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Christus gekomen is om ons vergeving te
schenken.’ Weer een andere apostel zegt
‘dat Hij kwam om mensen te doorgloeien
met de kracht van Boven.’

Present-zijn in het moment, aanwezig wil-
len zijn. Niet alleen ‘daar’, maar ook hier.
Wakker zijn. Bij de les blijven, daar gaat
het om.

Heel veel mensen denken in het moment
Straks. Velen van ons zullen het in de
komende dagen horen: ‘Heden is u de
Heiland geboren.’ De Bijbel vertelt ons:
dat moment is NU.

Ds. Jan Rinzema

trouwen nooit wat gekomen.
Nu op z’n 76e was hij helemaal versleten
door het zware boerenwerk. 
Gelukkig had hij een scootmobiel.
De kerst kwam eraan.
Harm dacht:
Zal ik Willem voor kerst uitnodigen?
Ach nee, ik heb dat nooit gedaan, waar-
om nu wel.
Willem dacht:
Zal ik Harm uitnodigen?
Ach nee, dan denkt ie dat ik hem zielig
vind.
Harm dacht:
Zal ik bij Willem op bezoek gaan?
Ach nee, hij zal wel denken: wat komt
die kijken.
Willem dacht:
Zal ik bij Harm op bezoek gaan?
Ach nee, hij kon wel denken: dan komt
ie voortaan bij ieder feest.
Harm dacht:
Zal ik dan wat lekkers voor Willem
kopen?
Ach nee, hij heeft zijn eigen inkopen en
kan het makkelijk betalen.
Willem dacht:
Zal ik Harm vragen of hij wat voor me
koopt?
Ik heb eigenlijk wel zin in iets lekkers.

Fa. Wed. B. Vos
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dorpsblad voor Blaricum
HEI & WEI IS HET DORPSBLAD DOOR EN VOOR ALLE BLARICUMMERS EN IS EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DORPSBLAD BLARICUM.
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Naarderstraat 21C-23, Laren
Tel. (035) 538 02 50

Liefde
Dit jaar sluiten we traditiegetrouw
weer af met ons kerst- en januarinum-
mer. Zes pagina’s, rijk aan verhalen en
met veel foto’s. Als thema hebben we
dit jaar ‘liefde’ gekozen, in al haar
betekenissen. Haar? Ja, liefde is een
vrouwelijk woord. Sinds mensenheu-
genis. Liefde was vanaf de oertijd het
domein van de vrouw. Liefde voor man
en kinderen, de zorg voor stam- of
dorpsgenoten. Vrouwen gaven liefde,
mannen namen liefde. Mannen gingen
op jacht of op het oorlogspad, doodden
wild of de vijand. Verkondigde je als
man de liefde voor je medemens dan
had je grote kans dat je kop werd inge-
slagen. Bewijzen genoeg.
Gelukkig zijn de tijden veranderd.
Mannen en vrouwen tonen nu volop en
open hun liefde voor elkaar en voor
hun medemens. Dat kunt u ook lezen
in dit nummer. Mannen hebben een
eeuwendurende inhaalslag gedaan.
Voorbeelden te over. De jonge postbo-
de John die, als hij ergens in Blaricum
de post in de bus wil doen, een binnen
op de grond gevallen invalide vrouw
om hulp hoort roepen en meteen
omloopt, naar binnen gaat en de vrouw
weer overeind helpt in haar rolstoel.
Dat is liefde. 
Hei & wei wenst u prettige kerstdagen
en een goed, gezond en gelukkig
nieuwjaar!

Sybert Blijdenstein

Van de redactie

Weet u wat mij opvalt? Hoe vaak mensen
het woord STRAKS gebruiken. Straks...
als ik met pensioen zal zijn, dan... Straks,
als mijn kinderen, dan zal ik... Straks, als
ik weer wat meer zin heb, dan ga ik...
Straks, als ze mij vragen om, dan wil ik...
Straks, als de aandelen weer wat beter
staan, dan zal ik...
Veel mensen denken in Straks. En die
mensen leven met hun denken een week,
een maand, een jaar, soms vele jaren in
hun bestaan vooruit.

Is dat erg? Niet altijd. Want het is goed te
sparen om straks... die auto te kopen. Of
iets anders.

Is het denken in Straks erg? Soms wel.
Want daarmee zijn we wellicht ontrouw
aan het NU. We gaan voorbij aan het
moment. Wij ‘zijn’ niet in het nu. En 
verplaatsen al wat belangrijk lijkt naar...
straks. En wie zal zeggen of Straks ooit
komt?

‘Heden is u de Heiland geboren.’ In de
Bijbel gaat het heel veel over nu. In de
Schrift gaat het er altijd om wat mensen
met hun leven NU doen. ‘Christus kwam
om licht te brengen in de duisternis,’
schrijft de profeet Jesaja. De apostel
Paulus schrijft ‘dat de Allerhoogste in de

Harm en Willem waren twee boerenzo-
nen.
Harm was getrouwd en had al vroeg de
boerderij verlaten.
Nu was hij 83, maar hij kon nog overal
gaan en staan waar hij wilde.
Helaas was zijn vrouw afgelopen jaar
overleden.
Willem was altijd op de boerderij geble-
ven. 
Hij had zijn vader en moeder tot hun
eind toe verzorgd en daarom was er van

Ach nee, dan denkt ie misschien dat ik
dat zelf niet kan.
Harm dacht:
Zal ik een kerstkaart sturen.
Ach nee, dat vindt ie gek, want ik zie
hem vaak genoeg.
Willem dacht:
Zal ik wat boerenkool uit de tuin bij
Harm brengen?
Ach nee, dan zou ie kunnen denken: met
Kerst eet je toch geen boerenkool.
En zo dachten ze nog veel meer,
maar iedere keer dachten ze ook: nee
toch maar niet.
Op kerstavond kwamen beide broers naar
de nachtmis,
en ze gingen zo op hun eigen plekje zit-
ten,
waar hun vader en moeder vroeger een
plaats gepacht hadden.
Na de mis zei Willem: Zalig Kerstmis
Harm. Wat doen we?
En Harm zei: Zalig Kerstmis Willem. Ja
wat doen we!
En hij fietste naast de scootmobiel met
Willem mee naar de boerderij.
Het werd inderdaad een zalig Kerstmis.
Want één keer ja-doen is beter dan acht
keer nee-denken.

Een zalig Kerstmis en een liefdevol 2009.

Cuno Lavaleije,
pastor van de RK parochies 

in Blaricum en Huizen

Kerstnacht 
Kerstnacht, de kentering van ’t jaar –
het huis besluit zijn vreugde-en-leed,
en ’t schuwe denken aan elkaar,
nu elk de ander wakend weet.

Een vragen, zoekend in de nacht
doolt langs de kamers, gaat en keert –
hebben wij niet elkander zacht
en onverbiddelijk geweerd? 

De sterren schuiven langs het raam,
buiten slaat traag het late uur;
een zelfde huis houdt ons tezaam.
Hoe kostbaar lijkt, hoe broos van duur

dit ene soms: bijeen te zijn, –
draagt ieder dan van dag tot dag
dit óók – dit heimwee en de pijn
om de gebroken vleugelslag?

Wij staren zwijgend in de nacht,
In deernis om elkaars gemis,
het hart dat hunkerend verwacht
wat zózeer onbereikbaar is.

Ida Gerhardt

Alles is liefde
Alles is liefde... Bijna dagelijks kunnen
we de prachtige titelsong van de gelijkna-
mige film op de radio beluisteren en de
meesten van ons zullen het bijbehorende
‘warme gevoel’ onmiddellijk en bijna als
vanzelf te pakken krijgen. Liefde is door
de eeuwen heen bezongen, beschreven en
beleden, zonder dat we er vaak bij stil-
staan wat dat nu precies is: liefde. 
Je partner, kinderen, ouders, familie, dier-
bare vrienden, er wordt bijna als vanzelf-
sprekend aangenomen dat je van elkaar
houdt. En hoewel dat in de meeste geval-
len gelukkig ook zo is, zijn er ook veel
schrijnende voorbeelden van waar dat
toch fout kan gaan. De andere kant van de
liefde is helaas ook op die manier dage-
lijks voor velen voelbaar.
Er zijn nog andere zaken waar we onze
liefde regelmatig op los laten: liefde voor
ons werk bijvoorbeeld, liefde voor de
natuur, je paard of hond. Een uiting van
liefde die vaak actief vorm gegeven kan
worden door je bijvoorbeeld ‘met hart en
ziel’ op je werk te storten (waardoor er
weinig tijd overblijft voor je geliefden!),
door heerlijk fietsen, wandelen of varen in
de natuur, of door er bijvoorbeeld op uit te
trekken met je favoriete huisdier. 
En dan is er natuurlijk ook nog de liefde
voor je dorp en je medemens, liefde die in
Blaricum gelukkig tot uiting komt in een
buitengewoon rijk verenigingsleven en
een ongelofelijke hoeveelheid vrijwilli-
gers. Daar mogen we met elkaar ontzet-
tend dankbaar voor zijn! Ik wens u allen
liefdevolle en warme feestdagen toe...

Joan de Zwart-Bloch,
burgemeester van Blaricum

Zeven minuten zon op aarde voorziet in de totale jaarlijkse energiebehoefte van de mens.

‘Heden is U de Heiland geboren!’

De litanie van de eenzaamheid

Vrolijke kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar

Foto: N. MarcinJoan de Zwart-Bloch

Foto: S.B.Zonnewende 2008/2009

Ds. Jan Rinzema

Cuno Lavaleije
Zon op en onder: op 1 jan. 2009 om
8.48 uur resp. 16.38 uur en op 1 febr. om
8.20 uur resp. 17.27 uur.
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Oud-burgemeester
Tydeman 
overleden

Op 26 november jl. overleed onze gelief-
de oud-burgemeester mr. M. (‘Map’)
Tydeman op 95-jarige leeftijd. Dat was de

dag waarop de hei & wei uitkwam met,
zoals nu blijkt, zijn laatste interview, geti-
teld ‘Tydeman over Wissing, bouwer van
de Bijvanck’. Het interview begint hij met
“Als burgemeester moet je soms stukken
tekenen waarbij er een traan naast je hand
op het papier valt.” Die traan valt nu ook,
maar nu voor hem. Zijn laatste interview
geeft ook aan hoe hij tot het laatste
moment hartstochtelijk betrokken was bij
ons dorp en zijn bewoners, ondanks zijn
hoge leeftijd.

Hij was in zijn voorkomen aristocratisch,
een gentleman. Daarbij altijd beminnelijk,
ruim van geest, joviaal en vol humor. En
bovenal een boeiend verteller. In 1959
trad hij aan als burgemeester van
Blaricum. Daarvoor was hij burgemeester
geweest van Westkapelle en dijkgraaf van
wat thans het Waterschap Vallei & Eem is.
Zijn naam leeft voort in het Tydeman-
gemaal in Eemnes, een hommage aan
hem. Als burgemeester was hij een sterk
bestuurder, integer en oprecht. Altijd
kwam hij op voor zijn ambtenaren en hij
was voor niets en niemand bang,
desnoods ging hij er hoogst persoonlijk
zelf op af, de regels handhavend. Hetgeen
menig overtreder, zelfs één keer aan den
lijve, mocht ervaren. Hij paste in zijn tijd.
Spreekuur had hij niet, zonder schroom
werd hij op straat aangesproken als hij
rondfietste.
In zijn ambtsperiode werden de voorberei-
dingen getroffen voor de succesvolle bouw
van de Bijvanck. Hij was oprichter en
jarenlang voorzitter van de Mytylschool
van de Trappenberg, laatste voorzitter van
het bestuur van de vereniging Stad en
Lande van Gooiland en bekleedde daar-

Liefde...
Enige tijd geleden zag je in de boekwin-
kels en rommelmarkten het kleine boekje
‘Liefde is...’ liggen met z’n grappige
plaatjes. Zelfs in de ‘krant voor wakker
Nederland’ kon je ze regelmatig vinden.
Ze waren best aardig, maar eigenlijk had-
den die weinig met echte liefde te maken,
vond ik. Misschien meer voor verliefde
pubers, maar zo’n liefde is als een klein
olielampje, dat uitgaat als de olie op is...
Dan zie ik weer die jonge moeder voor
me, die zielsgelukkig haar pasgeboren
baby in haar armen neemt en stralend uit-
roept: “Ik ben moeder!” Dat is echte lief-
de, samengebald in die drie woordjes. En
die liefde bleef zo, alle volgende jaren.
Het jongetje groeide op en liep zijn kin-
derjaren vlot door. Hij ontwikkelde zijn
droomwens, zoals sommigen van ons dat
ook doen. Later, bij al zijn verdere studies,
bleef die wens hem bij, maar groeide de
drang tot het ‘waarmaken’ ervan, gedra-
gen door al zijn enthousiasme. Hij woon-
de vlak bij de duinen en het strand en
kende vele mooie plekjes, waar hij graag
alleen even heen ging, om al zijn gedach-
ten over zichzelf en zijn plannen voor de
toekomst op een rijtje te zetten. 
Op een stormachtige middag zocht hij
weer zijn favoriete plekje in de duinen op.
Het was hoog water en de grote golven met
de witte schuimkoppen beukten bij iedere
golfslag onbarmhartig op het strand. Met
stralende ogen volgde hij de golven en
beleefde de kracht ervan mee. Het was
alsof ze hem toeriepen “Wij dagen je uit,
jochie, laat zien dat jij je ideaal waarmaakt.
Waar is jouw kracht en doorzettingsvermo-
gen?” Hij voelde zich blij en sterk en de
energie stroomde door hem heen. Lachend
verliet hij het duin en ging naar huis. 
Wat hij al die jaren in zijn hoofd en hart
koesterde werd later werkelijkheid. Hij
werd een succesvol zakenman, hij trouw-
de en kreeg twee kinderen. Zijn leven ging

verder, krachtig en met doorzettingsver-
mogen. Maar langzaamaan gingen de
jaren tellen. Hij werd ouder. Soms klau-
terde hij dan nog wel eens naar dat ene
plekje en beleefde dan, als in een film, die
storm weer, uit zijn jeugd. De hoge gol-
ven, de uitdagingen, de vreugde van alles.
Daarna liep hij kalm weer naar huis en
besefte intens alle liefde voor het leven, in
al zijn facetten, voor zijn dierbaren, voor
alle andere mensen en voor de oneindig
mooie natuur.

Ada Keizer

FEEP VAN DER HEIDEN
PUINRECYCLING B.V.

- Handel in menggranulaat 0-40 met 
  KOMO-keur BRL 2506
- Handel in grind, grond en zand
- Recycling bouw-, sloop- en bedrijfsafval

�Tel.: (035) 5257453 / 5383620
Fax: (035) 5317625

Singel 3, 1261 XP  Blaricum

Woensbergweg 2   1261 AP Blaricum

Tel. (035) 531 07 34  Fax (035) 538 02 66

(Graag na telefonische afspraak)

In- en Verkoop
klokken - barometers
meubelen en 
schilderijen

M. Siegers
Noolseweg 47
1261 EB Blaricum
035 538 20 76 (zk)
035 531 16 57 (privé)

siegersantiek@hetnet.nl
www.siegersantiek.nl

AANNEMINGS BEDRIJF
HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken

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

www.hermanvanderheiden.nl

Rob Tammerijn,
zeeofficier en

edelsmid
Op 11 november jl. overleed thuis, op
een leeftijd van 78 jaar, na een zware en
langdurige ziekte die hij steeds met
kracht en een dosis galgenhumor
gedragen heeft, Rob Tammerijn, onze
geliefde vriend en hei & wei-medewer-
ker. Jarenlang heeft hij samen met Ada
Keizer de tekstcorrecties en met Conny
Rector mede de lay-out verzorgd. Rob,
een opgewekt en vriendelijk mens, was
een echt stukje Blaricum. 

Rob werd op 18 juli 1930, samen met zijn
broer Eric, als tweeling geboren aan de
Driftlaan. In 1935 verhuisde het gezin
naar de Capittenweg 31, het ouderlijk huis
dat later zijn eigen huis werd. Toen nog
aan een open akker, nu een statige laan
met bomen. Over zijn jeugdjaren, met
name in de oorlog, vertelt hij boeiend in
zijn interview in het boek ‘Blaricum
Erfenis van Gooiers’. Rob had een aange-
boren liefde voor mooie dingen, maar
vooral voor juwelen en sieraden. Na de
middelbare school, volgde hij dan ook in
Schoonhoven, na een korte inwerkperiode
bij de juwelierszaak van Rita Schoorl aan
het Rokin, de opleiding tot edelsmid bij de
zilversmederij van diezelfde firma. Kort
na de oorlog was het lastig om als edel-
smid aan een baan te komen. Hij trad in
Bussum in dienst van de delicatessen-
zaak en wijnhandel Warmolts van Ben
Hosman. Na anderhalf jaar koos hij echter
voor het hotelvak en volgde een praktijk-
opleiding in hotels Amsterdam en
Brussel.

Omdat de combinatie met de grote passa-
giersvaart hem fascineerde, monsterde hij
aan bij de Holland Amerika Lijn. Daar
bleef hij. In de loop der jaren klom hij op
via steward tot hofmeester. Als scheepsof-
ficier was hij o.a. verantwoordelijk voor
de Food and Beverage Supply. Tot aan
zijn pensioen bleef Rob met de HAL de
wereldzeeën bevaren. Heel wat avonturen
maakte hij mee. Zoals die keer dat de deur
van de vriescel per ongeluk achter hem
dichtviel en hij in lichte tropenkleding bij
een temperatuur van minus 18 graden
Celsius opgesloten zat. Hij riep, maar nie-
mand die hem hoorde. Na enige tijd miste
iemand hem en ging men naar hem op
zoek. Rob werd net op tijd gevonden,
zwaar onderkoeld. Hij kon er boeiend
over vertellen. Tussen zijn zeereizen door
hielp hij hier vaak bij grote partijen in
hotel ’t Oude Raedthuis (thans Gall &
Gall) bij Wim en Anje Vos. 

Definitief terug in Blaricum nam hij zijn
oude liefde voor sieraden en juwelen weer
op. Hij maakte de mooiste halskettingen,
hangers en armbanden. Het was dan ook
geen wonder dat hij goed bevriend raakte
met Fritz Hörl, de edelsmid aan de
Dorpsstraat. Rob was een sociaal mens.
Bij het dorpsgebeuren was hij steeds

actief betrokken als enthousiast vrijwilli-
ger, o.a. op Koninginnedag bij de
Oranjevereniging, bij hei & wei, bij de
Open Atelierroute, enz. Gastvrij was hij
ook. Altijd was je welkom bij hem, in zijn
gezellige serre. “Kom binnen, ga zitten en
eet wat mee.” Zo was hij: een Bourgon-
dische, gastvrije levensgenieter. Door het
dorp toerend op zijn fiets, en later op zijn
elektromobiel, kon hij ook opeens bij je
binnenvallen, voor een kopje koffie en een
babbel. Het was altijd gezellig met hem.

De redactie, de medewerkers en het
bestuur van hei & wei wensen zijn broer
Eric en zijn vrouw Jos, en ook Anneke
Tersteeg die Rob jarenlang zoveel hulp
heeft gegeven, en alle andere familieleden
en dierbaren, veel sterkte toe met het ver-
werken van het verlies van Rob. 

Sybert Blijdenstein

naast nog vele andere functies. In 1972
droeg hij zijn ambtsketen over aan
mevrouw Le Coultre. Maar gepensioneerd
of niet, hij bleef geëngageerd met het wel
en wee van ons dorp. Lees de meerdere
interviews of stukken van zijn hand, door
de jaren heen, in hei & wei. Of het nu ging
over de rare hekken of het bouwen á la
‘Brasschaat aan de heide’, hij was alert en
voorzag als rechtschapen mens een en
ander vaak van een kritische noot.

Sybert Blijdenstein

Mijn kerstwens
Het Joodse volk leefde ondanks alle
ellende die hen overkwam toch steeds
vanuit een toekomstverwachting. Men
hoopte op iemand die zou helpen om de
droom waar te maken. 

Dat is te lezen in het boek van de profeet
Jesaja als hij zegt: “Het volk dat in duis-
ternis wandelt ziet een groot licht. Een
licht dat straalt over hen die wonen in het
land van doodse duisternis. Want een kind
is ons geboren, een zoon werd ons
geschonken.” (Jesaja 9, 1-5) En het
Lucasverhaal geeft aan dat de mensen
geloofden dat die droom werkelijkheid
geworden was door de geboorte van dat
kind in de stal van Bethlehem. Maar dat
kind werd wel geboren in een stal, want
als de droom werkelijkheid wordt, als de
redder geboren wordt, dan is er geen
plaats voor hem. Niet eens in een of ander
logement!
Wil Kerstmis dan ook begrepen worden,
dan moet je iets van die pretentieloosheid
en onbevangenheid hebben van al die
figuren in de kerststal. Dan is wellicht de
boodschap te verstaan, die een boodschap
is aan mensen over mensen. 
Het Kind om wiens geboorte het kerst-
feest wordt gevierd heeft tijdens zijn leven
laten zien hoe dicht God bij mensen wil
zijn. Ondanks de honger, de gewapende
conflicten, discriminatie en al onze eigen
particuliere zorgen en angsten toch blij-
ven geloven in de grootheid van de mens.
Als dat zou kunnen, dan zouden we reden
hebben om vrede en vreugde te maken!

Jan Willems 

SCHELP
De zeeschelp in mijn hand
is vandaag op het strand
door de zee neergelegd.
Haar zwijgen zegt
dat de wereld vergaat
en niets bestaat
dan alleen de zee.
Alle wel en wee
is maar vloed en ebbe.
Ik wil niets meer hebben
en leg de schelp weer
neer bij de zee.

Adriaan Roland Holst

Foto: Jan Noorda

Foto: S.B.

Rob Tammerijn

Oud burgemeester Tydeman

Foto: S.B.



Elias Stark, geboren op 15 augustus
1849 in Rhenen, was een veelzijdig en
gedreven mens: in 1871 werd hij far-
maceut en in 1873 apotheker aan de
Leidse Hogeschool. In 1874 begon hij in
Amsterdam als eerste gediplomeerde
Nederlandse tandarts, na afronding
van de nieuwe, door jonge farmaceuten
opgerichte tandheelkundige studie. Hij
was uitvinder van de tandpasta en de
tandpastatube. Daarnaast was hij niet
alleen een goed musicus, maar ook een
meer dan begaafde kunstschilder, teke-
naar en etser. Voor Blaricum, waar hij
een tijd woonde, heeft hij een bijzonde-
re betekenis gekregen. In 1919 legde hij
namelijk de financiële basis voor het
latere bejaardentehuis De Beukelaar,
uit liefde voor zijn medemens. 

In zijn fabriekje bij zijn woonhuis aan de
Amsteldijk 36 produceerde hij tandpoeder
in blikken doosjes en tandpasta in ronde
porseleinen potten. Om die tandpasta op
de tandenborstel te krijgen moest de tan-
denborstel door de tandpasta heen gehaald
worden. Hygiënisch niet optimaal. Stark
vond de oplossing hiervoor toen hij al
schilderend een tube verf uitkneep. Het
werd de tandpastatube. Een voltreffer.
Rond 1900 kwam hij er als eerste mee op
de markt. Hij produceerde internationaal.
Maar alleen al voor de Nederlandse markt
leverde hij honderdduizenden tubes per
jaar. Het bracht hem een fortuin op. Zijn
hele leven lang bleef hij tandheelkundige
hulp geven. Thuis, of als hij ergens op
bezoek was, had hij altijd zijn tas met in-
strumenten bij zich, om bij tandklachten
van iemand “het varkentje wel eens te
wassen”. De behandeling, die altijd gratis
was, begon hij steevast met de opmerking:
“Doe je bek maar open.”

Kunstenaar en atelierbouwer
In de kunst bereikte hij internationale
bekendheid als schilder, tekenaar, aquarel-
list en etser van landschappen, boerener-
ven en interieurs. Een aantal van zijn
etsen is opgenomen in het Rijksprenten-
kabinet. Hij raakte bevriend met Anton
Mauve, die hem dikwijls raad en aanwij-
zingen gaf. Na zijn dagelijkse tandheel-
kundige werk kon men hem zwervend,
aanvankelijk langs de Amstel, maar later
ook rond Laren en Blaricum, aantreffen
met schildersezel of koperen plaat en ets-
naald om schilderachtige plekken vast te
leggen. Hij maakte van de ets, naar eigen
procedé, één afdruk – “de beste” – een
zogenaamd monotype. 
Ook maakte Stark reizen naar verre lan-
den, waarbij hij veel vastlegde op plaat en

papier. Zo schreef hij een
boek, met etsen, over
zijn reizen naar Indië,
Egypte en het Heilige
Land. Ook kwam het
eerste boek over theoso-
fie in het Nederlands van
zijn hand. 

Het Blookertje
In 1887 werd in Amsterdam een interna-
tionale voedingsmiddelententoonstelling
gehouden waarvoor een deel van het hui-
dige Museumplein daarvoor omgevormd
werd tot een stadje naar het idee ‘Oud
Holland’, met een marktplaats uit de 16e

eeuw. Het zag er uit zoals in de tijden van
Jan Steen en Breugel, was omringd door
stevige wallen, en werd bij de poorten
bewaakt door geharnaste hellebaardiers.
Binnen de poorten was het een gezellige
lolmakerij, met vrolijke bierhuizen in
meerdere gebouwtjes, waar allerlei lek-
kernijen verkocht werden. Eén van de
huisjes, een replica van een oude koop-
manswoning met een prachtige gevel, was
‘Het oude chocoladehuis’ waar de cacao-
firma Blooker zijn heerlijke chocolade-
melk tapte. Toen de tentoonstelling opge-
ruimd werd kocht Stark dit huisje en
plaatste het in zijn tuin aan de Amsteldijk.
Het werd gezellig ingericht, meest met
voorwerpen, die hij in de loop der jaren
verzameld had, zoals bronzen kandelaars,
koperwerk, Delfts aardewerk, oude
schoorsteentegels, gietijzeren vuurplaat
enzovoorts. Het ‘Blookerhuisje’, zoals hij
het noemde, stond er nauwelijks een jaar,
toen het op een koude kerstnacht bijna
geheel werd leeggestolen. De dieven wer-
den gevonden en kregen gevangenisstraf.
De gestolen voorwerpen waren voor een
krats gekocht door een opkoper. De rech-
ter gaf Stark ‘verlof’ ze terug te kopen,
doch de opkoper mocht zelf de prijs bepa-
len. Die was zo hoog dat Stark daar ver-
bitterd en verontwaardigd van afzag. Hij
plaatste toen een biljart in het huisje. Het
werd een plek voor gezellige avonden. De
ruime zolder gebruikte hij als schildersa-
telier. 

Hein Duvel
In 1903 werd het ‘Blookertje’ overge-
plaatst naar Hein Duvel, aan de Drift te
Laren. De mooie gevel van het huisje

Vrolijke Kerst?
Kan een verhaal over Vrolijkheid een
triest verhaal zijn? Dat ligt een beetje
aan u, om eerlijk te zijn. Het verhaal
van Stichting de Vrolijkheid heeft beide
kanten in zich, het vrolijke en het tries-
te. De Vrolijkheid heet voluit de
‘Nationale Stichting ter Bevordering
van Vrolijkheid’ en houdt zich bezig
met het geven van creatieve workshops
– schilderkunst, dans, toneel – aan kin-
deren die in asielzoekerscentra wonen.
Een vrolijke bezigheid, maar voor ont-
heemde kinderen. Zoals de Vrolijkheid
zelf zegt: ‘Wij brengen schoonheid in
een omgeving waar dat niet normaal is.’

Het asielzoekerscentrum (AZC) Crailo is
nu ruim een jaar weer open. Ongeveer 850
mensen worden hier voor een paar weken
of maanden opgevangen, totdat duidelijk
is wat er verder met hen gaat gebeuren.
Gemiddeld een derde deel van die 850
mensen bestaat uit kinderen. Van pasge-
boren baby’s tot bijna-volwassenen en
alles wat daar tussenin zit. Ze gaan naar
school op het AZC, maar veel mogelijk-
heden voor spel en ontspanning zijn er
niet. De Vrolijkheid probeert hier met zijn
workshops een uitkomst te bieden.

Weer even kind zijn
Femke van der Horst uit Blaricum, eind
vorig jaar gestart met haar eigen audiovi-
suele bedrijf Visionalize, kwam in een
vorige werkkring in aanraking met
Stichting de Vrolijkheid en werd meteen
gegrepen door het concept. Sindsdien is
ze een gedreven pleitbezorger.
Femke: “Het zijn kinderen die gevlucht
zijn, alles hebben moeten achterlaten wat
ze bezitten en wat ze kennen, vaak met
getraumatiseerde ouders. Op het asielzoe-
kerscentrum zijn de omstandigheden ook
niet altijd ideaal: een kleine kamer die
gedeeld moet worden met vreemden, veel
verschillende nationaliteiten en culturen
bij elkaar, onzekerheid over de toekomst
en niet veel mogelijkheden voor sport of
andere activiteiten. De Vrolijkheid wil
deze kinderen graag de kans geven om
gewoon weer kind te zijn, in elk geval

voor een paar uur. Ze konden niet beslis-
sen over de vlucht van thuis, ze hebben
geen invloed op de nabije toekomst, maar
als ze bij ons komen zijn ze de baas van
het doek waarop ze schilderen, van hun
rol als ze toneelspelen. Ze mogen lachen
of juist verdrietig zijn, maar vooral mogen

ze hier weer even kind zijn. Onbezorgd.”
Eén van de dingen die de Vrolijkheid vorig
jaar gedaan heeft is de dichtgespijkerde
ramen van leegstaande barakken op Crailo
van vrolijke verftekeningen voorzien.
Twee vliegen in één klap: de kinderen had-
den een heerlijke dag en het aanzicht op
het AZC is er een stuk vrolijker op gewor-
den. Femke: “We worden vaak vergeleken
met War Child en dat klopt ook wel. Wat
zij in vluchtelingenkampen overal ter
wereld doen, doen wij op de asielzoekers-
centra in Nederland: plezier maken en een
artistieke uitlaatklep verzorgen. We wer-
ken ook regelmatig met War Child samen.”

‘Deze-kinderen-zijn-van-ons-allemaal-
teams’
Stichting de Vrolijkheid is acht jaar gele-
den opgezet door Fronnie Biesma, oud-
medewerkster van Vluchtelingenwerk.
Sindsdien zijn er al honderden workshops
gegeven: door Nederlandse kunstenaars,
maar ook door gevluchte kunstenaars, ex-
asielzoekers, die na training door de
Vrolijkheid nu zelf lessen verzorgen in de
asielzoekerscentra. 
Veel werk voor de Vrolijkheid gebeurt
door vrijwilligers, maar het ontwikkelen
van de workshops en de docenten moeten
betaald worden. Om een voorbeeld 
te geven: € 20.000 heeft de Vrolijkheid
nodig om op Crailo voor drie leeftijds-
groepen het jaar rond haar workshops aan

te kunnen bieden. Iedere week een vaste
tijd, een vaste plek, een baken van conti-
nuïteit en zekerheid voor kinderen in een
onzekere situatie.
Stichting de Vrolijkheid kan uw steun
daarbij goed gebruiken. Natuurlijk kunt u
geld doneren – graag zelfs – maar als het
werk van de Vrolijkheid u aanspreekt kunt
u ook uw tijd en energie doneren. De
Vrolijkheid wil namelijk graag een steun-
groep AZC Crailo opzetten, of zoals de
Vrolijkheid het noemt een ‘Deze-kinde-
ren-zijn-van-ons-allemaal-team’. De steun-
groep adopteert als het ware de activitei-
ten van de Vrolijkheid voor het AZC
Crailo, zorgt voor bekendheid en voor het
bijeenbrengen van geld. Op welke manier
dat gebeurt, ligt aan de steungroep zelf.
Het kan gaan om subsidieaanvragen indie-
nen, de Vrolijkheid onder de aandacht
brengen van serviceorganisaties tot het
zelf bedenken van sponsoractiviteiten. De
rol van de steungroep is vooral initiërend
en coördinerend. Femke probeert nu de
steungroep Crailo vorm te geven. Zij
hoopt op veel aanmeldingen en steun uit
de Blaricumse gemeenschap, zodat de
Vrolijkheid ook komend jaar haar work-
shops kan geven. En zoals Femke stelt: “Je
hoeft het echt niet alleen voor de kinderen
in het AZC te doen, want weet je wat het is
met vrijwilligerswerk bij de Vrolijkheid?
Je wordt er zelf ook blij van!”
Dus wordt dit een vrolijk of een triest ver-
haal? U mag kiezen. Omdat het Kerst is.
Voor meer informatie over Stichting de
Vrolijkheid te Amsterdam kunt u kijken op
www.vrolijkheid.nl. Via de site kunt u ook
geld doneren (graag t.a.v. AZC Crailo
vermelden). Het gironummer van de stich-
ting is 944.11.16. Wilt u meer weten over
de activiteiten van de steungroep of u aan-
melden daarvoor, dan kunt u contact
opnemen met Femke van der Horst 
op telefoonnummer 06-26158016 of via
femkevdh@hotmail.com.

Christa Hogenkamp

werd de clou van het latere aantrekkelijke
landhuis ‘Hein Duvel’. Ook woonde Stark
enige tijd in ‘Klein Larenberg’.
Gedurende de Eerste Wereldoorlog ver-
kocht Stark het ‘Blookertje’ aan een wel-

gesteld man, die er een voor die tijd flinke
prijs voor betaalde, ca. ƒ 2.500,-. Na de
eerste teleurstelling in Amsterdam (de
verloren artikelen door de diefstal),
wachtte hem toen nog een andere. In het
huisje bevond zich boven de schouw een
antiek, fraai beschilderd tegeltableau,
voorstellende een zeeslag. Stark had zich
nooit de tijd gegeven de afbeelding door
een deskundige te laten onderzoeken. De
nieuwe eigenaar deed dat wel en verkocht
het tableau voor ƒ 35.000,-. Het bleek nl.
van de hand te zijn van Willem van der
Velde (de oude)… Het huisje werd later
uitgebouwd tot een landhuis, door er in
passende stijl een grote zijvleugel aan te
bouwen. Dit landhuis, ‘Hein Duvel’ in
Laren, bestaat nog steeds.

Stark verhuisde daarna naar Blaricum
naar de atelierwoning ‘De Klaproos’ aan
de William Singerweg 13 die hij in 1916
door architect Hendrik Elzinga had laten
bouwen. In de gevelsteen van ‘De
Klaproos’ zijn de diverse aspecten van het
werk van Stark terug te vinden. Elzinga
bouwde voor hem ook ateliers ‘De Pol’
aan de Polweg 10 - waar hij ook een tijd
woonde - en de ‘Kallebas’ aan de
Langeweg. Ook had Stark een atelier in
Sint-Idesbald in België. Zijn laatste
levensjaren bracht hij in Brussel door.

Oproep en kunstverkoop
Stark deed in de zomer van 1919, toen hij
in Blaricum woonde, zijn vermaarde, op
een kaart gedrukte oproep “IN LAREN
EN BLARICUM BESTAAT GEEN OUDE
MANNEN- EN VROUWENHUIS.
Wanneer er nog eens een Oudje naar zo’n
inrichting gezonden wordt, is dat ver bui-
ten het Gooi. Onder hen zijn er maar wei-
nigen, die ooit buiten het Gooi geweest
zijn. Het gevolg is dat ze al heel spoedig
aan heimwee gaan lijden, dat hun laatste
eindje leven nog verkort. Nu ik deze
maand mijn zeventigsten verjaardag
beleefd heb, voel ik dien misstand scher-
per dan vroeger en heb daarom in mijn
atelier hier een tentoonstelling ingericht
van circa honderd schilderijen, etsen en
aquarellen. Ik nodig u vriendelijk uit, die
te bezoeken en als U wat vindt, dat gij
zoudt willen bezitten, dat te koopen. Voor
alle beurzen is er wat bij. De winst, dat
wil zeggen het volle bedrag, wanneer de
lijstenmaker er van betaald is, zou ik wil-
len bestemmen als het begin van een kapi-
taal, waarvoor zoo’n huis gesticht zou
kunnen worden. Zij blijft open zoo lang ik
bemerk, dat er nog kooplust is. Blijf niet te
lang weg en breng Uw vrienden mede. E.
STARK, BLARICUM, DE POL, Augustus
1919.”

Opbrengst en De Beukelaar
Uit de verkoop kwam een bedrag van 
ƒ 12.000 binnen, in die dagen een flinke
som geld. Het Fonds Stark werd opge-
richt, dat aan de Diakonie van de
Hervormde Kerk, onder toezicht van een
curator, in beheer werd gegeven. Omdat
het doel van Stark een algemeen tehuis
was, werd een gezamenlijk beheer

Verliefd!
‘Dokter, ik ben verliefd!’
Hij schrikt even op van zijn beeldscherm
en kijkt me vragend aan.
‘Is dat erg?’ vraag ik hem bezorgd. ‘Ik
bedoel: ik word ouder en ouder en het
raakt maar niet over! Ik lijk wel een puber
die steeds van de wereld raakt!’
‘Hmm. Uw generatie...’ moppert hij. ‘Dat
krijg je van al dat flowerpower gedoe uit
de jaren zestig...’ en hij richt zich weer tot
mijn virtuele zelf op het beeldscherm.
‘Het wordt zelfs erger!’ blijf ik hem eigen-
wijs storen. ‘Ik raak steeds op van alles en
iedereen in extase. Ik zal niet in details
treden, want dan krijgt u het héél druk!’
‘Maar die wil ik wél weten,’ schampert
dokter.
‘Die zijn er teveel!’ herhaal ik mezelf.
‘Het omvat alles, de hele wereld en alles
wat daarin ooit gebeurd is en nog gebeu-
ren zal! Het vertoont zich als een prachti-
ge films in de mooiste kleuren met de ont-
roerendste muziek.’
Dokter ratelt met zijn vingers op het toet-
senbord van mijn patiëntendossier. O
help, dat staat over een paar dagen alle-
maal op het internet, en wie weet waar dat
allemaal gepubliceerd gaat worden. Dit
gaat toch niemand wat aan?
‘En in extase omarm ik ook nog eens de
sterren die dit allemaal omhelzen vanuit
hun oneindige leegte!’ voeg ik eraan toe
alsof het niet al erg genoeg is. ‘Het door-
tintelt mijn lijf tot in de vingertoppen!’
‘Heb je er vaak last van?’ wil dokter
weten.
‘Het zijn aanvallen,’ geef ik toe. Vooral in
de bus of in de trein, met een iPod in mijn
oren, met muziek van Coldplay of de
Eagles of...’
‘Vaak?’
‘Nou eh... Een keer per week? Maar het
blijft heel lang nawerken! Als ik er alleen
maar aan denk komt het!’
Wat zou hij allemaal aan het typen 
zijn? Hij gaat me straks vast doorsturen
naar een psycholoog of psychiater.
Verliefdheid is onzichtbaar, niet te pakken
en onmeetbaar, dus daar zal huisarts niet
blij mee zijn. Net als homeopathische
middelen of elektrosmog zal het wel iets
zijn dat niet kan bestaan en dat daarom
ook niet bestaat... En als je last hebt van
niet-bestaande dingen, tja, dan heb je een
probleem.
‘Helemaal hier en nu! Ik dacht vroeger dat
het hier alleen het plekje was waar ik ben,
en het nu een stipje tussen verleden en
toekomst,’ leg ik uit. ‘Maar het hier wordt
het hele heelal en het nu omhelst het hele
verleden en de toekomst! Snapt u?’
Nou, nee... Dokter lijkt niet echt geïnte-
resseerd te zijn in mijn ontboezemingen.
Hij lijkt naarstig in de computer  een plek-
je voor me te zoeken in de Diagnostic and
Statistical Manual of  Mental Disorders,
vierde editie.
‘296.43’ concludeert hij knikkend, waar-
op hij enthousiast op het toetsenbord
begint te ratelen.
‘Is het echt zo erg?’ wil ik weten, want nu
begin ik me echt zorgen te maken. Straks
komt hij met allemaal enge medicijnen
die een zombie van me gaan maken.
‘Uw medicijnen liggen klaar bij de apo-
theek!’ concludeert hij vrolijk ten afscheid
terwijl hij me de hand reikt.
Ik snel snel het gezondheidscentrum uit,
laat de medicijnen lekker bij de apotheek
liggen.  
Ik snuif de frisse buitenlucht op, en proef
weer dat alles liefde is, van het kleinste
atoompje tot het grootste melkwegstelsel.
Het leeft misschien een beetje onhandig in
deze materialistische waanwereld die ze
‘realiteit’ noemen, dat wel. Maar het voelt
zo ontzettend goed en is eigenlijk het
beste medicijn dat ik me wensen kan.
Gewoon verliefd. Op iedereen en alles, op
de wereld en mezelf, op de liefde. 

Satyamo Uyldert

gezocht met de R.K.-kerk. Toen bleek dat
deze hier niet aan mee wilde werken (pas-
toor Snelting) werd het beheer, onder toe-
zicht van een curator, geheel aan de
Hervormde Kerk toevertrouwd. Het kapi-
taal was toen nog niet voldoende voor de
bouw van het bedoelde gebouw. Maar in
1947 kon door de gegroeide rente het in
1922 aan de Torenlaan gebouwde en
onder initiatief van dr. P. Visser vanaf
1922 gevoerde tehuis voor geestelijk
gestoorden ‘Gemelli’, samen met de witte
villa ernaast (ex-koloniehuis Prof. van
Rees), worden aangekocht en opgeknapt.
‘Gemelli’ werd omgedoopt tot ‘De
Beukelaar’ en de witte villa tot ‘Rondas’.
Beide gebouwen werden in de loop der
jaren met elkaar verbonden en verder met
een nieuwe vleugel uitgebouwd en er
werd veel aangepast. Het geld van Stark
had zijn bestemming gevonden. Zelf heeft
hij dit niet meer mee mogen maken: hij
overleed eerder al, op 6 februari 1933 in
Brussel, op 83-jarige leeftijd. Elias Stark
ligt begraven in Naarden. 

Sybert Blijdenstein

Elias Stark,
weldoener en kunstenaar

‘Het Blookertje’ nu ‘Hein Duvel’

Foto: S.B.

Stark’s Blaricumse gevelsteen

Foto: S.B.

Toneelspel

Samen schilderen

Femke v.d. Horst

Foto: T. Huisman

Schaapskooi



De andere kant
Als kind kregen wij, mijn zusje en mijn
twee broertjes, de liefde voor onze
grootouders met de paplepel ingegoten,
en dat was wederzijds. Opa en oma
waren gek op hun kleinkinderen en von-
den het heerlijk wanneer wij kwamen
logeren. En wij vonden dat natuurlijk
ook heerlijk. Eén voor één dan, want
dan kreeg je lekker veel aandacht! Oma
zorgde graag en deed onder andere
spelletjes met ons, en opa ging met ons
op sjouw en kon goed verhalen vertellen
over zijn jeugd, die steeds spannender
en avontuurlijker werden. 

We genoten ervan en naarmate we ouder
werden, bleef die bijzondere band
bestaan. Je zou ze wel voor altijd bij je
willen houden, maar wanneer mensen
waar je zoveel van hebt gehouden er niet
meer zijn, kun je in een ‘gat’ vallen.
Ondanks gezin en ouders, was er toch een
ontzettend gemis en dat kon niet worden
opgevuld... totdat ik, door toedoen van ds.
Bert Berkhof, destijds de dominee hier in
Blaricum, vrijwilligerswerk ging doen in
‘De Beukelaar’, toen nog op de plek waar
nu ‘Torenhof’ staat. Hij was vaak te vin-
den in dit zorgcentrum en wist dat er
behoefte was aan vrijwilligers. Dit was de
ommekeer. Veel van mijn grootouders
kwam ik hier tegen en al gauw voelde ik
me als een vis in het water. 
Wanneer je vrijwilligerswerk doet, vind je
dat eigenlijk heel gewoon, want het is fijn
om iets voor mensen die daar behoefte aan
hebben te kunnen betekenen, maar het is
ook heel verrijkend voor jezelf. Oudere
mensen hebben vaak, door hun lange
leven, zoveel levenswijsheid in zich, dat je
er nog veel van kunt leren. Zo werkt het
naar twee kanten.
Kort geleden leerde ik de andere kant van
de liefde voor de zorg en die van de vrij-
willigers kennen, namelijk in Blaricums
Tergooiziekenhuis. Na een operatie (in dit
geval een nieuwe heup) ben je behoorlijk
afhankelijk en wanneer je dan veel zorg
en aandacht krijgt, voelt dat als een
warme deken. Misschien klinkt het
vreemd, maar die periode heb ik als heel
fijn ervaren. 

Niets was het verplegend personeel teveel:
we lagen met z’n vieren op zaal en kregen
zelfs een keer, laat in de avond, nog
beschuit met jam en thee omdat we, met
elkaar, zin hadden in iets lekkers. Ook de
dokters kwamen soms, lang na werktijd,
nog even langs. Liefde voor het werk, en
dat vond je ook bij de vrijwilligers van de
UVV (Unie van Vrijwilligers). Die kwa-
men iedere morgen langs om te vragen of
er bloemen ververst moesten worden of in
het water gezet, of er fruit schoongemaakt
moest worden dat je die avond ervoor van
het bezoek had gekregen. En zo maak je
kennis met de andere kant van vrijwilli-
gerswerk en ben je blij en dankbaar dat
anderen dit voor jou willen doen. 
Bijna is het Kerstmis en dan proberen we
met z’n allen lief voor elkaar te zijn, onder
andere door cadeautjes te geven en lekker
te eten. Maar is dat de bedoeling van het
kerstfeest? In de kerken gedenken we de
geboorte van Jezus, die op aarde kwam
door de grote liefde van God voor de men-
sen. Een grotere Liefde is toch niet denk-
baar?
Graag wil ik u een mooie en gezellige
kersttijd toewensen en alle goeds voor het
nieuwe jaar!

Tiny de Wit

Liefde 
voor de natuur!

Opeens zijn ze er. Bij tientallen tegelijk.
Ze hebben al een enorme afstand afge-
legd. Juist als het donker is. Zij oriënte-
ren zich op lichtende sterren en andere
hemellichamen. Duizenden worden
soms door de radar gesignaleerd.
De koperwiek is aangekomen, een door-
trekker en een wintergast in Nederland.
Haar broedgebied bevindt zich in het oos-
ten en noorden van Europa. Te herkennen
aan de roestbruine flanken, verder veel
overeenkomsten met de lijster. Elke dag
geniet je van de hulst met zijn volle bes-
senpracht en plotseling komt er een inva-
sie koperwieken langs, die alle bessen
verorberen. Wat een bedrijvigheid, wat
een volle levendige tuin! Het geeft mij,
ondanks een besloze hulst, een blij gevoel. 

Is dat liefde voor de natuur?
In de winter zie je ze niet, omdat ze op de
bodem van de sloot of vijver een winter-
slaap houden. Door een chemische
samenstelling van de huid zijn ze in staat
bijna overal te overleven. Maar als de zon
het water verwarmt worden ze wakker en
gaan de mannetjes op zoek naar een
vrouwtje. Ze leggen wel 4000 eitjes, die
als een klont aan elkaar vastzitten.
Ik heb het natuurlijk over de kikker. En als
in het voorjaar de kikkervisjes kikker wor-

Kees Vos sluit
Aderlating voor het 

Blaricumse winkelbestand

“In de middag, van twee tot zes, ben ik
in de zaak, maar half december is het
over,” zegt Kees Vos zittend aan een
tafel achterin zijn winkel. Op die don-
derdag 13 november is zijn voornemen
nog treurende toekomstmuziek. Maar
hier is echt sprake van de zoveelste
aderlating van het Blaricumse winkel-
bestand.

Het zit Kees Vos (61) niet lekker. Goed,
zijn hersenbloeding van een jaar geleden
maakt zijn besluit tot voortijdig stoppen
noodzakelijk. En het is jammer dat nie-
mand van de familie zijn woninginrich-
tingzaak gaat voortzetten. Maar dat de
gemeente de detailhandel in het dorp in
algemene zin heeft laten verkommeren,
daar gaat het hem om. Of ik dat maar even
wereldkundig wil maken. “Netjes het licht
uitdoen en een schop nageven,” dat staat
hem wel aan.
“Ik pleit er mijn hele leven al voor dat de
gemeente een visie ontwikkelt op het rei-
len en zeilen van de detailhandel. Maar
lang geleden op bezoek met een groep
winkeliers bij een vrouwelijke burge-
meester die ik niet nader zal benoemen,
werden we de deur uit gezet. De gemeen-
te steekt z’n nek niet uit. Ze gaan nooit
verder dan een ei leggen dat maar vier jaar
meegaat. Van een lange termijn visie is
nog nooit sprake geweest. De supermarkt
wordt uitgebreid, maar dat er ook nog
geparkeerd moet worden, daaraan is niet
gedacht.”

Nee, wat Kees betreft mag het hele stuk
daarover gaan. De Gooi en Eemlander
heeft de nostalgie van een twee eeuwen-
oud familiebedrijf al afgehandeld. In een
artikel dat accuraat meldde dat de winkel
lang geleden gevestigd was op de hoek
van de Middenweg en de Dorpsstraat.
Dat was “een klassieke handel in manu-
facturen met onder andere touw, peper-
munt, garen en band.” En Kees is niet te
beroerd om de kanttekening te maken
dat in die opsomming van de krant de
koeiendekens zijn vergeten. Ook miste
hij de informatie dat de winkel tientallen
jaren was gevestigd op de plek waar nu
het Kruidvat zich manifesteert. Want

denk nou niet dat hij alleen maar wil
schoppen.

“Als de supermarkt nou over tien jaar
weer wil verbouwen, verplaats ’m dan
naar die grond tegenover Bellevue,”
onderbouwt hij zijn positieve grondtoon.
“Die is van de gemeente en daar kan je
tenminste ook een toereikend aantal par-
keerplaatsen neerleggen. En op de ouwe
plek is dan ruimte voor twee of drie klei-
ne winkels. In relatie tot de huidige hore-
cagelegenheden in de dorpskern creëer je
dan toch een mooie situatie. Maar als ze
niet oppassen, wordt heel Blaricum een
horecadorp. En dan wil ik het nog niet
eens hebben over ontwikkelingen naar
hoogbouw.”

Wellicht is inmiddels de indruk ontstaan
dat er op die 13e november op de
Huizerweg 2 een gesprek werd gevoerd
met een grimmige ondertoon. Dat idee
moet dan nu ontzenuwd worden. Er was
sprake van een genoeglijke bijeenkomst,
waarbij vele anekdotes over de tafel gin-
gen. Niemand die Kees Vos kent, zal dit
verrassen. Van salamanders vangen op het
toen vervallen en onbewoonde Jagtlust en
kijken hoe opa van de gezeefde collecte-
opbrengst van de Katholieke Kerk ’s
maandags rolletjes maakte. Tot het hilari-
sche verhaal hoe de historische kring vele
jaren later zijn sponsorbijdrage voor een
boekuitgave wilde filmen en hij voor
iedereen zichtbaar achter in de zaak staan-
de een winkelmeisje opdracht gaf de
heren mee te delen dat meneer Vos helaas
afwezig was. Maar dat kunt u altijd nog
terugzien op die film.

Hidde van der Ploeg

den en ze voor het eerst lucht gaan happen
om daarna weg te springen tussen de
struiken, weten ze hoe ze moeten overle-
ven. En zo doen ze dat al eeuwen lang.
Wat geweldig, ik verwonder mij er elke
keer weer over.

Is dat liefde voor de natuur?
‘Indian Summer’, sprookjesachtige kleu-
ren, langzaam vallende bladeren op de
grond. Het is altijd een leven van jewelste
in, op en onder deze boom. Het biedt een
schuil- en nestplaats, er leven tientallen
insecten en talrijke vogels en dieren zoeken
er hun voedsel! Het is de trotse eik, een
boom die wel duizend jaar kan worden.
Je verbaast je altijd weer over die honder-
den eikels die in de herfst in je tuin liggen.
In de zomer zie je nog niets van die rijpen-
de eikels, ze zitten dan nog verscholen in
het jonge groene napje. Bekijk toch eens
zo’n eikel in zijn nap, fascinerend. Ik maak
graag een buiging voor deze fiere boom.

Is dat liefde voor de natuur?
Misschien is Liefde wel een te groot
woord. Het is een bijna heilig woord. Bij
Liefde spreek je van een zelfopoffering en
dat gaat heel ver. Je maakt je onderdanig
aan de natuur. Hoe paradijselijk zou de
aarde er dan uitzien? Maar... we kunnen
het proberen. Toch? 
Voor 2009 wens ik u in ieder geval veel
liefdevolle momenten toe in de natuur!

Corryn de Vrieze

The Red Sun
Liefde is een mooi onderwerp voor een
kerstnummer. Je kunt er alle kanten
mee op, want er zijn heel wat soorten
liefde. Bijvoorbeeld liefde voor je dorp,
je hond, een verzameling, enz. De
belangrijkste is echter liefde voor de
medemens. 

Een van de mensen die daar een meester
in is, is Wimmy Hu van het Japanse res-
taurant The Red Sun. Zondag 9 november
gaf ze een benefietavond ten behoeve van
de Voedselbank. Met groot succes, want
aan het eind van de avond kon een cheque
van ruim € 308.052,-overhandigd worden
aan de oprichters van de voedselbank
Clara en Sjaak Sies.

Aan zes weken keihard werken door
Wimmy om alles in orde te krijgen was
een einde gekomen en dat werd meer dan
beloond. Want ze wilde behalve een diner
ook een veiling, een loterij en entertain-
ment. Ze klopte in Blaricum aan bij alle
winkels, middenstanders en BN’ers, die
gul gaven. Ook veilingmeester Junior
Zegger zegde pro Deo zijn medewerking
toe. Voor Wimmy echter besloot om haar
jaarlijkse benefietdiner t.b.v. de voedsel-
bank te houden, ging ze een dagje meelo-
pen in Rotterdam bij Clara en Sjaak Sies.
Die zijn acht jaar geleden in Rotterdam
begonnen met 30 gezinnen van eten te
voorzien, en dat is nu landelijk uitge-
groeid tot 13.000 gezinnen. Het bleek dat
aan aanvoer van eten geen gebrek is, maar
wel dat er op het gebied van huisvesting,
logistiek, vrachtwagens, koelwagens,
koelruimtes en bakkenwasmachines nog
veel geld nodig is. 

Dus was het voor Wimmy niet moeilijk
om te besluiten dit jaar haar jaarlijks
benefietavond te wijden aan de voedsel-
banken. Toen ze haar klanten de avond
aankondigde was ze in 24 uur uitverkocht.
Geweldig!

Kerstdagen
En dan de feestdagen, de kerstdagen. Dat
wordt weer een smuldag voor wie het res-
taurant bezoekt. The Red Sun is beide
dagen open en serveert twee zittingen op
één dag. Van 16.00 tot 19.30 uur zijn
ouders met kinderen welkom. Om 20.30
uur start de tweede zitting, een diner dan-
sant waar, naast het heerlijk eten, op de
klanken van een live band dansend weg-
gedroomd kan worden naar wat dan ook. 

The Red Sun, Huizerweg 3, AR Blaricum.
Open van dinsdag t/m zondag. Reserveren
tel. 035-5336996, fax 035-5336997,
info@theredsun.nl, www.theredsun.nl.
Valid-service.

Conny Rector

“Je gaat
het pas zien als

je het doorhebt”
(Johan Cruijff)

Meestal gebeurt je dat pas later in je leven.
Als je jong bent zit je vol verwachtingen
en spanningen over wat het leven je bren-
gen zal.
Er moeten keuzes worden gemaakt qua
opleiding, baan, partner.
Werk, gezin, kinderen, carrière en sport
houden je vervolgens jarenlang intensief
bezig. 
Er moet brood op de plank komen en er
zijn ook nog andere ambities en wensen
die energie en (in)spanningen kosten. 
Een ander huis (hogere hypotheek), nieu-
we auto, studie van de kinderen, nieuwe
vloerbedekking, vakantie.
De tijd dat we daar nog voor moesten spa-
ren.
Tegenwoordig voor velen enkel een kwes-
tie van bestellen (geniet nu en betaal
later). 
Duurder, mooier, luxer, groter.
Met gemak worden nu badkamer of keu-
ken na een paar jaar weer vervangen. 
De tijd dat de ‘uitzet’ een heel huwelijk
meeging is voorgoed voorbij.
De gedrevenheid en de drang naar bezit
geven te denken. 
Het inkomen is van middel tot doel
geworden.
Filosoferen over zin en betekenis van het
leven, contemplatie is er meestal niet bij.

Dat wordt anders in de periode van de
actieve ouderdom met de vrijheid keuzes
te maken en de tijd om na te denken.
Over de dingen die je in de jacht naar het
leven verwaarloosd hebt, je kinderen, de
mensen om je heen, je woonomgeving.
Je kleinkinderen zijn een bron van vreug-
de, maar zetten je ook aan tot denken over
de tijd dat je eigen kinderen opgroeiden.
Nu pas kom je tot de ontdekking wat je
allemaal gemist hebt.
Maar dat behoeft je niet te beletten te
genieten.

Het is zo mooi om met je kleinkinderen
op te trekken, te praten, te spelen en ze te
observeren.
Ruben (bijna drie) zit op de bank met de
andere opa, die hij “Opa Jaja” noemt
omdat die “Jaja” als stopwoordje
gebruikt. Ze eten beschuit met muisjes ter
gelegenheid van de geboorte van zijn
zusje. Hij knoeit vreselijk, overal muisjes.
Hij gaat even de kamer uit en als hij terug
komt zegt hij: “Opa, je hebt heel erg
geknoeid.”

Oma vertroetelt onze jongste kleindochter
(vier weken) en zegt “Wat ben je toch een
mooi poppetje,” waarop haar broertje
Ruben, net drie geworden, naast haar zegt:
“Ik ben ook een poppetje.”
Kerstmis is de tijd om te filosoferen over
de betrekkelijkheid van de dingen.
De kredietcrisis laat zien hoe kwetsbaar
materiële zaken in feite zijn en waar heb-
zucht toe kan leiden.
Wanneer je doorhebt dat aandacht voor
elkaar, liefde voor de kinderen, voor het
leven zelf veel meer waarde heeft, zie je
pas waar het om gaat.
Goede Kerstdagen!

Adrie van Zon

Foto: S.B.

Het Gooimeer

v.l.n.r. Junior Zegger, Natasja Froger,
Wimmy Hu, René Froger, Clara Sies en
Sjaak Sies

Foto: P.v.R.

v.l.n.r. Kees, Trudy, Charlotte en Marijke

J. Vos, Woninginrichting, Linnen en Bedtextiel

Foto: S.B.
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de loop van de rivier Jordaan markeert, en
een enorme blauw schitterende vlakte, de
Dode Zee. Daarachter de bruingele heu-
vels van Israël, het beloofde land. 
En plotseling voelen we ons tot in onze
diepste vezels eeuwen terug in de tijd
geplaatst. Op deze berg blies Mozes op
120-jarige leeftijd zijn laatste adem uit.
Hij leidde zijn volk weg uit Egypte, weg
uit de slavernij, trok veertig jaar door de
woestijn naar het beloofde land. Zijn
levensdoel was met zijn volk dit land bin-
nen te trekken, maar het bleef bij de
indrukwekkende blik op zijn einddoel. We

voelen wat Mozes daar ooit gevoeld moet
hebben tot in onze kleinste poriën: de lief-
de voor zijn volk en het prachtige land dat
aan zijn voeten lag, het land dat hij met
zoveel inspanning had bereikt. 

Enkele dagen later bereiken we het gebied
van het Nieuwe Testament. Ons hotel staat
aan de oevers van het meer van Galilea.
Aan de noordkant van het meer ligt de
berg waarop Jezus de Bergrede hield en
de zaligsprekingen uitte. In een prachtig
kerkje bovenop deze berg zingen wij een
lied. De akoestiek is indrukwekkend, zelfs
onze ongeoefende samenzang klinkt bij-
zonder goed. Dan lopen we de berg af.
Links en rechts van het zandpad staat geel
verdord haver. De zon schijnt aan een
strakblauwe hemel, en het is warm, maar
net niet te warm. Beneden glinstert het
enorme meer van Galilea. Degenen die in
goede conditie zijn helpen degenen die
wat minder makkelijk afdalen. 

Enkele maanden geleden tipte Ome
Piet ons over een wel heel bijzondere
dorpsgenoot. Zijn vriend, Diederik
Westerhuis (71) was toen net thuisgeko-
men uit Santiago de Compostella.
Diederik fietste helemaal alleen, in 30
dagen de 3000 kilometer lange tocht
naar het bedevaartsoord in Noord-
Spanje.

Een dergelijke pelgrimstocht is aan strikte
regels gebonden. Een pelgrim moet op
zijn traject om de zoveel kilometer stem-
pels verzamelen. “Ik werd door Anne
Marie uitgezwaaid, thuis op de Oude
Renbaan en haalde mijn eerste stempeltje
bij de firma Vos.” Hij klopte aan bij ver-
plichte kloosters in België, Frankrijk en
Spanje en koerste eenzaam over de berg-
passen in de Pyreneeën. Tot zijn grote ver-
rassing stond zijn vrouw hem op het Plaza
in Santiago op te wachten met bloemen en
champagne. “Ja, dat was wel even een
emotioneel moment.”

Maanden later ontmoeten wij deze aima-
bele persoonlijkheid in d’Ouwe Tak.
Diederik Westerhuis, een bekende veiling-
meester van het veilinghuis Sotheby’s is
een begrip in de kunstwereld. Hij begon
zijn carrière bij de kunstveilingen Mak
van Waay, is geregistreerd taxateur en
makelaar en was later directeur Valuations
& Advisory Services bij Sotheby’s. Op
bijzonder humoristische wijze vertelt hij
ons over zijn dagelijkse bezigheden. 

Wie denkt dat Diederik na zijn pensione-
ring rustig thuis zit, heeft het bij het ver-
keerde eind. Hij is werkzaam als adviseur
van Sotheby’s en zelfstandig werkzaam
op het gebied van verzekering, successie,
veiling aan- en verkoop. Bovendien treft
men Diederik met grote regelmaat aan 
op de foto’s in de invloedrijke society-

Het gezin
Het kerstfeest staat in het teken van
nieuw leven. Door de geboorte van Jezus
wordt dit gesymboliseerd. Dit was het
een heel nieuw begin, van onder andere
onze jaartelling. Hij is geboren uit de
liefde die er was tussen Jozef en Maria
en zo werd er een nieuw gezin gesticht.

Denkend aan kerst, dwalen mijn gedach-
ten terug naar vroeger, naar het gezin waar
ik zelf uit kom. Net als in de rest van de
wereld werden er in Blaricum ook gezin-
nen gesticht. Deze werden vaak gezegend
met een groot aantal kinderen. Na de
Tweede Wereldoorlog, sprak men zelfs
van een geboortegolf. De ‘babyboom’
werd dat genoemd. De kinderen die gebo-
ren zijn in die tijd, hadden wel iets meer
perspectief dan diegene die in de tijd van
de geboorte van Jezus ter wereld kwamen. 

Acht kinderen
Mijn ouders trouwden op 7 mei 1941. In
de oorlog kregen zij drie kinderen. En in
de tien jaar daarna nog eens vijf. Alle acht
zijn we in liefde grootgebracht. Dat er in
die tijd geen sprake was van grote luxe,
zoals nu het geval is, behoeft denk ik geen
verdere uitleg. Mijn moeder bezat de gave
om ons het gevoel te geven dat je,
ondanks het gebrek aan alles, nog veel
kon maken van bijna niets. Zij bracht dat
ook in de praktijk. Wij hebben dit van haar
opgepikt en passen het weer toe in onze
gezinnen. Natuurlijk gerelateerd aan de
tijd waarin we nu leven, maar toch met de
gedachte aan vroeger. 

Keuzes
Maar alles stond bij ons thuis in het teken
van de kinderen. Mijn ouders konden eens
met een personeelsreisje mee. Maar er
moest per persoon een bepaald bedrag
betaald worden. Mijn moeder zei: “Als we
voor dat geld nu onderstellen van kinder-
wagens kopen voor de jongens, dan kun-
nen ze daar mooi karren op bouwen.”
(Deze onderstellen werden dan door onze
overbuurman Timo Calis gehaald bij de
kinderwagenfabriek ‘Irene’ in Huizen.) En
zij vervolgde haar argumentatie met: “Dan
hebben zij weken lang plezier van dat geld
en wij anders maar een dag.” Hier werd
een duidelijke keuze gemaakt, in het
belang van en met liefde voor de kinderen. 

De buurt waar je leeft
Het was in de winter van 1963. Mijn vader,
die werkzaam was bij de gemeente
Blaricum, was toen al vroeg gaan strooien
en/of schuiven, om het ‘Blaricumse
wegennet’ weer zoveel als mogelijk berijd-
baar te maken in die lange barre winter.
Hij zei dan tegen ons, als wij uit bed kwa-
men: “Gaan jullie bij Timo Calis, buur-
vrouw mevrouw Reinke, Tonnie Rigter en
de dames Sax even het paadje naar de
voordeur sneeuwvrij maken.” Ik was toen
elf jaar en had daar natuurlijk niet altijd zin
in en maakte dat aan hem ook kenbaar met
de woorden: “Moet dat nou?” Waarop hij
simpelweg antwoordde: “Mensen helpen,
jongen, daar word je nooit slechter van.”

Altijd Bloemen
Christiane Calis                        Jelle Hoekstra

Dorpsstraat 9 d, 1261 ES Blaricum
06-55176039    mobiel    06-24815059

tel. 035-5315703    fax 035-5381680    e-mail: info@altijdbloemen.nl

Jammer is het dat je later pas beseft dat dit
allemaal werd ingegeven door liefde voor
de mensen die bij je in de buurt woonden. 

Erven
Onze ouders hebben, net zoals veel ouders
in die tijd, heel hard moeten werken om
ons eten te geven en later de mogelijkheid
te geven om te leren. Dit kan je alleen
maar doen als je liefde hebt voor je kinde-
ren. Jammer is dat mijn vader jong is over-
leden, op 56-jarige leeftijd. Op een
moment dat het eindelijk financieel wat
beter ging, stond mijn moeder er alleen
voor. Ik haalde haar eens op bij kennissen,
die al op leeftijd waren en een groot huis
met veel grond eromheen bezaten. Ze zei:

“Wat hebben die kinderen nog eens te
erven, zeg. Ik heb voor jullie niets achter-
gelaten.” Waarop ik zei: “Jullie hebben ons
groot gebracht in liefde en warmte, en dat
is mij veel meer waard dan al dat geld,
waar in de meeste gevallen toch alleen
maar ruzie van komt.”

Verstandig?
Nu ik zelf vader ben van drie grote doch-
ters, waarvan er twee ook al kinderen heb-
ben, moet ik vaak aan deze uitspraken
denken. Ik heb wel eens gezegd: “Onze
ouders wilden ons alles geven, maar kon-
den het niet. Wij kunnen onze kinderen in
redelijkheid alles geven, maar moeten ons
afvragen of het verstandig is om te doen.”
Ik wens u een heel fijn kerstfeest toe en
een goed en vooral gezond 2009, met
iedereen die u liefheeft om u heen. 

Frans Ruijter
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rubriek, het Stan Huygens Journaal in De
Telegraaf. 
Hij heeft het veilingmeestervak niet verla-
ten en zet zich met veel liefde belangeloos
in voor diverse liefdadigheidsveilingen.

Met ontzettend veel humor en enthousias-
me haalt hij grote bedragen binnen voor
goede doelen zoals o.a. War Child,
Stichting Kind en Brandwonden, The
Quality of Life Gala. “Stilte het is voor de
kindjes!” is een kreet die hij vaak gebruikt
om de aandacht van de aanwezigen te krij-
gen. “En het werkt! De ‘kunst’ is om alle
mensen aan te spreken, uiteraard met
respect voor ieders budget.”

Na zijn levendige uiteenzetting van de
grote gala’s waar hij zijn medewerking
aan verleent, de ontmoetingen met
BN’ers, waarvan hij de meeste naar eigen
zeggen niet onmiddellijk herkent, conclu-
deren wij dat het best heel bijzonder is dat
iemand zich met zoveel gedrevenheid

belangeloos inzet voor een scala aan
goede doelen. “Een hapje eten, een over-
nachting en een warme omhelzing van
iemand als Karin Bloemen of een char-
mant vrouwelijk bestuurslid is genoeg.”

De tomeloze inzet zien we eigenlijk terug
in alle activiteiten van Diederik. Is het niet
voor een veiling, dan is het wel zijn bij-
drage aan de fondsenwerving voor het
jaarlijkse Zomerconcert bij Rust Wat –
waarvan de opbrengst naar een ziekenhuis
in Oost-Zambia gaat – of aan kleinschali-
ge projecten zoals de Stichting BHLVP,
variërend van een pruik voor een zieke
bijstandsmoeder tot het vergoeden van de
televisiehuur in het ziekenhuis voor een
leukemiepatiëntje.

Hoe weet hij naast deze bezigheden nog tijd
te vinden voor zijn andere grote passie?
“Mijn vrouw geeft mij hiervoor alle ruim-
te.” Sport neemt een prominente plaats in in
Diederiks leven. Hij is een ervaren fietser
en wielrenner. Wekelijks traint hij twee keer
op de fiets. Helemaal alleen. “Maar als het
regent ga ik niet hoor!” ’s Winters traint hij
wekelijks met zijn maatjes op de Jaap
Edenbaan voor De Elfstedentocht (die hij al
tweemaal heeft uitgereden) en waarvan hij
zo hoopt dat hij het nog een keer meemaakt.
Een saillant detail: Diederik en Anne Marie
hebben elkaar destijds op het ijs ontmoet. 
Nadat hij het veteranenhockey gedag heeft
gezegd, loopt hij als het even kan een ont-
spannen rondje over de golfbaan met Ome
Piet. 

De tijd is omgevlogen en aan het einde
van ons gesprek met Diederik kijken wij
elkaar aan en denken hetzelfde: “Deze
man is absoluut een unieke persoonlijk-
heid met een heel warm hart!”

Daniëlle Mouissie en Karin Maas

Onder leiding van dominee Jan Rinzema
en pastor Cuno Lavaleije trekken 29 men-
sen, aangesloten bij de protestantse en
katholieke kerken van Blaricum, in okto-
ber 2008 door Israël en Jordanië. Wij,
Blaricumse gelovigen vinden het niet
meer dan normaal dat we met katholieken
en protestanten samen op reis zijn. Dat
doen we altijd zo in Blaricum, vertellen
we de ervaren gids en buschauffeur.
Immers, elf jaar geleden reisde ook een
afvaardiging van beide geloofsgemeen-
schappen door het beloofde land. Maar
gids en buschauffeur gaan voor het eerst
in hun lange carrière met een gemengd
gezelschap op pad. 

Net als bij de Israëlieten uit het Oude
Testament start onze tocht in de woestijn.
En net als bij de Israëlieten slijten onze
schoenen niet. Maar dat komt omdat we in
een prachtige bus met airconditioning zit-
ten! Met deze en andere luxe van de
moderne tijd reizen we door landen waar
de wortels van onze samenleving liggen.

Als moderne toeristen van nu kijken we
naar de droge natuur, de (kunstmatige)
oases en overweldigende erosiekraters in
de Negev-woestijn, zwemmen we in de
golf van Akkaba, rijden we ezel, paard en
kameel in de Jordaanse stad Petra. 

En dan staan we op Mount Nebo, een berg
in Jordanië, met fascinerend uitzicht op
het beloofde land. We zien in de verte in
het bruine droge dal een streepje groen dat

Veilingmeester Diederik Westerhuis
“Alles voor de kindjes”

Eeuwenoude onverwoestbare liefde 

Halverwege de berg staat een laag boom-
pje met daaronder een aantal stenen,
bedoeld als stoelen. In de schaduw nemen
we plaats. De gids, Jan en Cuno halen hun
bijbels tevoorschijn. We lezen teksten die
hier tweeduizend jaar geleden zijn uitge-
sproken. En bespreken de betekenis van
die oude, wijze woorden voor het leven
van nu. Meer dan ooit tevoren gaan deze
woorden voor ons leven. Meer dan ooit
tevoren voelen we hoe het moet zijn
gegaan tweeduizend jaar geleden met
Jezus en zijn volgelingen. En meer dan
ooit tevoren ervaren wij de liefde die Hij
voor zijn mensen moet hebben gevoeld,
voor Hem en voor elkaar. 

Linda Eggenkamp

Diederik Westerhuis

Henk en Linda Eggenkamp

Foto: S.B.

De St. Vituskerk

Hidde v.d. Ploeg

Verzuchting

Het gezin in 1960, staand v.l.n.r.
Anneke, Michaela, vader Gijs, Kees met
ervoor Monique, moeder Mia en
Margreet. Zittend op de voorgrond
Willem, Frans en Jaap.

Foto: T. Huisman

Dorpskerk



Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

de Specht
Boom-, en 

Groenverzorgingsbedrijf
Blaricum

Telefoon  035 - 531 02 09
B.g.g  035 - 694 73 53

D. BEEK

AARDAPPELEN-
GROENTEN- EN FRUITHANDEL

Dorpsstraat 3, Blaricum, tel. (035) 5383409

piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas

Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV

ARMARIUM
Meubelmaatwerk
van ontwerp tot 
uitvoering

Interieur

Restauratie
van antieke meubelen

Meubelstoffering

Antiek in - en verkoop

Winkels

Angerechtsweg 4
1261 XH Blaricum
Marktstraat 50
1411 EB Naarden Vesting

Werkplaats

Angerechtsweg 3a
1261 XG Blaricum

Telefoon

06 50692151
06 55867534
035 5266863

Vrijdag 19 december 20.00 uur
Poëtisch Kerstconcert.
Kerstgedichten, met Goylants Kamerkoor,
muziek en dans.
Zaterdag 20 december 19.00 uur
Kinderkerstmusical (voor de oudere kin-
deren).
Zondag 21 december 16.00 uur
Kinderkerstmusical (voor de jongere kin-
deren).
Woensdag 24 december 21.45 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Kerstnachtdienst, met Kerstnachtkoor en
muziek.
Donderdag 25 december 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Kerstochtendgezinsdienst, met Dorpskerk
Cantorij en muziek.
Woensdag 31 december 19.30 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Oudjaarsdienst, met muziek.
Zondag 4 januari 10.00 uur
Ds. J.P. Smit, Huizen.
Nieuwjaarwensen.
Zondag 11 januari 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Zondag 18 januari 10.30 uur
Oecumenische dienst in de St. Jansbasiliek
in Laren. Voor alle kerken uit Blaricum,
Eemnes en Laren (BEL). Voorgangers:
pastor Wies Sarot-Erkens, pastoor Jan
Vriend en ds. Jan Rinzema.
Zondag 25 januari 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Zondag 1 februari 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Afsluiting Bijbelweek van de scholen.
Tijdens de kerkdiensten is er kinderop-
pas (0-4 jaar) en kinderkerk (4-12 jaar). 
De jeugdkapel voor jongeren van 12-18
jaar komt één maal per veertien dagen bij-
een in Dorpshuis De Blaercom. Zie ook:
www.protestantsegemeenteblaricum.nl.

De zorg die u thuis verdient

Meentweg 37-R 
1261 XS Blaricum
035-5334585 
www.royalcare.nl

t h u i s z o r g

Colofon

Eindredactie, vormgeving, productie en foto’s:
Sybert Blijdenstein 
Kopij: William Singerweg 13, 1261 EH Blaricum
(035) 5383893 of 06-54995520 of aan 
redactie@heienwei.nl
Redactie: Ria Bulten, Christa Hogenkamp,
Ada Keizer, Karin Maas, Daniëlle Mouissie,
Hidde van der Ploeg, Conny Rector, Frans
Ruijter, Satyamo Uyldert, Jan Willems, Tiny de
Wit, Adrie van Zon
Medewerkers: Anne Baas, Anneke 
Bruggeman, Linda Eggenkamp, Nico de
Gooijer, Aty Lindeman, Piet Niks, Corryn de
Vrieze, Gerbe v.d. Woude (foto’s)
Advertentie-, sponsoropdrachten:
Jacqueline Gesink, tel.: (035) 531 31 62,
E-mail: gesink@solcon.nl
Voor tarieven zie www.heienwei.nl
Uitgever: Stichting Dorpsblad Blaricum 
Voorzitter: Pim Baljet 
Secretariaat: Jacqueline Gesink,
E-mail: gesink@solcon.nl
Penningmeester en donateursinformatie:
Rist Brouwer, tel. (035) 531 09 84 
Banknr. 12.66.37.296 
t.n.v. Stichting Dorpsblad Blaricum
Druk: JM2 grafische producties, (035) 5316520
Oplage: 4.500

www.heienwei.nl

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

Kerkdienst
Bijvanck

Evangeliegemeente De Rivier
De Malbak, De Maten 1a 
Elke zondag om 10.00 uur Iedereen is wel-
kom en uitgenodigd. Na afloop napraten en
kennismaken onder het genot van koffie of
thee. Voor informatie: tel. 5252804,
info@evangeliegemeentederivier.nl en 
www.evangeliegemeentederivier.nl.

R.K.      Parochie 

St. Vitus Blaricum

Protestantse Gemeente

Blaricum

tie van 15.00–17.00 uur in de gymzaal
basisschool (ingang Kruislaan) in
Blaricum, voor leden, ouders, oud-leden,
sponsors, vrienden, etc. Met een loterij met
unieke leuke prijzen. Ook zullen demon-
straties gegeven worden door de turn(st)ers.
R.K. Parochie Sint Vitus: Koppertjes-
klaverjasavonden op dinsdag 6, 13 en 27
januari en maandag 19 januari, en op dins-
dag 3, 10, 17 en 24 februari. Plaats: kof-
fiekamer van de pastorie. Aanvang 19.30
uur. Kosten: € 2,- inschrijfgeld incl. kof-
fie/thee, overige consumpties € 1,-.
Poppen en Roos bij Seconda (Dorpsstraat
9a) heeft wat er overbleef na de kerstshow,
aan bomen en kerstversiering (met hart en
ziel gemaakt), geschonken aan verschil-
lende instellingen voor goede doelen. 

GEZONDHEID EN WELZIJN
Remedial Teaching: nieuw gestart aan de
Torenlaan 5, Blaricum, door Daniel de Wit
(LRT), Jolanda Adriaansens en M.
Goedhart-Vlasman, allen gekwalificeerd
en ervaren. Tel. info: 06-53405907.
Parc-Inn: in Dienstencentrum Huizen,
Waterstraat 2. Ontmoetingsplaats voor
mensen met Parkinson en hun mantelzor-
gers. Iedere derde donderdag van de
maand van 14.00-17.00 uur. 
Elke maand diverse thema’s. Contact 
en info.: Ineke van der Heijden, tel.
5265272, Peter Versteeg, tel. 5267803 en
dhr. L.G. van Esterik (Park. pat. ver.),
tel. 5258222. Alg. info:
www.parkinson-vereniging.nl.net.
MEE ’t Gooi en omstreken: advies en
informatie bij opvoeding en ontwikkeling
van een kind met een beperking.

DORPSAGENDA
EXPOSITIES 
Marloes Eerden (Blaricum) exposeert
beelden t/m 31 januari 2009 in en rondom
de apotheek van het St. Antonius
Ziekenhuis in Nieuwegein.
Galerie Bianca Landgraaf, Zomertuin
11, Hamdorffcomplex, Laren: t/m 25
januari 2009 werk van Jan Steen,
‘Vogelvrijheid’. Van 20 dec. t/m 1 maart
a.s. ‘Winterparade’, groepstentoonstelling
van diverse kunstenaars. Open: wo. t/m
zo. van 13.00-17.00 uur. 
Info: www.galeriebiancalandgraaf.nl.
Singer Museum, Laren: t/m 22 maart
2009 Singer Solo: ‘Het album van Roosje
van Lelyveld’; t/m 30 augustus 2009
‘Tiffany Girls, Nieuw Licht op Tiffany’.
Open: di. t/m zo. van 11.00-17.00 uur.
Info: www.singerlaren.nl en tel. 5393950.

KERST & NIEUWJAAR
Kerstbomen uitzoeken t/m zondag 21
december op de akker bij Mariëlle Bakker
en Sacha Knoop. Ingang: Zandpad tussen
Naarderweg 44 en 46. Alleen op woens-
dag, vrijdag, zaterdag en zondag, van
10.00-17.00 uur. Ook bomen tot 1,5 m in
een pot bij de Eurokraam aan de
Angerechtsweg 11, tel. 5387138.
Voetbalclub BVV ’31 houdt Kerstbingo
op zaterdag 20 december van 20.00-23.00
uur in de kantine aan de Schapendrift. Met
fraaie prijzen. Iedereen is welkom! Entree
gratis. Met drankje en hapje. Verdere bin-
goavonden in 2009 op 30 januari, 27
februari, 27 maart en 24 april. 
Vriendenactie en lustrumjaar Vlugheid
& Kracht. De eerste lustrumactiviteit is
op zondag 11 januari, de nieuwjaarsrecep-

Consulent Getty v.d. Klein. Zie ook:
www.mee-ugv.nl.
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek: diverse
cursussen, o.a. ‘Ontspannen kun je leren’
en ‘Zwangerschapsyoga’. Contact: 035-
6924495, e-mail cursussen@tgvzorg.nl en
info: www.tgvleden.nl onder Cursussen.

DIVERSEN
Bibliotheek Huizen/Laren/Blaricum:
diverse activiteiten, zie 
www.bibliotheekhuizenlarenblaricum.nl.
De Blaercom: Tarot als levensweg, een
vervolgcursus, vanaf 21 jan. vier woens-
dagavonden o..l.v. Geraldine Pontenagel,
aanvang 20.00 uur. Vanaf 26 jan. vier
maandagavonden ‘De vele gezichten van
de 19e eeuw’ o.l.v. Casper v.d. Broek,
aanvang 20.00 uur. Opgeven bij de
Volksuniversiteit BEL:
www.volksuniversiteitlaren.nl.
Cinema Torenhof: op initiatief Rode
Kruis i.s.m. Torenhof. Elke 1e en 3e zon-
dag van de maand filmmiddag om 15.00
uur. Gratis. Zaal open 14.30 uur. Koffie en
thee. Voor bewoners en mensen van bui-
tenaf. Te zien: nostalgische en recente
filmsuccessen. Info: Fran Kleijn, coördi-
nator filmmiddag, tel. 06-54664598. 
Rode Kruis Bridge Drive levert een
record bedrag op. De 11e jaarlijkse bridge
drive van de lokale afdeling, gehouden in
De Blaercom, heeft bij de traditionele ver-
loting van prachtige prijzen (grotendeels
van BEL-ondernemers) een recordbedrag
opgeleverd van ruim € 1.800,-, d.w.z. 
€ 300,- meer dan vorig jaar. De netto-
opbrengst gaat naar het internationale Rode
Kruis Ouderenproject Kyrgystan. 

Gemeente
Agenda 

Gemeentebestuur Blaricum
Bestuur is tijdelijk gehuisvest in het
Larense gemeentehuis, Eemnesserweg 19.
Info: www.blaricum.nl, tel. 7513111 (cen-
trale Blaricum) en tel. 7513222 (centrale
Laren & Blaricums college van B en W).
Overige zaken: Torenlaan 50. 

Januari 2009
Rondetafelgesprekken
Dinsdag 20 januari in De Blaercom,
Schoolstraat 3. Vanaf 19.30 uur de eerste
twee gesprekken en mogelijk later vol-
gende gesprekken. Agenda: zie website
gemeente of L.C. de Bel. 
Aanmelden bij de griffier, tel. 7513231 of
griffier@blaricum.nl.
Raadsvergadering
Dinsdag 27 januari om 20.00 uur in het
gemeentehuis van Eemnes.
Stukken ter inzage en op de website
Vanaf vrijdag 9 januari 2009. 

Inbreng
rommelmarkt 

2009
Gaat u binnenkort uw zolder, kelder of
rommelkast opruimen? Goed idee, want u
kunt uw goederen weer inbrengen voor de
Rommelmarkt 2009, die traditiegetrouw
plaatsvindt op de Blaricummerie op
Koninginnedag. U kunt uw spullen bren-
gen naar Rie Rigter, Eemnesserweg 4,
Blaricum. Groot meubilair, zitbanken,
koelkasten, matrassen e.d. gelieve u niet te
brengen.

Diensten in het weekend 
Zaterdag 17.00 uur en
zondag 11.00 uur
Eucharistieviering of
Woord en Communieviering. 
Op 21 december en op 4 januari
Kindernevendienst.
Door de week:
donderdag 19.15 uur
Avondgebed in de dagkapel.
Bijzonderheden:
Donderdag 18 december
19.15 uur Viering van bekering en inkeer
ter voorbereiding op het kerstfeest.
Woensdag 24 december
Kerstavond
19.15 uur Kerstavondviering voor het
gezin m.m.v. St. Vitus Kikkerkoor.
23.00 uur Kerstnachtmis
m.m.v. het Gemengd koor St. Cecilia.
Donderdag 25 december 
Eerste kerstdag
Hoogfeest van Kerstmis:
11.00 uur Eucharistieviering 
m.m.v. Timeless.
15.30 uur Kindje wiegen.
We komen samen met de allerkleinsten
rond de kerststal en zingen een liedje en
vertellen een verhaal.
Vrijdag 26 december
Tweede kerstdag
10.00 uur Eucharistieviering. 
Woensdag 31 december
19.15 uur Viering van Oudjaar.
Donderdag 1 januari 2009
11.00 uur Viering van Nieuwjaar.
Zondag 4 januari
Driekoningen
11.00 uur Viering met de optocht van de
Drie Koningen.
Daarna Nieuwjaarsreceptie in het Vitus-
gebouw.
Woensdag 7 januari
10.00 uur Seniorenmis, waarna koffie-
drinken.
Zondag 18 januari
Geen viering in Blaricum.
11.00 uur Oecumenische viering in de St.
Jansbasiliek in Laren.
Voor verdere informatie:
Zie informatiebord bij de hoofdingang 
van de kerk, of Pastor C. Lavaleije,
Kerklaan 19, 1261 JA Blaricum. 
Tel.: 035-53 83153. 
E-mail: stvitusblaricum@hetnet.nl.

Kopij
Heeft u iets te melden over uw club,
vereniging, evenement of andere zaken in 
Blaricum of heeft u als Blaricummer
(elders) iets meegemaakt dat de vermel-
ding waard is (uiteraard ter beoordeling
van de redactie)? Laat het ons weten. Bij
voorkeur per e-mail aan de redactie:
redactie@heienwei.nl. Niet meer dan
150 woorden. Eventueel met bijpassende
foto. Verkorte opname ervan in de 
Dorpsagenda kan ook, naar keuze van de
redactie. 
Reacties op hei & wei-artikelen worden
alleen geaccepteerd als deze voorzien zijn
van volledige naam en adres. Plaatsing is
uiteraard afhankelijk van de beschikbare
ruimte en is steeds ter beoordeling van de
redactie. 
De redactie behoudt zich het recht voor
teksten in te korten.

Kopij voor het februari.no. 2009:
DEADLINE: 2 jan. 2009
(verschijnt 29 jan. 2009)

bij de eindredactie, Sybert Blijdenstein,
per bovenstaande e-mail, of per post,

William Singerweg 13,
1261 EH Blaricum. 

Kerkdiensten
Torenhof

Protestante kerkdiensten: om 9.30 uur
op elke 1e en 3e woensdag van de maand.
Katholieke kerkdiensten: om 9.30 uur
op elke 2e en de 4e, en eventueel ook 5e

woensdag van de maand. 
Oecumenische diensten: rond de feestda-
gen. In alle diensten is iedereen welkom!

Geboren
28-10-2008 Charlotte Patricia Coffeng
04-11-2008 Isabella Donna Aagje van

Oossanen
27-11-2008 Tycho Knottenbelt

Overleden 
11-11-2008 R. E. Tammerijn,

geb. 18-07-30
13-11-2008 D.A. van Dalen,

geb. 08-05-24 
16-11-2008 John Oordijk, 60 jaar
26-11-2008 M. Tydeman,

geb. 26-02-13
nov.    2008 W.G. van Breemen-van de

Leemkolk, geb. 1922
nov.    2008 J.C.M. Verver-Bernard,

geb. 1918
nov.    2008 E. Branse-Roos, 62 jaar


