
 

 

 

 

Taijiquan – Qigong - Maandag 28 augustus 2017 - 10.30 uur 
 
Samen genieten van de buitenlucht en overheerlijke lunch  
 
 
 
Ontdek op maandagochtend 28 augustus  de wonderen van de natuur 
 
Wij verzamelen rond 10.30 uur voor het THEEHUIS waarna wij een rustige plek zoeken om te bewegen  
 

 
“Health Qigong & Taijiquan” 

 
 
Laat de wind door je haren wapperen - ontdek de rust en harmonie van de natuur 
 
 

Rond 12.00 gaan wij naar het THEEHUIS en genieten daar van een drankje en een hapje, laat het iedereen smaken. 
De lunch is voor eigen rekening.  

Neem gerust een gast mee! 

 

Kan je om een of andere reden niet aanwezig zijn laat het dan even weten 

 
Locatie ’t Bluk 
Zuiderheide 2 Laren 
Meer informatie: www.bluk.nl 
 
Route beschrijving: vanaf knooppunt Eemnes richting Amsterdam direct de eerste afslag naar De Witte Bergen; brug 
over; dan doorrijden tot na de bocht rechts af het bospad op met het bordje ’t Bluk en deze zandweg afhobbelen. 
 
Cotact: Cora van Geel  
Tel: 06 221 89 409 
 

 

 

 

Laren was in de 19e en begin 20e eeuw een dorp van boeren en wevers. 
De bevolking was zo arm, dat ze vaak geen brandstof konden betalen, zelfs niet de vrij goedkope turf. In het bos 
gingen de vrouwen hout sprokkelen, terwijl de mannen met hun bijl bomen hakten. De bomen werden voor vervoer 
en gebruik klein gehakt op een oude stronk, die als hakblok, op z'n Larens "bluk", werd gebruikt. 
 
Dichtbij dit "bluk" zette een kunstschilderes een houten keetje neer als atelier en om dicht bij haar object te zijn. 
Weer wat later werd er als kleine bijverdienste wel eens een kopje koffie of glaasje limonade geschonken. 
 
Hieruit ontstond Theehuis 't Bluk, een houten gebouwtje, zonder fundamenten, maar met een koele diepe kelder om 
dranken koel te houden. Er was geen waterleiding, wel een pomp, geen gas en geen elektra, maar een houtfornuis 
en petroleumlampen en –stellen. 
 
In 1958, toen "t Bluk" in het bestemmingsplan van Laren was opgenomen, werd t houten gebouwtje vervangen door 
een degelijk gefundeerd stenen theehuis, waar geleidelijk aan (buta)gas, elektriciteit en waterleiding het comfort 
verhoogden. 
Daags voor Kerstmis 2000 brandde het theehuis af, maar gelukkig kon op 10 oktober 2001 een nieuw, weer wat 
mooier Theehuis 't Bluk feestelijk worden heropend. 

 


