

Hierin krijgen familie, vrienden, buren
en kerken weer, net als vroeger, een
belangrijke rol. Dat is best lastig wan-
neer we ons realiseren dat de verzor-
gingsstaat een voor veel mensen
belangrijke ontwikkeling
heeft mogelijk gemaakt,
namelijk die van de
steeds verdergaande
individualisering. 

Langzaam is de overtui-
ging ontstaan dat het
zoeken naar een geluk-
kig leven begint bij jezelf
op de eerste plaats te zet-
ten. Maar het kan ook
anders. Nu is het tijd om
ook het belang van de
mensen om ons heen –

vrienden, buren, familie – voorrang te
geven in onze drukke levens. Vele van
ons doen dat al, denk aan al de vrijwil-
ligers en mantelzorgers die Blaricum
rijk is. 

Dat is niet moeilijk in een
overzichtelijk dorp als het
onze. Wat extra aandacht
voor mensen in je omge-
ving, een boodschapje
voor de oude buurvrouw
die niet meer zo goed ter
been is, een ritje naar het
ziekenhuis indien nodig,
even een kop koffie
…......... Maar wat vooral
belangrijk is, is dat we het
in de basis gezellig heb-

Ontmoetingen
Nederland was heel lang een verzorgingsstaat, waarbij overheid zorg 
droeg voor het welzijn van inwoners op het gebied van gezondheidszorg,
werkgelegenheid en sociale zekerheid. Vanuit de gedachte dat inwoners
daarin meer eigen verantwoordelijkheid kunnen en moeten nemen voor
zichzelf en voor elkaar, wordt op dit moment gewerkt aan de overgang 

naar een participatiesamenleving. 
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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

Hei & wei wenst u fijne feestdagen
en een gelukkig nieuwjaar
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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

grote vrijwillige inzet veel van hebben,
bij exposities, op de talrijke terrassen, of
gewoon voor een praatje op straat.....
Ik wens u met deze gedachte heel mooie
en gezellige feestdagen toe. Sámen kun-
nen we er een heel mooi 2015 van
maken! 

Zin of onzin?

Trek ik vanmorgen, slaperig
nog, de balkondeuren open
voor wat frisse lucht en de
opkomende winterzon, sta ik
daar plotseling oog in oog met
een jonge eekhoorn. Op de bal-
konrand. Met een grote wal-
noot in zijn bek. Stokstijf staart
hij mij aan. Ik kijk vriendelijk
terug en mompel zacht, om
hem niet weg te jagen: ‘Zo, ben
je daar weer, beste vriend?’ 
Hij knikt mij toe, althans dat
denk ik. Prettig zo’n gedachte,
dat je elkaars gedachten kunt
lezen. Zou toch moeten kun-
nen. Opeens schiet hij weg. De
dag is goed begonnen. Althans
voor mij. Voor het diertje niet,
want hij heeft zijn kostbare
walnoot laten vallen. Peinzend
pak ik die op. Er zit een gat in:
de eerste hap uit zijn bordje
pap. Zo heb ik ‘ontmoeting’,
als onderwerp voor dit kerst-
nummer, door de natuur aan-
gereikt gekregen. Ook dat stemt
me tevreden.
Even check ik of de straatlan-
taarns, die dagen achtereen
overdag bleven branden, nog
aan staan. Niet echt spaar-
zaam. Om te controleren of ze
kapot waren? Dat kunnen wij
toch ook, via het meldpunt?
Maar vandaag zijn ze uit. Dat
lang laten branden: zin of
onzin?
Met Poetin en Erdogan is dat
ook de vraag. Poetin ziet de
Russische economie wegzak-
ken. Zijn oplossing: de wijdver-
breide corruptie aanpakken.
Dat zou tientallen miljarden
opleveren. Maar zijn macht
hangt aan elkaar van corrup-
tie. Dat gaat niet werken. Dit
blijkt al in Noord-China, in de
provincie Shanxi, waar de een
na de andere corrupte bestuur-
der aangepakt wordt. Gevolg:
de provincie wordt onbestuur-
baar. In dictaturen corruptie
bestrijden is onzinnig. Erdogan
is overtuigd dat Amerika ont-
dekt is door de Turken.
Columbus zou daar ergens res-
ten van een moskee gezien
hebben. Als eerbetoon wil
Erdogan op Cuba een nieuwe
moskee laten bouwen.
Onzinnige gedachte. 
Ik wens u prettige feestdagen
toe. En dat is even geen onzin! 

Column
door
Sybert Blijdenstein
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ben met elkaar in ons dorp, zodanig dat
alle inwoners zich daar een onderdeel
van voelen. En dat we elkaar in dat dorp
regelmatig ontmoeten in bijvoorbeeld
onze dorpshuizen in de Bijvanck en het
Oude Dorp. Of tijdens evenementen,
waar we er in ons dorp gelukkig dankzij

Tandartspraktijk

www.dentaldesigncenter.nl

vervolg van pagina 1

Zo zijn dat voor mij alle ontmoetingen
met mijn dierbaren geweest: met mijn lief,
vriendinnen en vrienden. Het ontmoeten
van mijn kinderen, zo net na de geboorte,
vijf maal, allen even bijzonder. Spirituele
ontmoetingen, ontmoetingen op het pad
van mijn yoga-reis. Ontmoetingen met
wildvreemden, zomaar ergens aan de
andere kant van de wereld. Stille ontmoe-
tingen met mijn wordfeudvrienden.
Ontmoetingen met het gedachtengoed van
bijzondere personen, zoals Mandela. En
ontmoetingen in de kunst.

Ontmoeten in de literatuur
Ontmoetingen, ook in de literatuur. Met
schrijvers, met (hoofd)personen van
boeken. Afgelopen jaar is één van de
voor mij meest inspirerende schrijvers
overleden, Siegfried Lenz. Als middel-
bare scholiere las ik zijn boek
Deutschstunde. Een boek uit 1968, een
ode aan humanistische idealen als vrij-
heid van meningsuiting en het koesteren
van echte vriendschap.�Ook een lofrede
op de kunst die ondanks alle repressie,
het schilderverbod in de Tweede
Wereldoorlog, overleeft.�Siggi Jespen,
de hoofdpersoon, draag ik al mijn hele
leven in mijn hart. Zijn strijd en zijn
zoektocht zijn de mijne geworden.
Literatuur heeft gemaakt dat ik vele
hoofdpersonen (van heel bekende tot
totaal onbekende romans) heb mogen
ontmoeten. Sommige zijn voor altijd
mijn vrienden geworden. 

Sinds enkele jaren heb ik ook de poëzie
ontmoet. Het duurde even voordat wij

elkaar echt ontmoet en omarmd hebben.
Maar hoe treffend las ik enige jaren gele-
den het volgende gedicht van Erik Stijnen.

Ontmoeten is de stap durven zetten
je ware gezicht durven tonen,
je vrees en je onzekerheid opzij schuiven
en je vertrouwen aan iemand schenken,
weten dat je geborgen bent.
Ontmoeten is niet veel vragen stellen,
aandringen of uitpluizen,
beslag leggen of veroordelen.
Ontmoeten is nooit ‘moeten’.
Het is aanvoelen, luisteren, stil worden.
Ontmoeten geeft nieuwe horizonten aan je
leven.
Je moet voortaan je kleinheid, je onmacht
niet meer verbergen.
Je moet ze niet langer alleen dragen.
Er is iemand bij wie je altijd terecht kunt.

Ontmoetingen in de schilderkunst
Met schilderijen, foto’s, beelden, films
heb ik ook ontmoetingen. Afgelopen jaar
heb ik de schilder Kees van Dongen
‘mogen ontmoeten’. Althans zijn werk,
hij is overleden in 1968.
Hij was kunstschilder, beeldhouwer en
pottenbakker. Hij schilderde, aquarelleer-
de, tekende (pastel) en lithografeerde. Hij
is vooral beroemd geworden door zijn
portretten en vrouwelijke naakten.
Inmiddels hangen er twee van zijn werken
in mijn woonkamer. En ik sluit zeker niet
uit dat er meer zullen volgen. Nadenkend
over ons kerstthema Ontmoetingen, bla-
der ik nog eens zijn door zijn oeuvrecata-
logus en stuit op het schilderij De
Ontmoeting. Het is nog te koop.  

Ontmoetingen in de kunst
door Marjolijn Schat
Soms heb je van die ontmoetingen die je raken. Wanneer er iets onverklaar-
baars met je gebeurt. Ontmoetingen die zin  hebben. Ontmoetingen die je
nieuwe inzichten kunnen geven. Ontmoetingen die je bijzonder kunnen inspi-
reren. Ontmoetingen die je je leven bij blijven. 

De Ontmoeting, ontmoeting in het bos. Kees van Dongen circa 1950. 
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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

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

Ontmoetingen met TT Events
door Gerda Jellema
Er zijn veel gebeurtenissen in het leven die speciale aandacht verdienen,
gebeurtenissen te waardevol om daar niet iets moois mee te doen. Zelf bezit je
niet altijd het organisatietalent, of de tijd, of de ideeën. Blaricum heeft daar
duizendpoot Tera van TT Events voor. 

Al na een paar zinnen is het ons duide-
lijk: wij zijn niet van hier, we komen
allebei uit het Oosten van het land.
Ontmoetingen met mensen van je
geboortestreek geven iets vertrouwds en
bij sommigen lijkt het alsof je elkaar al
jaren kent. Tera ging vanuit Twente naar
Engeland om daar te werken als au pair.
Ze volgde een studie aan de Ecole
Internationale d’Hotesses Tunon, een
opleiding gericht op werk binnen onder
andere het luchtwezen, evenementen- en
toeristensector. Waarna Tera werkzaam
is geweest in de vliegwereld. Op een
korte periode als tolk/vertaler aan boord
bij North West Airlines na, werkte ze in
Amsterdam voor KLM en in Londen
voor Crossair/Business Air op de grond,
waar haar taak bestond uit het managen
en coördineren van de passagiersafhan-
deling op Schiphol en London City
Airport, een baan waarbij stressbesten-
digheid, flexibiliteit en goed kunnen
organiseren vereisten zijn. 

Eigen bedrijf
Het moederschap heeft haar een tijdje uit
de ‘banen’ gehouden, maar Tera kon bin-
nen het vrijwilligerswerk en de school-
activiteiten haar organisatorische kwali-
teiten inzetten. Toen haar drie zonen op
een leeftijd kwamen dat Tera zich ook
wat losser naar hen kon opstellen begon
het werk weer te kriebelen. En sinds
2013 heeft zij haar eigen evenementen-
bureau ‘TT Events’. Het bedrijf voor het
organiseren van die waardevolle gebeur-
tenissen. En ook een bedrijf waar je
terecht kunt voor het huren van een sloep
of van De Hoeve, een moderne, industri-
ële ruimte met buitengebeuren; één van
de holes van het Blaricumsche Golf &
Country toernooi bevond zich hier.

De Hoeve
Onder in het pand bevindt zich een
zwembad, hier krijgen autistische kinde-
ren zwemles. Voor zwangerschapszwem-
men, met of zonder zwangerschapsyoga,
kan men hier ook terecht. Het pand biedt
verder mogelijkheden voor trouwfees-
ten, het geven van workshops, vergade-
ringen of modeshows; in samenwerking
met o.a. Seconda en Gall & Gall
Blaricum werd hier een modeshow
gepresenteerd. Ook heeft hier op 11
november 2014 de launch van de net-
werkorganisatie BNI plaatsgevonden; de
opening geschiedde door de burgemees-
ter Joan de Zwart.

Je leeft maar een keer
TT Events heeft een breed aanbod en een
uitgebreid netwerk zodat met Tera veel te
regelen valt. Tera: ‘Ik neem in ieder
geval alle stress en zorgen weg van de
organisatie en coördineer de happening
tot in de puntjes, zodat men volledig en
onbezorgd kan genieten! TT Events
levert altijd maatwerk, gebaseerd op de
wensen van de klanten. Ook wanneer het
budget beperkt is, kan ik toch een
gedenkwaardig evenement organiseren.
En als de klant absoluut geen financiële
rompslomp wil, dan beheer ik het budget
en betaal uit “deze pot”, zodat men zeker
weet dat we binnen het budgetkader blij-

ven! Een feest, vergadering of ander
event wordt uniek, waar de klant nog
lang met veel plezier aan terug kan den-
ken.’ Op de vraag waar TT voor staat, is
het antwoord een bondige samenvatting
van haar bedrijf: Tante Tera = Tip Top =
Total Touch! En Tera staat voor: Wat je
doet kun je beter goed doen, want: Yolo!
Waar we in goed Nederlands zouden
zeggen: Carpe diem oftewel pluk de dag,
je kunt het maar één keer doen. 

Hei & wei 
ontmoetingen

door Gerda Jellema
Ontmoetingen zijn er in verschil-
lende gedaantes. In de Efteling
waren er in 2014 vele
‘Wonderlijke Ontmoetingen’.
Verschillende Eftelingbewoners,
zoals de Vuurprins en
Sneeuwprinses, Prinses Anura
en de kikkerkoning wilden graag
de bezoekers ontmoeten. Via
internet kun je inspirerende,
dating-, vakantie- et cetera ont-
moetingen regelen. En door vrij-
willigerswerk bij hei & wei zijn
de ontmoetingen Blaricums van
aard.

Mijn eigen ontmoetingen hadden
de laatste jaren vaak te maken
met hei & wei. Als schrijver en
als eindredacteur van hét dorps-
blad. Een blad waar een enthou-
siast team aan werkt en waar ik
graag deel van wil blijven uitma-
ken, vanwege die ontmoetingen,
zowel binnen het team als met
Blaricummers. Met het eindre-
dacteurschap stop ik, Marjolijn
Schat ook al een tijdje bezig bin-
nen de eindredactie is nu het
redactionele aanspreekpunt van
hei & wei. Bela Bouma blijft de
vormgeving doen. En in de colo-
fon staan de namen van de ande-
re betrokkenen, onder wie een
paar oud gedienden zoals Adrie
van Zon en Aty Lindeman, hei &
wei’ster vanaf het eerste uur, nu
al meer dan 40 jaar geleden.

Voor deze laatste editie van hei &
wei 2014, een extra dikke en
kerstnummer, hebben wij als
redactie het thema
‘Ontmoetingen’ gekozen.
Interviews, ideeën, gebeurtenis-
sen en beelden, alles in het kader
van ontmoetingen. Je kunt ont-
moetingen hebben met wezens,
dingen en jezelf. Ontmoetingen,
zowel positieve als negatieve,
doen iets met mensen; je commu-
niceert, probeert begrip voor
elkaar te hebben, je krijgt een
spiegel voor gehouden, je leert en
je groeit. Een mooi thema om in
deze tijd bij stil te staan. Hei &
wei wenst u feestdagen die bij u
passen en we hopen u ook in
2015 weer als lezer te ontmoeten.

Modeshow georganiseerd in samenwerking met o.a. Seconda en Gall & Gall

Een hole bij TT Events van het
Blaricumsche Golf & Country toernooi

Info: www.ttevents.nl, 
e-mail tt27events@gmail.com en 

tel. 06-51611718.

Tera Houting
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Royal Care & We Care
Meentweg 37-R
1261 XS Blaricum
tel: 035-5334585
fax: 035-5311653

De zorg die u thuis verdient

t h u i s z o r g

Smederij 
B.v.d.Bergh
Tuin- en parkmachines
Tractoren
Smederij werkzaamheden

Brinklaan 8-10

1261 ER  Blaricum

Tel. (035) 531 66 33

www.smederijbergh.nl

 AANNEMINGS BEDRIJF
HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken

Singel 3 - Blaricum - Tel.: 035 5383620 / 5257453

www.hermanvanderheiden.nl
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Ook de hoog opgeleide man uit Iran die
protesteerde tegen het regiem moest om
het vege lijf te redden vluchten en kwam
in ons land terecht. Z’n doen en laten
hier in ons land worden op last van het
militaire gezag van  z’n geboorteland
gecontroleerd.                                                                                                                
De jonge moeder die zich soms ongeluk-
kig voelt wanneer haar opvattingen over
opvoeding niet stroken met die van haar
Nederlands sprekende kinderen, die hier
op de basisschool zitten en een andere
taal gebruiken.                                                                                                                   
Het gezin dat een aantal jaren in ons land
woonde maar op last van de minister
geboeid en wel per vliegtuig terug moest
naar Afghanistan omdat het daar zoge-
naamd weer veilig was.
Eenmaal terug in eigen
land werd  hun zoon van
achttien door terroristen
op gruwelijke wijze ver-
moord. Ze mochten van
dezelfde minister weer
terug naar Nederland. Het
gevolg van deze traumati-
sche gebeurtenissen is dat
ze niet in staat zijn hun
inburgeringsexamen te
halen. Hopelijk krijgen ze
ondanks dat toch een per-
manente verblijfsvergun-
ning. Ze leven van een
minimale uitkering en
krijgen wekelijks hun
voedselpakket.                                                                                           
Gelukkig zijn er ook
vluchtelingen die hier al
wel  hun draai hebben
weten te vinden. Zoals het
echtpaar uit Irak dat acht
jaar geleden in hun land
met de dood werd
bedreigd. Ze werden er volkomen ten
onrechte van beschuldigd dat ze in hun
stoffenwinkel in Bagdad spullen ver-
kochten voor militaire doeleinden. Om
hun levens te redden moest de hele fami-
lie, inclusief broers en zusters met gezin-
nen, het land ontvluchten. Ons echtpaar
met vier kinderen kwam in Nederland
terecht en daar zijn ze nog steeds blij
mee. De kinderen studeren. 
Man en vrouw hebben intussen hun

inburgeringsexamen gehaald en de
Nederlandse nationaliteit gekregen, waar
ze heel trots op zijn. Ze verdienen hun
eigen boterham en hebben geen uitke-
ring.                       
Over het algemeen is er weinig contact
tussen asielzoekers en ons Nederlanders.
De oorzaken zijn niet alleen het verschil
in taal, maar ook vooroordelen jegens
buitenlanders, onverschilligheid of ‘geen
tijd’. Onbekend maakt onbemind. Dat is
jammer. Met enige inspanning kom je tot
goede gesprekken en krijg je meer
inzicht in de omstandigheden waarin
deze mensen in hun land moesten leven
en in de achtergronden van hun vlucht.
Het moet verschrikkelijk zijn om van

huis en haard verdreven te worden en
niet te weten waar je vroeg of (te) laat
terecht kunt/komt. In de gesprekken valt
op dat deze vluchtelingen zich ondanks
alle ellende toch positief opstellen en
dankbaar zijn dat ze in ons land onder-
dak hebben gevonden.                                                                                                                                 
Ze verdienen mededogen, simpelweg
hartelijkheid, zorg en goede wensen.
Open je hart. Een mooie gedachte voor
de kerstdagen en voor het nieuwe jaar.

Sindsdien kan ik veel meer energie ste-
ken in de ontmoetingen, omdat het
moeten van het moeten werken eraf
was. Het leuke van ontmoetingen is dat
je veel kan leren van wat de ander je
vertelt, maar je moet ook openstaan
voor de vraag, die soms heel subtiel
verborgen in zo'n gesprek zit. Of zoals
mijn vader dat altijd zo mooi zei: ‘Berg
en dal zullen elkaar nooit ontmoeten,
mensen wel en hebben elkaar nog eens
nodig’. Wat is er mooier dan hier ener-
gie in te steken. Sterker nog, door zo'n
ontmoeting krijg je energie. Want, hel-
pen is nog altijd beter dan geholpen
moeten worden. 

Historische Kring Blaricum
Laatst was ik op een zaterdagmiddag
even in 'Achter de Deel', het onderko-
men van de Historische Kring aan de
Brinklaan. Daar zaten verschillende
mensen aan tafel. Al snel ontstond er
een gesprek over zomaar een willekeu-
rige ontwikkeling in het dorp. Met Bep
Machielse en Henk ter Weijden werd
deze zaak met de nodige kwinkslagen
besproken. Aan de secretaris werd
gevraagd: ‘Gaat dat altijd zo hier?’ Zij
antwoordde: ‘Als dit soort gesprekken
ontstaan, houd ik mijn oren open en
mijn mond dicht, zo leer ik het beste
Blaricum en de Blaricummers kennen’.

Ontmoetingen 
door Adrie van Zon
In gesprekken met anderstaligen ontmoet je mensen die moesten vluchten uit
landen met dictatoriale onderdrukking, burgeroorlogen, geweld. Zoals de
vrouw, lerares, die met haar gezin een goed bestaan had in de hoofdstad Kabul
in Afghanistan. Haar man bekleedde een hoge functie in de regering tot het
moment dat hij wegens doodsbedreiging moest vluchten toen de toenmalige
machthebber het veld moest ruimen. Ze wonen nu al weer een paar jaar hier,
zonder werk met een minimaal inkomen. 

Dit is ook een vorm van ontmoeten.

Gijs Rigter
De man waar ik mee op de foto sta
(zomer 1995) is Gijs van Gerrit de
Kleermaker', tenminste zo noemde
bijna iedereen hem in Blaricum. Na
zijn pensionering fietste hij bijna elke
dag naar de boerderij van zijn schoon-
zoon en dochter, Klaas Vos en Joke
Rigter, aan de Oostermeent 1. Het kon
nog weleens gebeuren dat Gijs op zijn
fietstocht er heen vele mensen ont-
moette, waar hij dan even een praatje
mee maakte. Met zijn vrouw Jopie had
hij een harde afspraak, deze luidde: om
twaalf uur wordt er gegeten, thuis aan
de Eerste Molenweg 48. Nu kwam het
weleens voor dat Gijs zoveel mensen
ontmoette op zijn fietstocht, dat hij pas
tegen twaalf uur bij Klaas en Joke aan-
kwam. Er zat dan niets anders op dan
snel huiswaarts te keren. Want een
kwade Jopie…, nee, die wilde Gijs
uiteraard niet ontmoeten. 

Rijk gevoel
Beiden zijn niet meer onder ons. Maar
zolang als je het nog over ze hebt, zijn
ze nog dicht bij je, maar ontmoeten…?
Nee, dat gaat jammer genoeg niet meer.
Maar ik voel mij rijk ze ooit ontmoet te
hebben. 

Ontmoeten, een rijk gevoel
door Frans Ruijter
In mijn arbeidzame leven ontmoette ik, door mijn werk, vele mensen in dit
mooie dorp. Sinds 1 november 2011 hoef ik niet meer te werken, daar ik
gebruik kon maken van een regeling om vervroegd uit het arbeidproces te tre-
den. Dat was ook een zekere vorm van ontmoeten. 

Frans Ruijter en Gijs van Gerrit de Kleermaker’, tenminste zo noemde bijna iedereen
hem.
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Meeuw 5
1261 RS Blaricum

Tel: 035 5244651
Fax: 035 5244623

Mob: 06 22421139
E-mail: info@wivi.nl

www.wivi.nl

      

piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas

Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV

Al meer dan 60 jaar
ambachtelijk

bereid ijs

IJSSALON

Huizerweg 10
BLARICUM
035 538 34 90

www.ijssalondehoop.nl

uw complete woninginrichter

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

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

Stef st
aat altijd paraat 

en maakt je h
oefijz

ers op
 maat..!!!

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

ng

S.v .d .Bergh

Een trouwambtenaar (formeel:
Buitengewoon Ambtenaar van de
Burgerlijke Stand, afgekort tot BABS) is
in Nederland een ambtenaar die wordt
aangesteld door het gemeentebestuur
met als taak het voltrekken van huwelij-
ken, het registreren van partnerschappen
en het omzetten van huwelijken en gere-
gistreerde partnerschappen. Het
gemeentebestuur kan verdere eisen stel-
len aan de trouwambtenaar, zoals het
kunnen spreken van vreemde talen als
het Engels. Daarnaast is het van belang,
maar niet vereist, dat een trouwambte-
naar gelooft in het huwelijk, kan impro-
viseren en aansluiten bij de gewenste
stemming, aanvoelt hoe de verhouding
tussen twee partners en/of families is, en

in het algemeen in mensen is geïnteres-
seerd. (Info Wikipedia)

BEL-BABS
Nederland kent diverse verenigingen
voor trouwambtenaren. 
Op www.trouwambtenaren.nu zijn na-
men van ambtenaren en verenigingen te
vinden voor Nederland. De BEL-
gemeenten kennen op dit moment 18
BABSen. De toekomstige gehuwden
kunnen hier iemand uit kiezen waarvan
zij menen dat die hun inzegening tot een
feestje kan maken. 
Op de portretfoto’s ziet u de 
7 Blaricumse BABSen. Informatie over
deze Blaricumse BABSen vindt u op
www.blaricum.nl. 

De ‘BABSen’
door Gerda Jellema

Heeft u leuke ontmoetingen gehad het afgelopen jaar en is er een speciale ontmoeting overgegaan in een warme relatie, 
één waarvan u denkt Dit Is De Ware? U twijfelt niet meer en gaat nu plannen voor een trouwerij in 2015! 

U kunt een BABS uit de BEL kiezen.

Mevr. B.T. Nobelen-van Albada

De Heer J. Martens

De Heer G.J.M. Maas

Mevr. A.H. Hoefnagels-Brinks

Mevrouw I.A.S. Barkey Wolf

De heer A.J.Th. van Zon

Mevr. C.M. de Vrieze-Greebe
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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

*
*

*
*

Virtuele vrienden
door Satyamo Uyldert
Ik heb Robbie nog nooit gezien, en toch draag ik hem mee in mijn hart. Ik heb
hem nog nooit gevoeld en toch lag hij in mijn armen. Ik heb hem nog nooit
gehoord en toch denk ik vaak na over zijn woorden. Ik heb hem nog nooit ont-
moet en toch hebben we samen veel ondernomen. Ik weet zijn naam niet, weet
niet waar hij is, en toch maakt hij me blij. 

Juist omdat hij er niet is, voel ik zijn aan-
wezigheid. Er zijn geen fysieke belem-
meringen meer, zodat niets ons samen-
zijn in de weg staat. Zonder lichaam syn-
chroniseren onze gedachten en gevoe-
lens veel makkelijker. Het hart wordt
niet door een benauwde borstkas
omklemd, maar klopt in vrijheid en

openheid. Gedachten laten zich makke-
lijk lezen alsof we elkaar al heel lang
kennen.

Second Life
En dat alles voel ik niet alleen bij Robbie
maar ook bij veel andere vrienden in de
virtuele wereld van Second Life.
Misschien is het contact ook makkelijker
omdat onze avatars ideaal zijn, zodat we
niet afgeleid worden door lichamelijke
gebrekkigheden. Toon Hermans gaf dat
uitstekend weer in zijn verhaal ‘Vader
gaat op stap’. Als die dan met een leuke
del aan het dansen is, gebeurt het: hij ziet
een vlekje op haar schouder, en ‘dan ziet
vader nog een wratje, en een rare grote
teen, en opeens zegt vader: Schatje, es
tut mir leid, auf Wiedersehen!’ Nee, we
worden niet meer afgeleid door gebreken
die aandacht en verzorging nodig heb-
ben, want we hebben gewoon de eeuwi-
ge jeugd. Of welke leeftijd dan ook.

Echte liefde
Ja makkelijk zo! In ideale toestanden
kan iedereen goed met elkaar opschie-
ten! Echte liefde toont zich pas als zij de
toets der tegenslagen kan doorstaan! Het
is mooi praten als niet uitgevochten

hoeft te worden wie het geld verdient,
stofzuigt, afwast terwijl de een wellicht
uit zijn mond stinkt en de ander last heeft
van eczeem. Is het niet juist op het aam-
beeld van de materiële werkelijkheid dat
de liefde gesmeed moet worden? Tijdens
verliefd en verloofd zijn, gedurende
trouwen en huwelijksreis houden de

meeste mensen
probleemloos van
elkaar, maar
meestal begint
daarna de ellende.
Zoals Osho wel
eens grapte: als
twee mensen aar-
dig en lief voor
elkaar zijn weet je
zeker dat ze niet
getrouwd zijn!
Maar dit alles
neemt niet weg
dat juist in virtue-
le werelden de
grond voor een
anker gevonden

kan worden: begin eerst met elkaars die-
pere lagen te leren kennen, om uit die
verbintenis kracht te putten voor het alle-
daagse leven met zijn hobbels en strub-
belingen.

Real life
Zo kunnen virtuele werelden een voor-
beeld zijn. Want daar leven we niet meer
om te overleven, maar leven we om het
leven zelf. Zoals het in real life zou moe-
ten zijn, ware het niet dat we door het
sociale en politieke klimaat steeds ver-
der de andere kant op worden gedreven.
Daar (hier dus) moet het leven serieus
genomen worden en blijft er weinig
ruimte over voor het spel dat het eigen-
lijk zou moeten zijn. We worden ver-
slaafd aan werk en geld, aan produceren
en consumeren in steeds grotere vicieu-
ze cirkels. Net als door kunst zouden we
ons door de schoonheid van virtuele
werelden kunnen laten inspireren.
Virtueel in een meer oorspronkelijke
betekenis van het woord: goddelijke
kracht, mogelijkheid. Ja, ik heb Robbie
nog nooit gezien, gevoeld, gehoord of
ontmoet. Ik weet zijn naam niet, en toch
ken ik hem.

Wie gaat het wat aan, wanneer ik ervoor
kies om tot diep in de nacht te lezen, tv
te kijken of te computeren? Of een gat
in de dag te slapen? Wie gaat het wat
aan als ik uitbundig dans met mezelf op
die heerlijke muziek uit de vijftiger,
zestiger en zeventiger jaren? En als ik
op dat moment zou willen huilen om
een verloren liefde, dan doe ik dat. 

Ik wandel op het strand, in de eindelo-
ze ruimte, alleen, met de meeuwen en
de ruisende zee. Of ik neem daar dap-
per een duik in de branding, in mijn
iets te krap geworden zwembroek. De
medelijdende blikken van de jongere
generatie doen me niets. Ook zij zullen
er ooit net zo oud en wat voller uitzien.

Ik weet dat ik soms vergeetachtig ben.
Sommige stukken uit mijn verleden
weet ik niet meer. Maar de mooiste en
belangrijkste dingen blijven mij altijd
bij, als de dag van gisteren. In kleur en
geur. Natuurlijk, door de jaren heen, is
mijn hart wel eens gebroken. Bij het
verlies van een dierbare naaste. Of bij
het lijden van een kind. Of bij het ster-
ven van een huisdier. Maar gebroken
harten geven ons kracht, begrip en
wijsheid.

Ik ben bevoorrecht dat ik mijn haar zil-
verwit heb zien kleuren, glanzend in
het licht. Bevoorrecht ben ik dat ik
mijn jeugdige lachen terugvind in de
diepe lachrimpels op mijn gezicht. Zó
velen hebben zó weinig gelachen, en zó
velen zijn gestorven voordat ze hun
haar zilver zagen worden.   

Als je ouder wordt, is het eenvoudiger
om positief te zijn. Steeds minder kan
het je schelen wat anderen van je den-
ken. Ik twijfel niet meer aan mezelf. Ik
kan zwijgen en rustig afwachten. Ik
heb zelfs het recht verdiend om het aan
het foute eind te hebben.

Vriend, om je vraag te beantwoorden:
ik vind het fijn om oud te zijn. Het
heeft mij bevrijd. Ik houd van de per-
soon die ik ben geworden. Eeuwig zal
ik niet voortleven, maar de mij nog res-
terende tijd zal ik niet verdoen met kla-
gen over anderen of over mijn leven, of
zorgen maken over wat nog komen kan.
Het is goed zo.  

(tekst Joep Koenders, bewerkt door
Sybert Blijdenstein)

Deze kerstgroet bestaat uit een gevulde
doos met levensmiddelen en kerstlekker-
nij, speciaal voor die mensen die iets
extra's in deze donkere tijd goed kunnen
gebruiken. Met deze  kerstgroet geven
de twee Blaricumse ondernemers blijk
van hun betrokkenheid bij de Blaricumse
gemeenschap. Het Gemeenschapsfonds
Blaricum ondersteunt deze actie al meer-
dere jaren en hoopt daarmee op een
gezellig kerstfeest voor velen.

Gemeenschapsfonds Blaricum
Het Gemeenschapsfonds Blaricum, AH Blaricum en Coop zorgen voor een mooi
kerstgebaar door diverse huishoudens in de gemeente Blaricum met een specia-
le kerstgroet te verblijden.

Second Life

Vriend, is het fijn 
om oud te zijn?

Omdat ik op leeftijd ben, ben ik aardiger en minder kritisch voor mezelf. Ik
ben mijn eigen vriend geworden. Dierbare vrienden heb ik deze wereld zien
verlaten, velen nog te vroeg, voordat zij konden begrijpen hoe met ouder wor-

den je vrijheid groeit. 
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Dan denk je wel even - heel vlug, hoor -
aan al die kleine wezentjes die op dat-
zelfde moment overal ter wereld worden
geboren. Veelal niet met blijdschap ont-
moet. Verwacht al helemaal niet en vaak
knarsetandend in een mandje of doosje
weggelegd. De wereld zit zo propvol
tegenstellingen, op bijna ieder gebied dat
je er vaak koude rillingen van krijgt.
Ontmoetingen van werelddelen! Wij hier
in onze vaak verwende luxe, naast de
drama’s in het Oosten van de wereld. Wat
een immense tegenstelling hebben we
toch.

Ja hoor, maanden later ontmoet je dat
kleine mopje weer. Zijn haartjes zijn
blond, zijn ogen blauw en hij wil al best
een beetje zitten. De wangetjes zijn
behoorlijk rond en zijn directe omgeving
heeft hem overladen met speeltjes.
Zachte beertjes, plastic popjes, een
geborduurd kussentje. Buiten de box
staat al een klein loopfietsje klaar. Klaar
voor later. ‘Later’, ‘toekomst’, wát een

woorden, wát een betekenis. Voor ieder-
een iets om voortdurend bij stil te staan.
Doen we dus niet, want dan zouden ze
ons vervelend gaan vinden. Maar eraan
denken, DAT kan best en dat moet ook.

Ontmoetingen 
Dat kleine luierjongetje is inmiddels al
heel wat groter. Hij zit op een zeer grote
school, heeft veel vriendjes en een race-
fiets. Hij ontmoet de wereld dagelijks:
radio, televisie. Hij is een zeer geïnteres-
seerd mensenkind. ‘Ik word later piloot’
zegt hij beslist. ‘Dan kan ik zakken eten
uitgooien, je weetwel, waar de mensen
vreselijke honger hebben en zo…’. En
als het hem dan allemaal lukt, want
piloot worden is geen kleinigheid, en als
hij dan met zo ‘n grote machine door de
wolken scheert en hij zijn plan volbrengt
…

Dan heeft hij een zeer bijzondere ont-
moeting, namelijk met HET LEVEN
ZELF, een ontmoeting als geen ander.

Ook dit jaar zorgt RotaryClub Blaricum
Centaurea voor een gezellige entourage
met o.a. activiteiten voor de kinderen en
een spetterend optreden van Mees &
Marcel. Mees & Marcel zijn bekend van
het Open Podium VitusCollege 2014
waar zij de originaliteitsprijs hebben
gewonnen. Na het succes van vorig jaar
is Charly Luske op veler verzoek ook
weer van de partij. Dankzij vele gulle
sponsoren zijn er dit jaar weer prachtige
prijzen bij de loterij te winnen. De
inwendige mens hoeft niets te kort te
komen. Stevige kost zoals erwtensoep en
een broodje hamburger zijn verkrijgbaar.
De plaatselijke brandweer zal bij het
invallen van de duisternis het
Midwintervuur ontsteken. 

Goede doelen 
De opbrengst van deze editie van het
Blaricums Midwintervuur gaat naar
twee goede doelen die ons na aan het
hart liggen: Stichting Nautisch Fonds
Kankerpatiënten, team Huizen. Deze
stichting zet zich in om (ex)kankerpa-

tiënten en hun familie, vrienden en/of
nabestaanden  een onvergetelijke dag op
het water te gunnen. Zo’n dag blijkt een
uitstekend middel om de zorgen even te
vergeten. Het tweede goede doel is
Stichting Hulphond Nederland, tgv de
BEL-gemeenten. Deze stichting leidt
hulphonden op zodat de integratie en
zelfredzaamheid van minder-validen
aanzienlijk worden vergroot. 

Aanvullende informatie is te vinden
op www.midwintervuur.nl.

Vanaf zaterdag 3 januari 12.00 uur
kunt u uw bomen inleveren.
Op 4 januari 2015 bent u vanaf 
14.30 uur van harte welkom op de

Meentzoom! 

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

Ontmoetingen
door Aty Lindeman-Strengholt
Een super ontmoeting was dat! Tien minuten nadat hij geboren was. Hij kreeg
een wit shirt-
je aan en een
piepklein lui-
ertje, zijn
haartjes
waren nog
wat kleverig
en zijn ogen
donkerblauw
en groot.
Van-
zelfsprekend
begon hij een
beetje piepe-
rig te huilen,
want het was
best kil na
dat heerlijk
warme moe-
derlijfje
waar hij zo’n
tijd in had
rondgedob-
berd. Een
klein poppe-
mannetje
waar met
grote span-
ning op werd
gewacht, vol
vreugde en
plannen voor
de toekomst.

Blaricums Midwintervuur 2015
Hartverwarmend!
Traditiegetrouw vindt op de laatste zondag van de kerstvakantie het
Blaricums Midwintervuur plaats. Een uitgelezen gelegenheid voor jong en oud
om elkaar onder het genot van een drankje en een hapje Gelukkig Nieuwjaar
te wensen!

Initiatiefnemer Wimmy Hu
wist bijna dertig exclusieve
items te regelen, die tijdens
de groots opgezette veiling
in de Blaricumse wijnsocië-
teit Wexxs aan de man wer-
den gebracht. In totaal werd
een bedrag opgehaald van
402.300 euro. Tal van beken-
de Nederlanders woonden de
veiling bij. In de afgelopen
vijf jaar hebben de benefiet-
avonden ‘Wimmy Hu &
Friends’ een bedrag opge-
bracht van ruim 2,2 miljoen euro. Met
dat geld bevrijdt noodhulporganisatie

Free a Girl jonge meisjes uit de prostitu-
tie. 

Benefietavond Blaricum levert Free a
Girl ruim vier ton op
Een lunch met Yolanthe Sneijder Cabau in Istanbul heeft op een benefietvei-
ling voor Free a Girl 36 duizend euro opgebracht. Het item omvat niet alleen
de lunch, maar ook een vliegreis en een overnachting voor twee personen. Een
VIP-arrangement bij een Toppersconcert in de Amsterdam Arena met een
overnachting in het Amstel Hotel leverde 24.000 euro op. Een thuisconcert van
Glennis Grace bracht 27.500 euro op. En zo nog veel meer. 
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Hei & wei ontmoet de Blaricummer-
meent 
door Gerda Jellema en Marjolijn Schat - foto’s Teo Rasing

De Blaricummer-meent, eeuwenlang een weiland dat in eigendom was van De
Erfgooiers. Graaf Floris V gaf ze in 1280 de rechten om de grond te gebruiken.
Nu wordt er volop gewoond, gewerkt en gebouwd. Met BusinessPark27 heeft de
gemeente Blaricum een nieuwe standaard qua architectuur neergezet. Langs het
smalle, langgerekte plangebied stroomt een rivier gesierd door een oeverpark.
Dus, geen groenzone, maar écht groen, met wuivend riet en het Gooimeer in de
‘achtertuin’. Waar u zich ook vestigt, de rivier met het park is altijd dichtbij.
Afgelopen jaar heeft hei & wei aan verschillende aspecten van de Blaricummer-
meent aandacht besteed. Maar de hoogste tijd om deze nieuwe wijk nog eens
nader aan u voor te stellen middels foto’s en korte interviews met bewoners. 

Mandy van der Meer en Esmee van Boheemen, 2 vriendinnen uit groep 8
‘Ik, Mandy woon er nu twee jaar en Esmee komt eigenlijk uit Huizen maar is vaak
bij haar oma die hier ook woont. Wij vinden het hier heerlijk, veel speeltuinen en
pleintjes. Veel kinderen om mee buiten te spelen. Heel leuk is de rivier, in de zomer
kunnen we zwemmen en in de winter kunnen we schaatsen.’ 

Heidi Stappers
‘Met mijn gezin woon ik hier nu drie jaar. We wilden graag zelf bouwen en het ont-
werpplan van de Blaricummermeent trok ons destijds aan, een leuke mengelmoes.
Helaas wordt er nu bij de bouw wel van dat plan afgeweken. Ook mag de bouw wel
eens klaar zijn. Er is veel bouwverkeer, gevaarlijk voor buitenspelende kinderen.
Maar verder wonen we hier prima.’

De Oorsprong. Orthodontiepraktijk  Blaricum, Esmé Calis
‘Ik kom uit het oude dorp maar heb hier nu een prachtige grote praktijkruimte. De
praktijk loopt goed, ik zit dichterbij de middelbare scholen en krijg ook meer klan-
ten uit Huizen en de Blaricummermeent. Binnen het gebouw De Oorsprong is er een
goed contact tussen de bedrijven onderling en ook met bewoners.’

‘t Meenthuis - ‘Men weet ons tegenwoordig beter te vinden. We organiseren succesvolle muziekav   

De heer en mevrouw Dolman
‘Wij komen uit Krimpen aan de
IJssel. We hebben gekozen voor het
specifieke ontwerpplan van de
Blaricummermeent en de mogelijk-
heden om hier gelijkvloers te
wonen. De bouw is nu wel anders
dan waar we destijds voor gekozen
hebben, erg jammer. Wij wonen hier
in een complex wat een Vereniging
van Eigenaren heeft. Veel zaken lig-
gen daardoor vast, zoals de begroei-
ing en de erfafscheiding, hierdoor komt er een mooie eenheid. En het versterkt de buurtband,              

Albert Borgstein
‘Wij, mijn vrouw, ik en onze doch-
ter, wonen hier nu 2 jaar, we zijn de
jongsten uit deze straat. We komen
uit Brabant en zijn voor mijn werk
deze kant opgekomen. Jammer dat
het zo lang duurt voordat alles klaar
is maar we hebben gelukkig geen
overlast van de bouw.’
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De Oorsprong. My hair studio van Merel Leijenhorst (dochter) en Yvonne
Leijenhorst (moeder)
‘Onze kapperszaak loopt goed, we zijn blij dat we de stap hier naar toe gezet hebben.
Het is hier gemoedelijk.’

Wanneer je op Google Jaap Eggermont
opzoekt krijg je een scala van afbeeldin-
gen, foto’s en informatie. Een vergulde
Jaap met Monique van der Ven, met een
jonge Pieter van Vollenhoven die hem
een Gouden Harp opspelt, of als lid van
de Golden Earring(s), opgericht in 1963
door Rinus
Gerritsen (bas) en
George Kooymans
(gitaar en zang).
Jaap Eggermont
speelt drums, Peter
de Ronde gitaar en
zanger is Frans
Krassenburg, later
Barry Hay. Ze sco-
ren met nummers
als 'Please Go',
'That Day', 'If you
leave me', 'Together
We Live Together
We Love’, 'I’ve Just
Lost Somebody',
'Dong Dong
DiKiDiKiDong' ,
'Just a little bit of
Peace in my Heart'.

Spooky’s Day Off 
The Golden
Earrings weten als
tienersterren een
super status te ver-
werven in ons land.
Jaap verlaat de
band in 1969 om
producer te wor-
den. Hij scoort achter de knoppen een
regelrechte hit met het sterke 'Spooky’s
Day Off ', van de Swinging Soul
Machine. Jaap is in de jaren zeventig
mede verantwoordelijk voor de succes-
sen van Greenfield en Cook, Earth and
Fire (Jerney Kaagman), Long Tall Ernie
& The Shakers, Sandy Coast en
Catapult.  

Stars On 45
Ook Patricia Paay scoort haar grootste
hits met Jaap als producer. De grootste
successen haalt hij met Stars On 45,
compilaties van oude hits op een disco-
beat. Met behulp van een aantal studio-
muzikanten, aangevuld met zanger Bas

Muys, maakt Jaap van Stars on 45 een
goed lopende hitmachine die het ook
internationaal goed doet. In de zomer
van 1981 bereikt Stars on 45 (Beatles)
zelfs de eerste plaats op de Amerikaanse
hitparade. Later volgt nog Stars on 45
(ABBA), succesvol in o.m. Engeland.

De Starsisters vormen het sluitstuk van
de serie.

Eind jaren tachtig is Jaap op zoek naar
een nieuwe uitdaging en stort hij zich op
de reclamemuziek. Opdrachtgevers zijn
onder meer Heineken, Grolsch, Unox,
Shell, Wella en de campagne ‘Dat
Verdient Een Bloemetje'.

Zo vader zo zoon(s)?
Two Way Radio, de band waar zijn zoons
Nelson en Dorus respectievelijk toetsen
en gitaar in spelen wint in 2008 de fina-
le van de Grote Prijs van Nederland en
brengt in 2012 het afscheidsalbum
Golden Record uit.

Muzikaal fenomeen Jaap 
Eggermont
door Adrie van Zon

Muziek is van alle tijden en kent vele soorten. Een goede definitie is dan ook
moeilijk te geven. Cultuur, leeftijd, genre, stijlen et cetera zijn van invloed op
de beleving van muziek. Hei & wei beperkt zich in de serie waarbij muziek
centraal staat tot de Blaricumse beleving en invulling. In deze hei & wei
belichten we dorpsgenoot Jaap Eggermont (68).

'Wij zijn de Stichting NH1816 zeer
dankbaar voor de donatie. Hiermee zijn
wij weer een stapje dichterbij de realisa-
tie van dit bijzondere groene project
voor de patiënten van Tergooi,' aldus
Elbert Roest. De Stichting Vrienden van
Tergooi helpt het ziekenhuis om voorzie-

ningen te realiseren die bijdragen aan
meer comfort en afleiding voor patiënten
en hun familie. Eén van deze projecten is
de Groene Kas in Blaricum. 
Hier zijn patiënten even weg uit de medi-
sche omgeving en vinden zij rust tussen
bloemen en planten.

Stichting Vrienden van Tergooi 
ontvangt 5000 euro voor de Groene
Kas
Voorzitter van de Stichting Vrienden van Tergooi, de heer Roest, nam een
cheque van 5000 euro in ontvangst van de heer H. Aanstoot van de Stichting
NH 1816. De gelden zijn bestemd voor de bouw van de Groene Kas op locatie
Blaricum.

            ziekavonden en tentoonstellingen.

    
     
     

   
   

    
      

     
     

     
     
     
              band, gisteren hadden we hier thuis nog de vergadering en we hebben ook buurt BBQ’s.’

 
      

        
     

      
    
      
     

   

Hei&wei_nr461_Hei&wei_12p  16-12-14  12:12  Pagina 9



Henk van de Bergh en de in Huizen
woonachtige Mathijs Storm zijn opge-
leid tot Wim Hof instructeurs. Onder de
naam Gooise IJsmannen hebben zij een
groep van 35 deelnemers getraind om
het lichaam weerbaar te maken tegen
kou. Dit gebeurde door middel van
ademhaling, concentratie en meditatie. 
De cursisten voelen zich alerter, fitter en
energieker. Zij hebben ervaren dat de
confrontatie met het koude water het
lichaam een ware boost geeft. Gezien
deze bemoedigende resultaten zullen
nieuwe workshops door de Gooise
IJsmannen van start gaan in januari
2015. Informatie en aanmelding: Health
Center FIT, www.healthcenterfit.nl.

Aanmelden voor de FIT-Nieuwjaars-
ZIT
De FIT-NieuwjaarsZIT is voor iedereen
die het nieuwe jaar fris van start wil
gaan. Zonder training kun je het bij een
duikje houden, de deelnemers bepalen
zelf hoe lang zij binnen hun eigen gren-
zen in het water kunnen blijven.
Inschrijven: 4 januari vanaf 11.00 uur ter
plekke bij de Blaricumse
Reddingsbrigade. Wim Hof verzorgt de
warming-up en geeft daarna het start-
schot. 

Muziek, warme hapjes en drankjes zor-
gen ervoor dat deze winterse ZIT een
onvergetelijke ervaring wordt.  

Er bekroop mij een gevoel van absolute
vrijheid: het leek wel alsof we los waren
gekomen van de wereld en alsof we
ergens terecht waren gekomen waar we
alles opnieuw konden ontdekken. We
liepen over een rotsachtig paadje de berg
op en er waren weinig tekenen van men-
selijke beschaving te herkennen.
Gemotoriseerd vervoer kon hier onmo-
gelijk komen, laat staan dat er voorzie-
ningen waren voor elektra of moderne
communicatiemiddelen. Het leek wel
alsof te tijd hier stil stond: hectiek
bestond niet, alles was zoals het was.

We liepen langzaam omhoog; ik droeg
een volle rugzak met de proviand voor

het gezin; de kinderen renden vooruit en
wilden foto’s maken op iedere rots die ze
beklommen. De hond deed de wandeling
minstens 6 keer en maakte zich vooral
druk om de loom kauwende koeien die
her en der verspreid lagen. Zo waren we
een tijdje onderweg toen plotseling uit
de mist een donkere vorm opdoemde;
naar mate we dichterbij kwamen werd
duidelijker wat het was: een huis, of wat
daarvoor door mag gaan, in ieder geval
een constructie met muren, een dak, een
paar deuren en ramen. Het moet er al
eeuwen gestaan hebben en leek totaal
vergroeid met de wereld eromheen. We
kwamen nog dichterbij en zagen dat er
iets bewoog vlak bij het huis; twee klei-
ne gestaltes scharrelden rond en na een
tijdje zagen we dat het kinderen waren:
twee peuters, hier op deze verlaten plek,
hoe kon dat zo zijn?

Ze waren eenvoudig gekleed en keken
ons aan met grote ogen; ze zeiden hele-
maal niets. Het meisje was aan het vegen
en het leek alsof ze die rol al helemaal
gewoon was. Het jochie droeg als “echte
man” een speelgoed auto, hij bleef meer

op de achtergrond. We keken onze ogen
uit naar deze wezentjes, alsof ze buiten-
aards waren… Maar tegelijkertijd was ik
razend nieuwsgierig naar hun bestaan en
stak ik mijn hand uit om contact te
maken. Het meisje kwam naar me toe en
begon te glimlachen. We liepen hand en
hand naar een houten bank die daar
stond  en gingen er op zitten. Ik gaf haar
een stukje kaas en ze nam het gretig aan.
Ik besefte dat zij minstens zo nieuwsgie-
rig was als ik, klein als ze was.
Zo zaten we daar een tijdje en lachten
naar elkaar. Onze zoon leerde het meisje
de ‘high five’ met gebarentaal en ze von-
den het allebei prachtig. Toen het kaasje
op was moesten we toch echt verder,

maar we hadden allemaal geen zin om
afscheid te nemen. Het leek een magi-
sche ontmoeting, waarbij geen woord
gesproken werd, maar die toch vol
vreugde en energie was. Toen we verder
liepen waren onze kinderen er vol van.
We waren diep onder de indruk van het
besef dat je binnen onze westerse samen-
leving, toch nog in zo’n compleet andere
wereld kunt leven. 

De wandeling bracht ons naar een prach-
tig bergmeer op 2000 m hoogte. Ook
daar was de sfeer betoverend en genoten
we van de natuur en alle indrukken om
ons heen. De marmotten waarschuwden
elkaar met hun schelle fluit voor de
komst van onze hond. Dit geluid echode
door de bergen; zouden die twee prachti-
ge kindjes bij het mysterieuze huis het
ook horen? 

Nu, maanden later, hebben we het nog
vaak over ze: een ontmoeting die bij ons
allen in ons geheugen gegrift staat. Met
Kerst zijn we waarschijnlijk weer bij ze
in de buurt en zullen we ze in gedachten
een heel Vrolijk Kerstfeest wensen….

1e FIT-NieuwjaarsZIT 2015 
Voorafgaand aan het Blaricums Midwintervuur organiseert Health Center
FIT op 4 januari de eerste FIT-NieuwjaarsZIT. Om 12.00 uur gaan de deelne-
mers bij de Blaricumse Reddingsbrigade in het ijskoude water van het
Gooimeer ZITTEN. Uniek hierbij is de actieve bijdrage van ‘Iceman’ Wim
Hof.

Een van de twee had een chique pak aan,
stropdas, dure schoenen, slank postuur.
In mijn herinnering ziet zijn maat er alle-
daags uit. Hij was de zwijgende vazal. In
een gangsterfilm zou hij op bevel van die
nette de rotstreken volvoeren.
‘Jij onvoorzichtig,’ zei de nette en even
dacht ik dat zijn gebrekkig Nederlands
een parodie was. 
‘Hoezo?’
‘Jij weglopen en spullen laten liggen. Jij
oude man. Iemand  jouw spullen pakken
en wegrennen, jij nooit meer inhalen.’

Schamper
Ik lachte schamper en zei: ‘Wedden?’
Het sloeg nergens op, voordat ik over-

eind was, zouden ze al uit het zicht ver-
dwenen zijn. Maar in zijn ogen zag ik
even iets van onzekerheid, wat me zeer
tevreden stemde.
‘Jij beter oppassen,’ pakte hij het thema
weer op. ‘Mensen slecht zijn.’   
‘Daar begin ik niet aan,’ zei ik uit de
grond van mijn hart. ‘Als je gelijk hebt,
dan nemen ze die zooi maar mee.’

Waardig
Hij stond op. ‘Als jij zo denken, ik niet
meer met jou praten.’
Waardig liep hij naar de rand van het
perron, gevolgd door zijn maat voor de
rotstreken. De trein liet op zich wachten. 
Uit de verhalenreeks Klein Bier

Wedden?
door Hidde van der Ploeg
Voor alle zekerheid ging ik toch nog even kijken naar de vertrektijd op zo’n
bord. Mijn paraplu, tas met een pyjama, toiletartikelen en kerstcadeautjes liet
ik op de bank liggen. Tijdens het bestuderen zag ik dat twee kennelijk alloch-
tone jongens naar de bank liepen. Beheerst ging ik terug, net iets harder
lopend dan anders. Ze waren inmiddels gaan zitten, naast mijn spullen. Aan de
andere kant kon ik er nog net naast.

Zomerwandeling
door Elisabeth Loudon

Het was guur en windering. Om ons heen waren de contouren van bergen en
rotsen vaag te zien door de mist. Het regende niet, maar een vochtige koude
deken hing vlak boven ons. Enkele gedempte geluiden van roofvogels en 
kletterend water weerklonken tussen de rotsen. Een kudde wilde paarden
begeleidde ons een stuk naar boven; het gekletter van hun hoeven werd 

zacht weggedragen door de echo. 
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hei & wei volgen op twitter: kijk op
http://twitter.com/heienwei

Hij was hier directeur Gemeentewerken
en tevens Commandant
van de vrijwillige
Brandweer. Hij deed zijn
werk met liefde en opper-
ste precisie. Hij was
tevens secretaris van de
Welstandcommissie en
had een scherp oog voor
het bouwkundig detail
van alle bouwwerken en
een fotografisch geheu-
gen voor veranderingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Henk de Koning heeft
veel energie gestoken in
het ‘Beschermd Dorpsgezicht’ en

bewaakte dit met zorg en veel aandacht.
Dat het oude dorp
Blaricum puur Blaricum is
gebleven, is mede aan hem
te danken.
Na de dood van zijn
geliefde vrouw Adrie, vlak
na zijn pensionering, in
1985, blijft hij een bezig
mens, geïnteresseerd in
alles om zich heen en is
zeer trouw aan al zijn
vrienden. 
90 werkzame jaren zijn
afgesloten.

Hij rust in vrede.

Blaricum toen...

Jacquet-Events@JacquetEvents
Onze crêpe/kok piet heeft weer goed werk geleverd. Bij
�@AHblaricum geweldig Sint feest, met Sint
huis!@Gem_Blaricum

Gooische Tam Tam�@gooischetamtam� 
Beleef de Kerst in de schaapskooi 

Levensboom Blaricum�@LevensboomB
Groep 7 en 8 krijgt vuurwerk voorlichting
van de brandweer. 

Henk de Koning  l924 -2014
door Aty Lindeman-Strengholt
Henk de Koning overleed op 19 november, een bekend gezicht in ons dorp. Hij
was geboren in Gorkum en via Alblasserdam en Lisse met zijn vrouw naar
Blaricum gekomen. 

Ze had een stormachtig leven. In haar
jonge jaren scherp gete-
kend door de oorlog. Ze
was in het verzet geko-
men, was koerierster met
steeds moeilijker en
gevaarlijker werk. Het
was hard, zwaar en er vie-
len veel doden, waaron-
der ook haar geliefde.

Na de oorlog trouwde ze
met de bekende regisseur
Henk Barnard. Zij, die
altijd graag tekende,
bekwaamde zich als illus-
tratrice, vooral van kin-

derboeken. Onder andere de kinderbijbel
bevatten haar tekeningen
en later de Bijbel zelf. Zij
was zeer kerkelijk en werd
een wijs en vriendelijk
bestuurder van de
Hervormde Kerk in ons
dorp.

Na de dood van haar man
woonde ze jarenlang in het
lieflijke huis aan de
Angerechtsweg. Vredig en
geïnteresseerd in het leven
om haar heen. 
Een lieve wijze vrouw. Een
moedig mens.

Reintje Barnard 1922-2014
door Aty Lindeman-Strenghold
Reintje Barnard was een heel bijzondere vrouw. Markant. Ze overleed 27
oktober, betreurd door velen.

Ontmoeten
Jacqueline Gesink

Je ontmoet elkaar bij de winkel.
Je ontmoet elkaar in de kroeg.

Je ontmoet elkaar op het sportveld.

Wij ontmoeten elkaar bij hei & wei.
Een blad gemaakt door mensen, 
die het leuk vinden om anderen te

ontmoeten.
Een informatief blad, 

waar ook weer informatie in staat
om te ontmoeten.

Eigenlijk zijn de advertenties ook
een vorm van ontmoeten.

Onze redacteurs hebben interviews
en gaan dan ook ontmoeten.
De bezorgers van de hei & wei 
ontmoeten de mensen waar hij/zij

het blad bezorgt.
Een blad als hei & wei is een en al

ontmoeten.

Tot slot;
Veel mensen ontmoeten 

elkaar nooit.
Want we leven veel te snel.
Maar als je echt ontmoet,

dan is hij/zij 
een deel van je leven.

Als ik oud 
geworden 
ben

Als ik oud geworden ben,
Dat ik geen mens meer herken,

En niet eens jouw naam meer weet,
Pak dan mijn hand heel even beet,

En zeg me zo gedag
Laat me voelen dat je me mag,
Wellicht dat ik het gevoel herken,
Dat ik voor iemand, iemand ben.

Herman Rigter

Driesprong: Kruislaan, Capittenweg en Tweede Molenweg
Een mooi wintersplaatje uit ver vervlogen tijden, toen je de meeste huizen nog
kon zien in ons dorp. Het huis prominent in beeld is Tweede Molenweg 10,
destijds bewoond door de familie Visser. Op de Kruislaan stond toen, op de
foto goed zichtbaar, een grote wit geschilderde houten paal om te voorkomen
dat er met een auto doorheen gereden zou kunnen worden. Op diezelfde paal
zijn wel verschillende fietsers gestrand of geland in het donker. Links de hooi-
berg en daarachter de boerderij van Eemnesserweg 15. Nu al jaren eigendom
van de Agrarische Stichting Blaricum. De pachters, Jan en Liesbeth Calis-

Makker, hebben deze boerderij mooi opgeknapt. Mede door hun inzet blijft de
boerenbedrijvigheid in Blaricum gelukkig nog in stand. 

Aangeleverd door Frans Ruijter.

De ochtend werk ik aan mijn schilde-
rijen en de middag achter de koffie-
bar. Verder werk ik nog bij
Kunstatelier Kijkoor voor mensen
met een verstandelijke beperking.
Daar ben ik op maandag, dinsdag en
vrijdag de hele dag. 

De tekeningen en schilderijen die
hier hangen gaan over de Bijbel,
sprookjes, bloemen, planten en die-
ren, stillevens en figuren. Ze zijn
door mij geschilderd bij De Malbak.
Ik speel ook graag elke dag op mijn
dwarsfluit. 
Tot ziens! Groeten van Henny
Duitman

Ontmoeting met Henny Duitman
Ik ben Henny Duitman, 46 jaar. Ik ben kunstenares. Ik teken en schilder. Dat
doe ik graag, met plezier. Ik werk 2 dagen bij buurthuis De Malbak in
Blaricum. 
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GEMEENTE
NIEUWS

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

Oud en nieuw is een feest voor iedereen

BEZUINIGINGEN OP DORPSBLAD HEI & WEI

-

-

van de gemeentepagina’s. Zo komen 
een aantal vaste rubrieken te verval-

-
kingen en de agenda’s van de gemeen-
teraad en rondetafelgesprekken.

Wilt u weten welke (omgevings)ver-

aangevraagd of verleend? Dit wordt 
vanaf 2015 niet meer in de hei & wei 

website www.overheid.nl. U kunt 

www.blaricum.nl (Actueel > 
Bekendmakingen). 

ontvangen van de bekendmakingen? 
Meld u dan aan voor  de e-mailservice 
bekendmakingen Overheid. U vindt de 
link op  www.blaricum.nl (Actueel > 
Bekendmakingen). 

die speciaal voor die gemeente ge-

binnen de gemeente. De verordenin-
gen worden ook bekend gemaakt via 

De agenda’s van de raadsvergaderin-
gen en de rondetafelgesprekken wor-
den vanaf 2015 niet meer in dit blad 
gepubliceerd. U kunt de agenda’s 

www.blaricum.nl  (Gemeentehuis > 
Gemeenteraad >  Vergaderingen van 

gemeentehuis.

-
-

werk. Het is echter ook het moment van 

Verkoop vuurwerk 
Alleen op maandag 29, dinsdag 30 en 
woensdag 31 december mag in Neder-
land consumentenvuurwerk verkocht 
worden. Voor ieders veiligheid is het 

-

vuurwerk onder andere aan een Neder-
-

het soort vuurwerk en de aanduiding 

Nieuwe afsteektijden

vuurwerk alleen afgestoken worden 

toegestaan. 

Houd rekening met elkaar 
-

ning met uw eigen veiligheid en die van 
-

werk af op plaatsen waar veel mensen 

aan andermans eigendommen. Houdt 

-

kunt u melden via het algemene num-

Het nieuwe jaar schoon 
beginnen

aansteken. Ruim daarom vuurwerkres-

u ongelukken en gaan we met een 

Alcohol: geniet met mate 

ervaren oud en nieuw als een reden om 
uitbundig te feesten. De feestvreugde 

overlast, geweld en vernielingen tot 
gevolg. Dat gebeurt vaak onder invloed 
van alcohol. Houd rekening met elkaar 
en drink daarom met mate.

Nieuwjaars-
receptie 

-

bent van harte welkom om samen het glas 
-

van Blaricum (Kerklaan 16) van 20.00 tot 
22.30 uur.

-

•  Woensdag 24 december tot 13.00 uur 
open

•  Donderdag 25 december gesloten

•  Woensdag 31 december tot 13.00 uur 
open

Openingstijden 
rond feestdagen

Hei&wei_nr461_Hei&wei_12p  16-12-14  12:13  Pagina 12



02 | 19 december 2014 | week 51 | Gemeentenieuws

GEMEENTENIEUWS

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

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

•   1261 ZB, het uitbouwen 
van de woning, ingekomen 25 novem-
ber 2014

•   1261 MJ, het vervangen van 

28 november 2014
•   post-

code niet bekend, het realiseren van 

63 bomen, ingekomen 28 november 
2014

•   1261 XR, het vellen van 
2 bomen, ingekomen 29 november 
2014

•  1261 TV, het intern 
verbouwen van de woning, ingekomen 
1 december 2014

•   1261 ZB, het 
uitbreiden van 2 woningen, ingekomen 
2 december 2014

•   1261 ZK, 
het plaatsen van een dakkapel achter 

2014
•   1261 ZK, 

het plaatsen van een toegangspoort, 
ingekomen 2 december 2014

•  1261 CL, het 
oprichten van een nieuwe woning en 
het vellen van 26 bomen, ingekomen  
3 december 2014

•  -
 1261, het 

vellen van 1339 bomen in verband 
met het uitvoeren van bosonderhoud 
en het ontwikkelen van een bosrand, 
ingekomen 4 december 2014

•   1261 EX, het 

-
den, ingekomen 4 december 2014

Verleende vergunningen
 

•  1261 AK, het vellen 
-

den 2 december 2014
•  1261 GH, het vel-

-

•  1261 BW, het vellen van 

•  1261 RL, het plaatsen van 
een schuur en een overkapping, ver-

•  1261 GR, het vellen van  

•  1261 CA, het vellen 
 

5 december 2014
•  1261 HA, het 

-
den 8 december 2014

•  1261 CV, het plaatsen 
van een toegangspoort en kolommen, 

•  1261 AW, het verbou-
wen van een pand en het realiseren 
van twee appartementen op de be-

 
9 december 2014

•  1261 ZK, 
het plaatsen van een dakkapel op het 

-
den 10 december 2014

•  1261 GT, het plaatsen van 
twee toegangspoorten, kolommen en 

 
10 december 2014

•  1261 ZP, het 

samen met bomen die door verschillende 

breukgevoeligheid of takbreuk, de ver-
harding opdrukken door boomwortels, de 

weg staan (dunning), schade aan gebou-

door hun omvang of blad- en vruchtver-

voor iedere te kappen boom in beginsel 

Er is soms geen ruimte voor een boom 

of ondergronds), er staan soms te veel 

belemmeren in hun groei of het kan 

De te kappen bomen worden gemarkeerd 
met een kruis op de stam.

Gemeentelijke kaplijst, 
verzonden 8 december 2014

1261 SR, (herplant) 

achter 118-120, 1261 SR 
•  2 esdoorns, ter hoogte van De Noord 

voor 38 en 40, 1261 MN

hoogte van Hoofdweg achter 15-23, 
1261 RG

bomen kunt u contact opnemen met 

door burgemeester en wethouders
•  Het innemen van een standplaats op 

behoeve van de verkoop van noten, 

2 december 2014
•  Het innemen van een standplaats voor 

het pand Dorpsstraat 5a (1261 ES)  ten 
behoeve van de verkoop van oliebol-

op 27, 29, 30 en 31 december 2014, 

•  Het innemen van een standplaats op 

-

•  Het innemen van een standplaats op 

-

ten behoeve van de verkoop van vis en 

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-

Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige 

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

-

-
woners, die illegaal gemeentegrond in 

stuk grond in het bestemmingsplan 

grond in originele staat teruggeven aan 
de gemeente. 

Wanneer mensen geen gehoor geven 
aan de brief, neemt de gemeente stap-
pen om op hen kosten tot ontruiming 
van de grond over te gaan. Het college 

vertrouwt er echter op dat inwoners 

elk geval 145 adressen aangeschreven. 

Gemeente Blaricum pakt door in illegaal grondgebruik
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-

het idee gebracht om, met ondersteuning van de 
gemeente Blaricum, dit groots te vieren. Een feest 

-

 in de Malbak van 
 16.00 – 19.00 uur 

februari Leerlingen van alle 
 groepen 8 maken van 

 Inloop 19.30 uur, 
 aanvang 20.00 uur 
vanaf maart Dansworkshops voor 

15 maart High Tea in de 
 Malbak 

april Speurtocht  

 Malbak 

 Burg. Tydemanplein 

-

DE BIJVANCK VIERT IN 2015 HAAR 40-JARIG 
BESTAAN!

Verbouwing loket Wmo, Zorg en 
Welzijn (HBEL) gereed

Bevorderen saamhorigheid tus-
sen scholen. Kunstwerk wordt 
opgehangen in de Malbak

Herinneringen, verhalen en 
-

Geschiedenis van 

Onder leiding van professio-
nele dansers wordt in 10 lessen 
breakdance of hiphop geleerd 

-
feest. Deelname kost € 12,50 
voor 10 lessen. Per dansgroep 

thee met wat lekkers voor wat 
oudere bewoners. Herinnerin-
gen ophalen en nieuwe mensen 
ontmoeten
Voor alle basisschoolleerlingen

-

Maak het inbrekers niet te 
gemakkelijk

-
voudig verkleinen. 

Tips om een inbraak te voorkomen:
-

•  Draai de deur op slot als u weggaat en laat de sleutels niet aan de binnenkant van 

•  Sluit alle ramen als u weggaat: Sluit 

•  Zet de verpakking van dure kerstca-
deaus niet aan de straat

•  Meld niet op uw voicemail of via soci-
ale media dat u niet thuis bent

1-1-2

Goed afsluiten? 
Sleutel omdraaien!

 

Veilige feestdagen!
10 handige tips 

1. Gebruik geen spiritus voor fonduestellen etc. Het gebruik kan 
 levensgevaarlijke steekvlammen veroorzaken. Het alternatief? Elektrisch!   
Denk bijvoorbeeld aan steengrillen of gourmetten. 

2. Gebruik geen brandgel en/of bio-ethanol voor sfeerhaarden, -lichtjes of 
warmhouders.

3. Vul nooit warme spiritus-, brandgel- of  bio-ethanolbranders bij! Wacht 
MINSTENS een uur na het doven om gevaarlijke steekvlammen te 

 voorkomen.
4. Houd kinderen uit de 

buurt (tijdens het aan-
steken) van vuur en 
kaarsen.

5. Laat kinderen nooit al-
leen bij de open haard of 
kaarsen. Ook niet even!

6. Zet de kerstboomverlich-
ting uit (stekker uit het 
stopcontact) als u 

 weggaat of slaapt. 
7. Géén kaarsen aansteken 

in droge kerststukjes of 
de kerstboom.

8. Laat kinderen nooit zelf 
vuurwerk afsteken.

9. Steek vuurwerk nooit 
direct uit de hand af.

10.  Experimenteer niet met    
 vuurwerk.
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Werken is meedoen: Participatiewet 2015  

wat uw gemeente kan doen op het vlak van werk en inkomen. U kunt natuur-

Op elke werkdag (tot 17.00 uur) kunt u bellen, op 035 – 647 24 73. Het loket is 

bent u op afspraak welkom van 09.00 – 15.00 uur. 

verband en met regiogemeenten, maar ook met werkgevers uit de regio. Met hen 

Meedoen
De samenleving, die is van iedereen. Dat is een van de uitgangspunten van Blaricum 

-
ken vooral naar wat mensen nog wél kunnen. En is er ondersteuning nodig? Dan kan 

Andere regels

-

Maar mensen die nu al werken via de Wsw, houden hun huidige rechten en plichten. 
-

-De gemeente 

voor al uw 
(zorg) vragen

-
verordeningen vastgesteld:

 
tarieventabel A en B 2014

nummer: 14 035. 

Vaststelling gemeentelijke 
verordeningen

van donderdag 25 december 
(1e Kerstdag) naar woensdag 24 decem-

-

31 december. Dit staat ook vermeld op 

-

Groene en de blauwe bak
Van maandag 22 december tot en 

-

geleegd. U kunt uw oud papier en karton 
-

Scheidingsstations
Op 24 en 31 december sluiten de schei-

-

het kantoor van de GAD gewoon open 

Ophaalservice grof tuinafval
Van 12 december tot en met 4 maart 
2015 wordt geen grof tuinafval opge-

ook geen afspraken worden gemaakt. De 

geleerd dat de hoe-
veelheid tuinafval, 

wordt aangeboden, 

Afvalinzameling rond de feestdagen
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BEL-Art Expositie t/m 14 januari.
Tijdens deze expositie is een samenwer-
kingsverband te zien van dichter Gerard
Beentjes en schilder Vera Bruggeman
en beelden van Michiel Linders. De ten-
toonstelling is te bezichtigen in de hal
van het BEL-Kantoor tijdens kantoor-
uren, behalve op vrijdagmiddag.

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.
De Malbak Rijbewijskeuringen: 22
december, 7 januari en vervolgens eens
per 2 weken. Wilt u meer informatie over
deze rijbewijskeuring, of wilt u een
afspraak maken? Neem dan contact op
met het afsprakenbureau (9.00-18.00
uur): 0516-514574 of 06-14716543.
Online afspraak maken: http://rijbewijs-
keuringen.wix.com/rijbewijskeuringen.
Laatste dinsdag van de maand, 15.30-
18.30 uur Eigen potje koken voor kinde-
ren van 9-12 jaar. Info en aanmelden bij

Miranda van Neerbos. Tel. 06-
33103836 of e-mail mneerbos@versa-
welzijn.nl. Iedere donderdag, 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 
mneerbos@versawelzijn.nl of 06-
33103836. Iedere donderdag, 13.30-
16.00 uur klaverjassen 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.
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

Kerstbomen leegverkoop, vers uitzoe-
ken op de akker bij Mariëlle Bakker,
Naarderweg 44-46 Blaricum. Open tus-
sen Sint en Kerst woe t/m zondag 10.00-
17.00 uur. Tel. 06-39187895 en
info@boereblij.nl. 

EXPOSITIES
Singer t/m 11 januari 2015 Raoel Dufy.
Info: www.singerlaren.nl. 
De Trappenberg verkoopexpositie tot
13 januari van Hester van Dapperen,
Ottilie van Dapperen-Ballot & Wouter
van Dapperen. 
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 - 22.00 uur, zater-
dag van 14.00 - 16.00 uur en zondag
van 13.00 - 17.00 uur. 
Rosa Spier Huis t/m 8 februari exposi-
tie van Wendelien Schönfeld, beelden
en Anton Valens, schilderijen. Dagelijks
van 10.00 - 16.00 uur. 
Info: www.rosaspierhuis.nl.

Village worden diverse activiteiten
georganiseerd. Info: www.protestants
huizen.nl/oosterlicht.
Charles Dickens Theater P.C. van
den Brinkweg 11 Laren.
Kerstvoorstelling A Christmas Carol
met Scrooge zondag 21 december aan-
vang 14.00 uur. Entree: € 12,50 (inclu-
sief koffie en thee in de pauze). 
Aanmelden via: dickens@ziggo.nl of
tel. 8872376. 
Info: www.dickenstheater.nl. 
Blaercom lezing van Het Theosofisch
Genootschap op 3 februari 20.00 uur
Alchemie, transformatie naar ons
innerlijk Zelf. Toegang gratis. Info:
5314383

BIBLIOTHEEK
Huizen tel. 5257410. Iedere derde
woensdag van de maand inloopoch-
tend van 10.45-12.00 uur. Iedere vrij-
dag 13.30 uur Taalcafé voor andersta-
ligen, info:
www.gildegooinoord.nl/Samenspraak
Laren tel. 5382612. 
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Familieberichten
Geboorten
30-08-2014 Philippe Emanuel Gomez
07-10-2014 Phileine Djône Josephine

Boerma
08-10-2014 Milo Ely Turel
11-10-2014 Madc Gerco Dijkstra
20-10-2014 Tim Jan Simon Geesink
21-10-2014 Asma Boulaghmoudi
23-10-2014 Livia van den Boogaard
07-11-2014 Noralin van den Akker
07-11-2014 Daisy Xinyue Chen

Huwelijken
24-10-2014 Jacques Froonhof, en:

Lyna Hirsch
24-10-2014 Roy Sertons, en: Melanie

Deborah van Sloten

Overleden
19-11-2014 Hendrik Jacob de Koning,

geboren 07-02-1924
21-11-2014 Anna Jacoba Frederika

(Ank) van Logchem-
Wiegers, 
geboren 07-10-1932

24-11-2014 Herman Engelbertus ten
Broeke, 
geboren 22-03-1928

Dorpsagenda

BVV ’31 zoekt meiden
In ons land is meisjes- en vrouwenvoetbal steeds populairder aan het worden.
Zo gaat het Nederlands vrouwenvoetbalteam in 2015 naar het WK in Canada
en het EK vrouwenvoetbal wordt in 2017 in Nederland gehouden. 

Wereldwijd voetballen inmiddels miljoe-
nen meisjes en vrouwen. Ook in ons land
is meisjes- en vrouwenvoetbal populair;
het is niet voor niets de snelst groeiende
teamsport van Nederland. Ook BBV
heeft inmiddels 2 leuke meidenteams.
Dat kunnen er meer worden. Sportieve en
stoere meiden van alle leeftijden zijn
welkom. Meld je aan op www.BVV31.nl.

Nieuwsgierig? Kom dan eens gezellig
langs in het Mama Café Blaricum! In
wijkcentrum De Malbak, elke woensdag-
ochtend van 10.00 - 11.30 uur. Voor elke
ouder (dus ook vaders) met kinderen in
de leeftijd van 0 t/m 4 jaar. Kijk voor
meer informatie op www.cjgblaricum.nl. 

Mama Café Blaricum
Gezelligheid, praten over je zwangerschap, je baby of je peuter met andere
moeders. Ervaringen delen met elkaar en nieuwe mensen leren kennen. 

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

21 december, 10.00 uur – 4e advent
Jongerenkoor Shine o.l.v. Margreet
Veerman. Voorganger: Ds. R. Alkema. 
24 december, 22.00 uur –
Kerstnachtdient
Samenzang 21.45 uur. Voorganger: Prof.
Maarten den Dulk uit Alphen a/d Rijn. 
25 december, 10.00 uur –
Kerstmorgendienst 
Samenzang 9.45 uur, dienst voor het
hele gezin. Voorganger is Ds. Sytze de
Vries. M.m.v. de Dorpskerk Cantorij
o.l.v. Anton Helmink.
31 december, 19.30 uur –
Oudejaarsviering 
Voorganger: Ds. Petra Barnard uit
Oosterend/Texel.
4 januari 2015, 10.00 uur –
Nieuwjaarsdienst Voorganger ds. Rob
Fechner uit Maarsbergen.

Dorpskerk
Viering van oudjaar
Voorganger J. Willems
1 januari 2015, 11.00 uur - 
Viering van Nieuwjaar
Voorganger J. Willems
4 januari – na afloop van de viering
nieuwjaarsreceptie van de parochie in
het Vitusgebouw
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Sint Vituskerk
Diensten in het weekend: zaterdag
17.00 uur en zondag  11.00 uur
24 december, 19.15 uur –
Kerstviering voor kinderen
Kinderen mogen een versiering meene-
men voor de kerstboom. 
Voorganger Cuno Lavaleije, m.m.v. St.
Vitus Kinderkoor
24 december, 23.00 uur –
Kerstnachtmis
Voorganger J. Willems
25 december, 11.00 uur – 
Hoogfeest van Kerstmis
Voorganger J. Willems, m.m.v. koor
Timeless
25 december, 15.30 uur - 
Kindje wiegen
26 december, 10.00 uur -
Eucharistische viering
Voorganger J. Willems
31 december, 17.00 uur - 
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