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HEI & WEI IS HET DORPSBLAD DOOR EN VOOR ALLE BLARICUMMERS EN IS EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DORPSBLAD BLARICUM.
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DAG CONNY: DANK JE WEL!

Foto: Gerbe v.d. Woude

Koninginnedag in Blaricum

WAT! EEN ASTROLOOG IN BLARICUM?
Jazeker, en dan ook nog een echte psycholoog, in de persoonlijkheidsleer.
Satyamo Uyldert, een Blaricums buitenbeentje. Met een rijk geschakeerd
leven. Zo werd hij in de jaren zeventig,
net als ‘Amrito’ Jan Foudraine, aanhanger van Bhagwan (Osho), vandaar
zijn voornaam. Hij reisde naar Poona
in India, en beschreef dat in zijn boek
“Terug naar Huis”. Verdiepte zich in de
Oosterse levensfilosofieën. En maakte
veel mee, heel veel. Nu leeft hij een rustiger leven, zijn eigen filosofie volgend:
de eenheid en verbondenheid van alles
met elkaar. Maar dan praktisch en zonder flauwe kul, relativerend en met
humor: “Zorba en Boeddha kunnen het
best met elkaar vinden”.
Astrologie, desktop publishing en computers
Satyamo is schrijver, runt zijn desktop
publishing bedrijf ‘Ganymedes Producties’,
en geeft les in computergebruik. Zijn
belangrijkste activiteit echter is het zorgvuldig en diepgaand opstellen van persoonlijke horoscoopstudies en het geven van
bijbehorende consulten via ‘Aries AstroServices’, op internet te vinden onder
www.ariesastro.nl. Het is een effectieve
combinatie van psychologie en astrologie.
Voor velen van ons een dankbaar en nuttig
hulpmiddel tot zelfbeschouwing, en een
houvast voor persoonlijkheidsvorming.
Daarnaast verzorgt hij voor zijn tante
Mellie Uyldert, Nederlands bekendste
kruidendeskundige en astrologe, de administratie en publicatie van haar blad ‘De
Kaarsvlam’ en was hij onlangs actief voor
het recente Osho congres in Egmond, voorgezeten door professor Iteke Weeda.
Blaricumse kleuterjaren
In januari 1947 werd hij, vijf jaar na zijn
broertje Hans, geboren in Blaricum, aan
de Zwaluwenweg 3, het latere huis van de
edelsmid Bob Anink. Hij herinnert zich
uit die tijd het toen nog weidse uitzicht
vanuit zijn huis tot aan de horizon. De
wuivende korenvelden op weg naar het
kleuterschooltje aan het Bierwegpaadje,
en het bos daar dat oneindig diep en
geheimzinnig leek. Met in de verte het
geluid van de beierende kerkklokken.
Familie van kunstenaars
Satyamo komt uit een schrijvers- en schildersfamilie. Grootvader Maurits Uyldert
was dichter en publicist, en diens vrouw
Charlotte Mayer schilderde hier in ‘De
Oude Pol’ aan de Angerechtsweg.
Waarschijnlijk was dat ook de reden waarom zijn ouders in 1941 in Blaricum zijn
gaan wonen. Zijn vader, Erik Uyldert, was
schrijver, onder meer bekend van zijn
humoristische
boek
‘Baron
von
Münchhausen Junior’, zijn hoorspelen
voor de radio, zijn jeugdverhalen en zijn
columns, in het begin van de jaren vijftig
in het Algemeen Handelsblad. Daarin
beschreef hij, onder het pseudoniem
Kolderik, het wel en wee van Blaricum,
dat hij ‘Oldegeppel’ noemde. Overbuurman Borsen trad op als ‘Knauwelink’ en
zijn vader en vrienden kwamen regelmatig bijeen in ‘Het Schele Paard’ in het
naburige ‘Nieuwegeppel’. Ook beschreef
hij de dreigende samenvoeging van de
beide ‘Geppels’, toen al! Gelukkig voor
Blaricum zijn deze columns bewaard
gebleven. Weer een nieuwe bron ontdekt
van onze dorpshistorie!
Professor Brouwer en de boom
De Uylderts verkeerden in de kringen

rond professor L.E.J. Brouwer, de bekende theoretische en filosofische wiskundige, over wie zijn moeder de volgende
anekdote wist te vertellen. Brouwer stond
eens met een boer uit het dorp voor een
boom. Er ontspon zich een gesprek.
Brouwer: “Weet jij wel dat deze boom
eigenlijk helemaal niet bestaat?” De boer,
heel nuchter, na even nagedacht te hebben: “Nou professor, loopt u er dan maar
eens met uw kop tegenaan!”
Opgroeien, ontplooiing en studeren
Omdat alleen het schrijven niet genoeg
opleverde, trok het gezin in 1952 naar
Amsterdam. Satyamo ontwikkelde daar
zijn belangstelling voor planeten en sterren. Op zijn elfde bouwde hij op zijn
kamertje met behulp van wat plankjes,
lakens en een oude projector een planetarium, dat zijn klasgenootjes en zijn juf
voor een dubbeltje konden bezoeken.
Zijn liefde voor Blaricum werd nog eens
versterkt in de zomervakanties die het
gezin in het dorp doorbracht, passend op
huizen van vrienden. Hij schreef toen ook
zijn verhaal ‘Huize Nagtlust’, naar aanleiding van het doldrieste leven van Fritzi en
Hein ten Harmsen van der Beek met hun
artistieke aanhang op Jagtlust aan de
Eemnesserweg. De wilde flowerpowerjaren volgden, waarin Satyamo zich niet
onbetuigd liet. Zo componeerde hij in die
tijd meer dan 100 songs (waarvan hij er
onlangs 23 op cd zette), ging alle wortels
van de spiritualiteit na, bezocht Paradiso
en Fantasio, en ontwikkelde geheel nieuwe filosofieën waarmee hij, zoals hij nu
gekscherend zegt, zijn omgeving ”de oren
van het hoofd zeurde”. Hij hield er het
besef aan over, dat alles een onverbrekelijke eenheid vormt, ook al komt dat veel
mensen vaak niet goed uit. Via de
Amerikaanse Else Parker kwam hij in aanraking met astrologie, ging psychologie
studeren, werkte bij de bank, ging op reis,
hulde zich in het oranje, trok dat weer uit,
studeerde gnostiek bij Slavenburg, en
raakte verslaafd aan computers.

Terug naar Blaricum
In 2001 keerde hij eindelijk terug naar
Blaricum, zijn dierbare geboortedorp. Hij
woont nu in de Bijvanck, samen met zijn
vriend. Hij is dankbaar voor zijn terugkeer
naar de plaats, waar gelukkig nog steeds de
tijd een beetje heeft stilgestaan. Een plek die
zo behouden moet blijven. Voor Satyamo is
Blaricum niet zomaar een dorp. Zoals zijn
tante Mellie Uyldert, ook hier geboren, in de
‘Weitekorrel’ achter de Koloniebakkerij aan
de Torenlaan, het formuleert: ”In de grond
hier zit een heel bijzondere, dikke oerlaag
waarop geestelijke groei mogelijk is.” De
koloniegedachte en het rijke artistieke verleden getuigen hiervan.
Satyamo, astroloog en psycholoog, een
beminnelijk, rustig en beschouwend
mens, betrokken bij mens en natuur. Een
voorrecht om hem te hebben leren kennen. En wat zijn voornaam betekent? Dat
blijft nog even een geheim!
Sybert Blijdenstein

Er zijn vast en zeker maar weinig dorpelingen die onze Hei & Wei uit de bus
halen en zich realiseren hoeveel tijd,
zorg, moeite, liefde, hoofdbrekens en
talent er vrijwillig achter dit
Blaricumse dorpsblad van ons zit.
Hei & Wei bestaat 35 jaar. Zonder mankeren. Best uniek! Het team van vrijwilligers wisselt op z’n tijd. Degene die de
‘eindredactie’ op zijn/haar schouders
genomen heeft, eveneens. Niet zo maar.
Meestal na een aantal jaren dit tijdrovende, – maar wel heel leuke - , werk gedaan
te hebben. Namen? De Wellers, Jan van
der Vlis, Jan Cees de Graaf, Vera
Vlasman, Piet Niks met Aty LindemanStrengholt, en Peter van Rietschoten. En
toen….dáár kwam Conny Rector. Na een
jaartje ‘warm lopen’ als gewoon redactielid was het septembernummer van 1997
haar eerste eindredactieproduct.
Zeven jaar eindredacteur Hei & Wei
“Ik had in het begin het gevoel in het
diepe te zijn gegooid. Het kwam allemaal
toch nog wat onverwachts, maar ja, je doet
het dan toch maar gewoon! Even wennen
eerst. Ik maakte de gekste dingen mee.
Teksten die op vieze vodjes binnenkwamen en ook rommelige kladjes die ik nog
even snel moest uitwerken. En fouten die
er waren blijven staan”
In de 7 jaar dat Conny het werk deed is
inmiddels alles ‘digitaal gegaan’. Het was
eerst een hele omschakeling, maar bleek
al gauw een grote verbetering. Alles komt
nu per e-mail of op diskette binnen en gaat
dan door naar de drukker. “Het scheelt
gigantisch veel in tijd. Maar je moet wel
goed en strak kunnen organiseren. Dan
gaat het steeds sneller en beter. Je bent
gemiddeld in dagen gezien zo’n week per
maand met de eindredactie bezig. Voordat
het nummer met z’n mooie frisse steunkleurtje in ieders bus terecht komt.
Telefoontjes, mailtjes, besprekingen,
schrijvers opporren om op tijd te zijn,
bezoekjes….nog meer telefoontjes…
Maar leuk hoor! Het werk verrijkt absoluut je leven.”
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man/vrouw te spelen, alles moeten kunnen schrijven. Gezonde kritiek hoort naast
goede informatie” zegt ze nadrukkelijk.
Wie weet!
De nabije toekomst
Conny gaat zich van nu af niet vervelen.
Denk dat vooral niet! Ze heeft veel plannen, want ze is een geboren ‘bezige bij’.
Niet anders. Ze blijft wel af en toe schrijven voor Hei & Wei , als ‘gewoon’ redactielid. Maar ze gaat nu ook workshops
geven. Als ‘Wegwijzer coach’ voor de
‘Methode Het Pad’, voor mensen die hun
levensmissie willen volgen. Een cursus
die inspireert en blij maakt. Zie haar artikel over Paul Weermeijer in de Hei & Wei
van februari j.l. “Daar ga ik me met hart
en ziel op storten. Met mensen omgaan
vind ik boeiend en vooral leerzaam.”
We zijn Conny dus gelukkig niet kwijt.
Namens de redactieleden, en vast en zeker
ook namens u, de lezer, een welgemeend
“Dank je wel, Conny! Wat fijn dat je al die
jaren onze Hei & Wei zo hebt vertroeteld,
met zoveel zorg en toewijding!”

de Jong Strankinga Ronk

Aty Lindeman-Strengholt
Torenlaan 12, Blaricum 035-5315300

Wonen in Blaricum
Conny woont nu al 25 jaar in ons dorp. Ze
heeft door het Hei & Wei-werk Blaricum
grondig leren kennen. Doordat het blad 35
jaar bestaat, is het ook duidelijk een
dorpskroniek geworden. Schitterende artikeltjes kom je tegen over het heden en
verleden, over de mensen, de dieren, de
problemen en al het feestgewoel. Degenen
die alle nummers door de loop der jaren
heen bewaard hebben, bezitten echt iets
bijzonders. Hei & Wei is een uniek monumentje geworden. Uniek ook door het
nooit aflatende vrijwilligerswerk.
“Het is verheugend dat er steeds meer
kopij uit het dorp zelf binnenkomt. De
mensen hebben echt vertrouwen in ons
blad. Je krijgt ook vaak zulke lieve reacties. Dat vind ik heel positief. De samenwerking met de drukker is optimaal. Hij
doet het al van ons begin af aan, en we
zijn bijzonder blij met hem.” De maandelijkse redactievergaderingen bereidt ze
grondig voor. “Ik vind het heerlijk om ze
voor te zitten. De gezelligheid is heel
belangrijk, evenals het enthousiasme van
iedereen. Regelmatig nieuwe gezichten
bij ons team stimuleert ook enorm.”
Sybert
“Ja, een opvolger heb ik gelukkig ook! En
wat voor één! Sybert Blijdenstein is precies de man die dit werk met hart en ziel
zal doen. Ik heb er een goed gevoel over
mijn werk aan hem over te dragen. Zijn
wijsheid, ervaring, en inzicht zullen een
positieve uitstraling op Hei & Wei hebben, daar ben ik zeker van.”
Minpunt
Zo blij als ze vertelt over haar zeven jaren
bij Hei & Wei, zo ernstig wordt ze als ze
over dat ene minpunt vertelt. “Het is
vreemd, maar we kunnen nooit gewoon
‘alles’ schrijven wat we willen. Je kunt
geen leuke kritische column maken of
de mensen laten vertellen wat ze echt
vinden of willen horen. Een soort
beknotting van de persvrijheid.
Eigenlijk bespottelijk. Dat komt omdat
in vroeger dagen Hei & Wei volledig
gesubsidiëerd werd door de Gemeente
Blaricum. Nu hebben we gelukkig al een
boel sponsors, maar toch…. In de nabije
toekomst zou je toch, zonder direct op de

BLOEMENKRAAM
’T VIOOLTJE
Het oude dorp heeft weer een bloemenkraam bij de muziektent. Elke vrijdag bieden Cynthia Krijnen en Marlene Hilhorst
een mooie sortering bloemen en planten
aan voor een leuke prijs.
De reden dat ze hiermee zijn begonnen is
opmerkelijk. Zij werden er toe aangezet
door hun beide echtgenoten, die zeiden:”
Jammer dat er geen bloemen meer verkocht worden bij de muziektent. Jullie
hebben zulke groene vingers, waarom
nemen jullie de gok niet en gaan jullie er
staan met een eigen bloemenkraam?”
De meiden reageerden verbaasd, maar
hadden er bij nader inzien wel zin in.
Tenslotte was hun kennis over bloemen en
planten heel groot en had Marlene al ervaring opgedaan door het werken bij een
tuincentrum. Ze gingen aan de slag en
vroegen bij de gemeente een vergunning
aan voor de standplaats en kregen die vrij
snel.
Beiden gingen cursussen volgen en op 20
februari j.l. openden ze.
Waar ze, op verzoek, ook de bloemen
mengen om er prachtige boeketten van te
maken.
Vrijdag de hele dag zijn ze aanwezig, ook
als de weersomstandigheden niet optimaal
zijn.

U bent onder de pannen
met een hypotheek
van de Rabobank

BLARICUM

erfenis van gooiers
Verkrijgbaar in de boekhandel.

BLARICUMSE
APOTHEEK

Van Gooische Huize
Makelaardij o.z.
Meentweg 27a
Tel. 035-5380848

Fa. Wed. B. Vos
Reizen * Verzekeringen * Hypotheken

Huizerweg 4, Blaricum
Tel. 035-5311144
E-mail info@interventus.nl

Fred van Sprang
EDELSMID

Conny Rector

Het is tijd
voor de
Rabobank

Zevenenderdrift 7
1251 RA Laren (NH)
Tel. 035-5314167
Fax. 035-5318154

Auto Blaricum bv
exclusieve
automobielen
www.autoblaricum.nl
Tel. 5382898

KOPIJ
Heeft u iets te melden over uw club,
vereniging, evenement of andere zaken
in Blaricum, laat het ons weten. Bij
voorkeur per email aan zowel de redactie (redactieheienwei@xs4all.nl) als
aan de drukker (heienwei@jm2.nl) of
op floppy naar onderstaand adres. Niet
groter dan een half A4 en indien mogelijk voorzien van een bijpassende foto.

WESTLAND KAAS

Kopij voor het juni nummer
inleveren vóór 31 mei 2004,
William Singerweg 13,
Verschijningsdatum 24 juni 2004

CAFE - RESTAURANT

Net iets lekkerder!
IEDERE MAANDAGMIDDAG
BIJ DE MUZIEKTENT

RUST
WAT
IEDERE DAG GEOPEND
VANAF 10.30 UUR
Schapendrift 79 1261 HP Blaricum

Oud Bussummerweg 35
1272 PT Huizen
Telefoon (035) 694 24 17

Bezoekadres Gemeentehuis
Torenlaan 50
1261 GE Blaricum
Postadres Postbus 125
1260 AC Blaricum
Telefoon 035-5399500
Fax 035-5317605
Internet www.blaricum.nl

Singel 14
1261 XP Blaricum
Tel. 035 531 18 39

J
D

J. DE GOOIJER

G

AANNEMER

NIEUWBOUW

VERBOUW

ONDERHOUD

afhaalcentrum

blaricum
raadhuisstraat 18 • 1261 EW • blaricum

bestellijn 035 - 531 88 43
Wij bezorgen ook!

•

•

shoarma pizza pasta
café

In het oude dorp
d’Ouwe Tak

Café-Slijterij d’Ouwe Tak
Eemnesserweg 13b
Blaricum
Tel. 035 - 5314300

Winkelcentrum de Balken

Geen fratsen. Dat scheelt.

Bezoektijden Ma, di, do, vr,.
van 8.30 - 12.30 uur
Woensdag van 8.30 - 12.30 uur
en van 13.30 - 17.00 uur

Spreekuren Burgemeester en Wethouders
op afspraak

Raad akkoord met voorkeursmodel
centrum Bijvanck
De gemeenteraad van Blaricum stemde
tijdens de vergadering van 29 april j.l. in
met het voorkeursmodel voor verdere
planontwikkeling van het centrumgebied Bijvanck. Dit voorkeursmodel pleit
voor handhaving van detailhandel en
welzijnsvoorzieningen in het centrumgebied van de Bijvanck. Op de grens tussen de Bijvanck en de toekomstige wijk
de Blaricummermeent komt een woonzorgzone met gezondheidscentrum en
dienstencentrum. De raad stemde in om
een bedrag van 2,5 mln euro vrij te
maken voor de plannen.
Het behoud van de detailhandel in het
centrum van de Bijvanck krijgt prioriteit.
Vanwege de centrale ligging in het verzorgingsgebied. Belangrijk is daarbij voldoende parkeergelegenheid, een goede
verkeersstroom en eventuele uitbreiding
van het winkelgebied in de toekomst.
Het winkelcentrum blijft functioneren als
centraal ontmoetingspunt in de wijk.
Door het gezondheidscentrum te verplaatsen kan de ruimte in de Bijvanck
beter worden ingevuld. Daarnaast kan
het gezondheidscentrum op de nieuwe
locatie voldoen aan haar wens om te
groeien. Meer beschikbare ruimte is ook
de belangrijkste reden om de geplande
woonzorgzone te plaatsen in de
Blaricummermeent.

Vier Blaricummers Koninklijk onderscheiden

Welzijnswerk is nauw verbonden met
het scholencomplex en de sportfaciliteiten. Daarnaast rust het op de schouders
van het vrijwilligersnetwerk uit de
Bijvanck. Dat zijn de belangrijkste redenen om het welzijnswerk in het centrum
van de Bijvanck te houden. Wel is bij de
woonzorgzone eventueel ruimte voor
welzijnswerk, gericht op ouderen.

Vo l g e n d e s t a p
Nu de gemeenteraad akkoord is met het
voorkeursmodel, kan de gemeente aan
de slag gaan met het stedenbouwkundig
programma van eisen (PVE). Daarin
staan de kwaliteitseisen die de gemeente stelt aan gebouwen en openbare
ruimte en een ruimtelijke impressie van
het gebied.
De raad nam twee moties aan. Een verzoek aan het college, om een haalbaarheidsonderzoek te verrichten naar de
mogelijkheid om tien tot vijftig procent
van het woonprogramma te bestemmen
voor sociale woningbouw in de huursector en de koopsector voor jongeren en
starters, werd unaniem aangenomen.
Evenals de motie waarin het college verzocht wordt zijn uiterste best te doen om
te zorgen voor een horecavoorziening in
het centrumgebied Bijvanck.

Europese verkiezingen

Schilders- en wandafwerkingsbedrijf
Huizerweg 26 - 1261 AX Blaricum - Tel. 035 531 13 60

DORPSSTRAAT 6A, BLARICUM TEL. 035-5389649
Alle medewerkers zijn gediplomeerd en
geregistreerd. Aangesloten bij de ANBOS

tandtechniek

Tandtechnisch Lab.
Zaterdags
gesloten

Dwarslaan 10
1261 BB Blaricum
Tel. 035 531 17 23

Stukadoorsbedrijf
W. SPAKMAN - BLARICUM v.o.f.
• NIEUWBOUW
• VERBOUWINGEN
• RENOVATIE
• SIERPLEISTERS
• RESTAURATIE

• GEVEL-ISOLATIE
• STUCCO-ANTICO
• LIJSTWERKEN
• LEEMSTUC

Koggewagen 9, 1261 KA Blaricum,
tel. 035-5257504, fax 035-5261779 mob. 06-22793245
spakman_blaricum@hotmail.com

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

Op donderdag 10 juni worden de verkiezingen voor het Europese Parlement
gehouden. Iedere stemgerechtigde
inwoner kan tussen 7.30 en 21.00 uur
zijn of haar stem uitbrengen bij het
stembureau. U krijgt een oproepkaart
thuisgestuurd waarop staat bij welk
stembureau u uw stem kunt uitbrengen.
Deze kaart moet u inleveren bij de
medewerkers van het stembureau. Zij
vertellen u verder wat u moet doen.
Medewerkers kunnen vragen om een
legitimatiebewijs.

De verkiezingen voor het Europees
Parlement worden niet in alle lidstaten
van de Europese Unie op dezelfde dag
gehouden. Donderdag 10 juni bijten
Nederland,
Denemarken
en
het
Verenigd Koninkrijk het spits af. Op 11
juni zijn de Ieren aan de beurt. Op zondag 13 juni volgen de kiezers in de rest
van de Europese Unie. De verkiezingen
worden niet overal op dezelfde dag
gehouden omdat de lidstaten sterk uiteenlopende kiestradities kennen. In

VERBOUWING
SINT VITUSKERK

van dat deze verandering de betrokkenheid van de mensen veel groter zal maken.
Hij is dan ook heel blij dat dit idee binnenkort gerealiseerd wordt. De Lavaleije:
“ Door de langgerekte vorm van het
gebouw en het grote aantal banken zaten
tot nu toe de mensen erg verdeeld door de
kerk. Behalve het maken van een centraal
plateau gaan we daarom ook het aantal
zitplaatsen terugbrengen van 750 naar
400. De grotere open ruimtes die daardoor
ontstaan, worden voorzien van dezelfde
tegelvloer als al aanwezig. Ook de veel te
scherpe verlichting gaan we grondig aanpakken. Dit doen we door het terugbrengen van glas (in lood) in de nu nog dichtgemetselde ramen achter het tabernakel en
het aanlichten van de prachtige schoongemaakte gewelven met moderne verlichting. Verder is het, indien financieel haalbaar, de bedoeling de Mariakapel overdag
open te stellen voor gebed.”
Een prachtig plan, maar ook reëel in deze
tijd van ontkerkelijking?
De Lavaleije is overtuigd van wel. “Mijn
1850 zielen tellende gemeenschap is zeer
levend en gaat er met man en macht tegen
aan. Door deze actie laten we zien dat wij
geloven in de toekomst van deze kerk,
waarbij we hopen dat deze nieuwe manier
van viering de mensen een saamhorigheid
zal geven waarbij ze zullen denken, hé dat
is fijn om te doen, daar kom ik vaker voor
terug”. De kosten van de verbouwing
o.l.v. architect P.van Vliet uit Loosdrecht
worden geraamd op 1 miljoen euro. Het

Deze zomer zullen de parochianen van
de Sint Vituskerk hun gebedsruimte
een tijdje moeten missen. Met de slogan
“Maak je sterk, help bij de verbouwing
van de kerk”, sloot om 18 april het
gebouw haar deuren om rond 1 november geheel gerenoveerd weer open te
gaan.
De indeling en verlichting van de uit 1871
stammende, en in 1936 verbrede, van oorsprong zijnde neo-gotische kruiskerk,
beantwoordt al lang niet meer aan de normen van de hedendaagse liturgie.
De liturgie van vóór de 60er jaren ging uit
van aanbidding in de richting van opkomende zon, symbool van Christus. De viering vond plaats op het hoogaltaar vóór in
de kerk door een priester die voornamelijk
met de rug naar de gelovigen stond.
Dat veranderde in een liturgie, waarbij
niet alleen het aanbidden centraal staat,
maar ook het samen vieren.
Om dit te realiseren is het nodig de viering dichter bij de mensen te brengen. Het
beste is dan om dit niet meer vanaf het
verre hoogaltaar te doen maar vanaf een in
het midden van de kerk vierkant iets verhoogd plateau, met daaromheen scharend
de parochianen, het koor en, dat is nog
niet beslist, misschien ook het orgel.
Pastor Cuno de Lavaleije koesterde deze
wens al enige jaren. Hij was en is er zeker

Bezoekadres Gemeentewerf
Zuidersingel, Eemnes
Postadres Postbus 125, 1260 AC Blaricum
Telefoon 035-5399520
Fax 035-5394055
Bezoektijden op werkdagen van
8.00 -12.00 uur en
van 13.00 -17.00 uur

De dag voor Koninginnedag, 29 april, is
traditioneel de dag van de lintjes. Dit
jaar ontvingen vier Blaricummers een
Koninklijke onderscheiding uit handen
van de burgemeester, mevrouw
drs.W.H.C.Ton.
Mevrouw
E.J.M.
Boersen-de
Jong is
benoemd tot
Lid in de
Orde van
Oranje
Nassau, bij
defungeren als volksvertegenwoordiger
(oud-raadslid). Zij was van 1982 tot 1986
en van 1994 tot 14 januari van dit jaar
raadslid in Blaricum.

schappelijk verdienstelijk maakt als
ambassadeur van de Stichting War Child.
De heer
J.H.H. Tabak
is benoemd
tot Lid in de
Orde van
Oranje
Nassau, vanwege de
(bestuurlijke)
activiteiten die hij voor de reddingsbrigade te Naarden en Blaricum sinds
1983, heeft verricht.

De heer
M.R. Borsato
is benoemd
tot Officier
in de Orde
van Oranje
Nassau,
vanwege de
bijzonder
succesvolle carrière en grote populariteit
die hij in een relatief korte periode heeft
opgebouwd. Daarbij is in overweging
genomen dat hij bijzonder overtuigend
heeft bijgedragen aan de succesvolle uitvoering van het populaire genre in de
Nederlandse taal. En dat hij zich maat-

De heer M.
Stegenga is
benoemd
tot Lid in de
Orde van
Oranje
Nassau,
vanwege de
maatschappelijke activiteiten die betrokkene vanaf
1936 ontplooide op de terreinen van
orgelspel, brandweer en het kerkelijk
leven. Hij heeft vooral naam gemaakt als
kerkorganist en als deskundige op het
gebied van orgelbouw. Hoewel deze
activiteiten inmiddels tot het verleden
behoren en de heer Stegenga zijn laatste adviseurschap in mei 2002 heeft
beëindigd, is de uitstraling van zijn langdurige maatschappelijke inzet nog aantoonbaar waarneembaar.

Nederland zijn verkiezingen gewoonlijk
op woensdag. Voor de Europese verkiezingen wordt een uitzondering gemaakt.
Anders zou Nederland te veel uit de pas
lopen met andere landen.

Socialistische Partij (SP) en VVD. Van dit
elftal zijn vier partijen nog niet in het
Europees Parlement vertegenwoordigd:
de Centrumdemocraten (CD), de
Europese Partij, Lijst Luc Sala en de SP.

Partijen

Uitslag

In Nederland doen elf partijen aan de
Europese verkiezingen mee: CDA,
Centrumdemocraten (CD), D66, de
Europese Partij, Europees Verkiezers
Platform Nederland, GroenLinks, Lijst
Luc
Sala,
PvdA,
RPF/SGP/GPV,

De definitieve uitslag van de verkiezingen wordt pas zondagavond 13 juni
bekend. Maar op basis van peilingen bij
stembureaus kan al op donderdagavond
10 juni een goede voorspelling worden
gegeven van het resultaat in Nederland.

grootste deel kan uit eigen reserves worden gefinancierd, welke de afgelopen
decennia speciaal voor dit doel zijn opgebouwd. Voor de financiering van de
extra’s, zoals glas in lood ramen, een passende altaartafel enz., zijn diverse commissies in het leven geroepen. Zo zijn er commissies voor Fondsenwerving, PR, bijzondere activiteiten en Sponsoring en
Handige Handen.
Voor al deze commissies worden nog
vrijwilligers gevraagd. Wilt u een steentje
bijdragen of heeft u goede ideeën, email
dan naar secr.vitusblaricum@12move.nl.
of bel naar het secretariaat, Sint Vitusweg 1.
Tijdens de verbouwing zullen de vieringen
plaatsvinden in de gymzaal van de oude
Bernardusschool aan de Kerklaan, die als
tijdelijke gebedsruimte is ingericht. Voor
huwelijksvoltrekkingen en begrafenissen
kan gebruik worden gemaakt van de
Protestantse Kerk.
Conny Rector

Fietsgilde ‘t Gooi rijdt
in de maand juni de
volgende tochten:

GASTSCHRIJVERS
OPGELET
Hei&wei heeft per 1 mei een nieuwe
eindredacteur, de heer Sybert Blijdenstijn.
U kunt uw kopij voortaan mailen naar:
redactieheienwei@xs4all.nl (tevens
naar de drukker heienwei@jm2.nl) of
zenden naar William Singerweg 13,
1261 EH Blaricum, tel. 035-5383893 of
06-54995520

Woensdag 2 juni Vecht
Station Hilversum, 10 uur
Zaterdag 5 juni Gooise Dorpen
Station Hilversum, 10 uur
Woensdag 9 juni Zodden/Trilveen
Station Hilversum, 10 uur
Zaterdag 12 juni Naarder Eng
Station Bussum-Zuid, 10 uur
Woensdag 16 juni Bos en Heide
Station Hilversum, 10 uur
Zaterdag 19 juni Floris V
Station Bussum-Zuid, 10 uur
Woensdag 23 juni Buitenplaatsen
Station Hilversum, 10 uur
Zaterdag 26 juni Plassen
Station Hilversum, 10 uur
Woensdag 30 juni Zodden/Trilveen
Station Hilversum, 10 uur
Vooraf aanmelden is gewenst: Hilversum
(035) 621 02 72 of Almere (036) 531 55
19. Het meenemen van een lunchpakket
wordt aanbevolen. De kosten voor deelneming bedragen € 2,50. De tochten voor
het hele jaar staan op www.fietsgilde.nl
“Wij zullen vanzelf goed handelen
als we ons geborgen voelen in ons
zelf, ons diepste wezen. Daardoor
ook kunnen we elkaar respecteren
en ons verheugen in onze verscheidenheid”.

AANNEMINGS BEDRIJF
HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.
Woensbergweg 2 1261 AP Blaricum

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken

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

Singel 3 - Blaricum - Tel.: 035 5383620 / 5389372

De bank voor betalen • De bank voor sparen • De bank voor lenen • De bank voor beleggen.

(Graag na telefonische afspraak)
Speciaal adres voor:
Huisbrand
Industrie
Centr. verwarming
BLARICUMSCHE BRANDSTOFFENHANDEL Aanmaakmaterialen
Blokken
Stookolie voor
centr. verwarming
en huishaarden
BENZINE
Mengsmering
Motoroliën

MIDDENWEG 15, TEL 035-538 32 46
MIDDENWEG 17, TEL 035-538 20 53
BLARICUM

In- en Verkoop
klokken - barometers
meubelen en
schilderijen

M. Siegers
Dorpsstraat 1
1261 ET Blaricum
Tel.: 035 538 20 76
Open:
Woensdag t/m zaterdag
10.30-17.00 uur

Smederij
B. v.d. Bergh

de Jong Strankinga Ronk
MAKELAARS MET KIJK OP DE TOEKOMST

Hilversum

Bussum

Oude-Enghweg 15
Tel. 035 6213743

Stationsplein 3
Huizerweg 6
Tel. 035 694 29 51 Tel. 035 538 22 88

Blaricum

Onze kantoren zijn zaterdag geopend van 9.30 tot 15.00 uur.

Tuin- en parkmachines
Tractoren
Smederij werkzaamheden
Landbouwwerktuigen

Brinklaan 8-10
1261 ER Blaricum
Tel. (035) 531 66 33

“LIEVER VEILIG DAN SORRY”
De nieuwste sponsor van Hei & Wei is
Peter Brands. Zelfstandig beleggingsadviseur. In de beleggingswereld een
bekende naam. Van zijn vaste columns
op internet bij Elseviers, van zijn artikelen in ‘Technische en Kwantitatieve
Analyse’, en van zijn seminars en presentaties. Zoals op ‘De dag van de
Technische Analyse’ aan de Technische
Universiteit Delft. Naast internationale
experts als David Fuller, en Chris
Locke. Hij behoort tot de landelijke
analistentop. Peter komt uit de financiële wereld. Was accountant en later
senior beleggingsadviseur bij een grote
bank. Wij leerden hem kennen als een
deskundig, integer en betrokken mens,
die het beleggen, met alle risico’s, helder en inzichtelijk brengt. We spraken
met hem.
Risico’s en veiligheid
Er is een belangrijk verschil tussen zo
goed mogelijk beleggen en het streven
naar het hoogste rendement. “Bij dat laatste moet je extra risico’s nemen, en dat
kan gemakkelijk verkeerd uitpakken. Dat
raad ik af.” Extra risico’s, die beleggers in
de afgelopen jaren maar al te goed
gevoeld hebben. In een tijd met vage
adviezen als “de markt overdrijft”, “het
trekt wel weer aan” en “als je geschoren
wordt moet je stil zitten”. En stil zitten
doet Peter juist niet. Hij volgt, registreert
en handelt. Voor zijn cliënten.

of gelijk blijven. Al het andere is subjectief: “uit mijn bankverleden weet ik dat
maar weinig prognoses juist zijn.” Toch
behoeven, volgens hem, beleggers ook nu
niet meer al te bang te worden. Er zijn nog
genoeg mogelijkheden om redelijk veilig
op de beurs te beleggen. Maar zelf doen
blijft moeilijk en riskant. Men neemt vaak
emotioneel de verkeerde beslissingen.

Persoonlijke benadering
Doorlopend bestudeert hij uiterst nauwkeurig de financiële markten, en de fondsen. Bekende en minder bekende. Hij
helpt zijn klanten met het samenstellen
van een degelijke beleggingsportefeuille.
Waarbij hij uitgaat van de zo zuiver mogelijk in kaart gebrachte persoonlijke situatie van de klant. Nu en straks. Hij volgt
elke klant individueel, elke dag. Peter
voelt zich ‘ouderwets’ verantwoordelijk
voor zijn klant. Dat is nieuw. En geeft vertrouwen. Om deze persoonlijke benadering houdt hij zijn landelijke klantenkring
beperkt.
Technische analyse
Peter is een voorstander van technische
analyse. Dit betekent dat de beurskoers
voor hem de enige echt objectieve maatstaf is. Deze kan omhoog of omlaag gaan,

AEX Position Trading
Dit is Peter’s specialiteit. Beleggen met
put- en callopties op de AEX-index.
Hierin heeft hij, na jaren research, een
geheel eigen strategiemodel ontwikkeld.
Dat hij nu al meerdere jaren met succes in
de praktijk hanteert. Met tevreden klanten. Geen fors ‘alles of niets’- spel, maar
degelijk, en risicomijdend, gedurende 12
dagen van elke maand, kleine winsten
opbouwend.
Rust
Wat hem de meeste voldoening geeft is
een klant die op de huidige beurs zijn rust
weer heeft gevonden. Tevreden is. Of de
koersen nu omhoog of omlaag gaan.
Maakt niet uit. Peter geniet van zijn werk.
Is daar goed in. Zijn bureau in Dronten
werkt onder de naam A2P, voluit ‘Analyse
to Profit’, een duidelijke naam. Voor meer
informatie, op internet: www.a2p.nu.
Of u belt 06-14992102.

ZEVENDE NATIONALE PLEIN AIR
SCHILDERWEDSTRIJD BLARICUM
Op zondag 27 juni 2004 zullen, alweer
voor de zevende keer in successie, meer
dan honderd kunstenaars, verspreid door
het dorp, hun kunnen tonen door een
karakteristiek deel van ons mooie dorp
vast te leggen. Hierdoor zal de oude traditie van “Blaricum kunstenaarsdorp”
wederom herleven. De bedoeling is dat de
kunstenaars de “Plein Air” werkwijze
hanteren
(het object zo realistisch
mogelijk ter plekke in de buitenlucht vastleggen ). De kunstenaars zijn dus van het
begin tot het eind door het publiek te volgen met de vorderingen van hun kunstwerk, omdat ze gewoon midden in ons
dorp op vele straathoeken en andere locaties te vinden zijn. De techniek ( olieverf,
aquarel, etc.) welke gehanteerd mag worden is vrij. De inschrijving is ’s morgens
tussen 9.00 – 10.30 uur bij
Hotel/Restaurant Bellevue, Huizerweg 11
te Blaricum en het werk dient uiterlijk om
16.30 uur ingeleverd te zijn. Bij de
inschrijving wordt ( ter controle ) het lege
doek of vel papier van een stempel voorzien. Na inlevering zal een deskundige
jury tussen 16.30 – 18.30 uur de werken
beoordelen. Prijsuitreiking kinderen om

ca.19.00 uur, en volwassenen om ca.
20.30 uur in de tuin bij Galerie de
Vlierhove, Fransepad 1 te Blaricum. 1e
Prijs: € 1250,-, 2e prijs: € 750,-, 3e prijs:
€ 450,-. Daarnaast nog de publieksprijs,
kunstenaarsprijs en kinderprijzen. Na de
prijsuitreiking zal aansluitend een grootse
verkoopexpositie plaatsvinden van 18.30
– 21.00 uur (en ook op maandag van
19.00 – 21.00 uur) in Galerie de
Vlierhove.De organisatie berust bij de
“Stichting Promotie Blaricum”. Alleen op
zondag vanaf 16.00 uur tot ca. 21.00 uur
is er in de schitterende tuin van de
Vlierhove de mogelijkheid tot het nuttigen van een drankje en een hapje verzorgd
door Indisch restaurant Merpatis.
Voor deelname aan de schilderwedstrijd is
iedereen welkom van amateur tot professional.
Informatie en/of aanvragen van inschrijfformulier en wedstrijdreglement: Jos
Roest (06-53520444). Tevens kunt U voor
inschrijving (en alle informatie en terugblikken op voorgaande jaren met vele
foto’s) terecht op onze website:
www.blaricumpromotie.nl

Foto: Gerbe v.d. Woude

Sybert Blijdenstein

“MOEDWILLIGE BLINDHEID,
EEN DIEPGAANDE COLLECTIEVE ONTSPORING”
Herdenkingstoespraak op 4 mei door
Jan Greven, oud hoofdredacteur van
het Dagblad Trouw
“Op 8 september 1944, ’s middags om
13.30, was er brand op de
Eemnesserweg. Het huis op nummer
24. Aangestoken. Als vergelding voor de
plundering een paar dagen eerder van
het huis van een NSB-er op de
Schapendrift. Bij de brand bleek nogal
wat munitie in het huis verstopt. Zo
kwam van het een het ander en werden
nog twee huizen vernietigd. Het huis
aan de Eemnesserweg is opnieuw
gebouwd. Op de plek van het huis aan
de Schapendrift staat nu een rijtje
nieuwbouwwoningen. Niet te onderscheiden van andere huizen. Het is een
van die zegeningen van het wonen in
een vrij en democratisch land waar je
nooit bij stil staat. In een democratie
bestaan geen goede en slechte huizen.
Na
de
bevrijding
konden
de
Blaricummers zo ongeveer van ieder huis
in hun dorp aanwijzen of het een goed
huis was of een verkeerd. Daar woonde
een NSB familie. En daar waren Duitsers
ingekwartierd en daar was je veilig. In de
bezetting kon huizenkennis een kwestie
zijn van leven of dood
De Blaricumse jongen Jan van Campen
wist het in 1940, hoewel toen pas negen,
van zijn eigen straat precies. Nr.1 Klatte,
nr. 3 Brouwer, NRS schilder Meyer, nr. 4
Dronsberg van der Linden, Jan woonde
zelf op nr.6, nr. 8 pas op ‘Gouverne NSBer’, nr. 10 Mirandolle, nr. 12 van Rijnberk.
Als je dat leest, bekijk je die vriendelijke
Blaricumse straten ineens anders. De huizen hebben hun onschuld verloren. Bij nr.
8 moest je oppassen.
De bezetting haalde de bewoners van
Blaricum, en daarmee ook hun huizen, uit
hun anonimiteit. Niemand ontkwam aan
kleur bekennen.
Kleur bekennen
Ambtenaren moesten verklaren dat ze
geen jood waren. Studenten moesten een
solidariteisverklaring tekenen. Officieren
moesten verklaren na hun demobilisatie
geen verzet meer te plegen. En natuurlijk
moesten joden hun ster ophalen en zich
voortaan volgens opgelegde regels als
jood gedragen. Alle manlijke volwassenen
tussen de achttien en de vijftig zonder
werk moesten beslissen: laat ik me uitsturen naar Duitsland of duik ik onder. Voor
velen betekende het besluit niet te gaan,
een opstap tot actief verzet. Verzet, zo
leert hun geschiedenis, begint klein. Haast
intiem. Met een enveloppe in je brievenbus. Een oproep om je te melden. Je leest
de brief en beseft dat er een beslissing
genomen moet worden. Waar sta ik?
De meesten in ons land kozen voor de veiligheid van de continuïteit. Zeker in de
eerste jaren van de bezetting leek dat voor

de hand liggend. Duitsland leek onoverwinnelijk, er waren nog geen maatregelen
tegen de joden, de bezetting doorbrak de
grauwe sleur van de jaren dertig. Er hing
avontuur in de lucht.
Velen hadden ook weinig keus. Ze hadden
een gezin te onderhouden en wilden hun
werk niet opgeven om vervolgens het risico te lopen als werkloze opgeroepen te
worden voor Duitsland. Begrijpelijk.
Zeker in de begintijd van de bezetting.
Waar je zo veel jaren later wel vreemd
tegen aan kijkt, is de consequentie waarmee die keus voor continuïteit werd volgehouden. Alsof er niks gebeurde.
Begin van verzet
Verzet begint bij kleine beslissingen.
Maar het wegkijken, het geen verantwoordelijkheid nemen, ook al gebeuren er verschrikkelijke dingen, begint ook met het
kleine besluit.
Het joodse gezin hoorde het tokken van de
tennisballen op de nabij gelegen banen
toen het op een zomerse zondagmiddag
wachtte op de tram van het Amsterdamse
Stadionplein
naar
de
Hollandse
Schouwburg. Hier een gezin op weg naar
Auschwitz. Daar een zondags tennispartijtje. Ik weet het. Het is onhistorisch om
zo te reageren. Die tennissers hoefden
toen nog niet te weten wat hun joodse
buurtgenoten boven het hoofd hing. Maar
ik kan het Stadionplein niet over rijden of
ik moet aan dat gezin denken. Die tramhalte is er trouwens ook nog steeds.
In zijn juist verschenen boek Europa
citeert Geert Mak een artikel van
Sebastian Haffner over Albert Speer. Het
verscheen in de Engelse zondagskrant
The Observer van 9 april 1944. Speer,
vond Haffner, was ‘de verwerkelijking
van de revolutie der managers’. Het prototype van de pure technocraat, het klasseloze, briljante type zonder achtergrond dat
geen ander doel kent dan carrière maken.
Dat niet-nadenken zorgde ervoor dat alle
jongemannen van zijn soort de ‘schrikwekkende machinerie van onze tijd’ tot
het uiterste bleven bedienen..’ Die technocraten, aldus Haffner in 1944, zullen blijven. ‘Dit is hun tijd. De Hitlers en de
Himmlers raken we wel kwijt, maar de
Speers, wat er ook met hen individueel
moge gebeuren, zullen nog lang onder ons
zijn.’ De holocaust niet alleen als uiting
van bijna religieus fanatisme, maar, veel
verontrustender, ook een uiting van moedwillige blindheid, van een diepgaande collectieve ontsporing.
Zich voegen in het systeem.
De organisatie laten uitmaken wat goed is.
De eigen morele standaard tussen haakjes
zetten. Omringd, voeg ik er aan toe, door
de stilzwijgende goedkeuring van een
omgeving, die zich van haar verantwoordelijkheid afmaakt. Laat die organisatie
haar eigen doeleinden maar volgen en

HOVENIERSBEDRIJF
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Aanleg en onderhoud
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(035) 5311912

bemoei je er niet mee.
Wat zou je trouwens kunnen doen? We
hebben maar heel weinig argumentatie
nodig om de eigen bestaanszekerheid niet
op het spel te zetten.
Des te opmerkelijker de enkelingen die
dat wel deden. We denken straks aan hen.
En we denken aan alle slachtoffers van die
‘schrikwekkende machinerie van onze
tijd’ met haar moedwillige blindheid. Die
woorden van Haffner blijven bij me hangen.
Wat valt te leren van degenen die toen niet
blind waren? In elk geval dit: ze waren
trouw aan de waarden waarvoor ze stonden en pasten zich niet aan. Hun waarden
zijn nog steeds dezelfde als de onze: vrijheid, gelijkheid, de rechtstaat en eerbiediging van de rechten van de mens.
Geen monument nodig
De Blaricummers hadden direct na de
oorlog een monument niet nodig. Ze hoefden maar door hun dorp te lopen en ze
wisten welke huizen goed waren, welke
slecht, waar slachtoffers gewoond hadden
en waar neutrale overlevers. Het dorp zelf
was één groot monument. Die herinnering
is vervaagd. Al onze huizen zijn nu weer
aan elkaar gelijk. Gelukkig.
Een maal per jaar roepen we in herinnering dat dat vijf jaar lang anders is
geweest. Dat er tijden zijn waarin meegaandheid neerkomt op ontrouw aan de
diepste waarden van onze samenleving.
En omgekeerd trouw aan die waarden
leidt tot dwarsheid en verzet.”
Jan Greven

SAMENGESTELDE
MENWEDSTRIJD
IN BLARICUM
Op zaterdag 5 juni a.s. organiseert rijvereniging Stad en Lande haar jaarlijkse
samengestelde menwedstrijd in Blaricum.
Op de grasvlakte van het Harde aan de
Meentzoom kan men vanaf 9.00 uur
genieten van een spektakel van paard,
mens en koets. Ongeveer 50 aanspanningen zullen strijden om de winst, de bekers
en de linten. Voor een aantal deelnemers
heeft deze wedstrijd een bijzonder tintje
want ze rijden een thuiswedstrijd voor
eigen publiek. Altijd extra spannend.
Een menwedstrijd bestaat uit drie onderdelen: dressuur, vaardigheid en marathon.
Leden van de KNHS kunnen zich voor
deze wedstrijd inschrijven. Men kan starten in de klassen 1, 2 of 3, afhankelijk van
het aantal winstpunten dat in vorige wedstrijden werd behaald. Daarnaast zijn er
natuurlijk de verschillende rubrieken
zoals tweespan pony of vierspan paard.
Binnen de rubriek wordt dan ook zoveel
mogelijk van gelijke klasse gestart.

J. Vos

DRIE HEREN VAN SAMEN 270 JAAR
Elke donderdagmiddag om de veertien
dagen zijn ze er, in de Blaercom, om zo
maar te praten over de dingen van alledag. In de vorige eeuw vormden ze een
tijdlang samen het college van burgemeesters
en
wethouders:
Mr
M.Tydeman (91), burgemeester van
1959 tot 1972, H.P.de Klerk (90), wethouder van 1953 tot 1978, en O.Schöne
(89), wethouder van 1970 tot 1980.
Tijdens het gesprek voor dit artikel was
tevens aanwezig P.H.Pastor (90), medeoprichter van de BOOK, de Blaricumse
Ontwikkelings en Ontspannings Kring,
een vereniging die nu ook nog maandelijks concertreizen vanuit Blaricum naar
diverse concertgebouwen verzorgt.
Opmerkelijk tijdens dit gesprek zijn de
stiltes die vallen voor gepeins om het
geheugen te raadplegen voor herinneringen met name waar het gaat om (namen
van ) personen, jaartallen en gebeurtenissen van vroeger.
Bouw Bijvanck
De voorbereidingen van de bouw van de
Bijvanck was ongetwijfeld de belangrijkste gebeurtenis van de jaren zeventig en
tachtig. Mr Tydeman verhaalt over de reis
per vliegtuig met Gooische bestuurders ,
onder meer naar voorsteden van Parijs,
om zich op de hoogte te stellen van de uitvoering van plannen elders. Voordat ‘de
burgemeester’ verder kan gaan brengt de
heer De Klerk nog in het midden dat
Tydeman andere plannen had met de
Oostermeent. Die wilde dat gebied agrarisch houden voor de bouw van zes boerderijen. Maar door die plannen werd, door
aanwijzing van het Rijk van dat gebied tot
bestemming ‘woningbouw’ een streep
gezet. Toen die aanwijzing van de
Minister er kwam, met het advies om
Huizen als grootste gemeente het gehele
gebied te laten bebouwen, zei Tydeman
“Als er dan toch gebouwd moet worden
dan doen we dat zelf.” Hij heeft, aldus De
Klerk, veel invloed gehad op de vormgeving van de Bijvanck. Met name door als
voorbeeld te nemen de opzet van “La
Grande Borne”, een wijk van een der
voorsteden van Parijs. De stedenbouwkundige Wissing kreeg opdracht de nieuwe wijk te ontwerpen, maar hij moest zijn
liniaal thuis laten. En dat is in de Bijvanck
goed te zien.
Verlengde Bergweg
Huizen had er bezwaar tegen als het
Al meer dan 60 jaar
ambachtelijk
bereid ijs

Linnen en Bedtextiel

Andere bestuursherinneringen
Dit was de aanleg van de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Gooiersgracht
(R.W.Z.I.) voor het afvalwater van Laren,
Blaricum, Eemnes en later ook van een
deelt(je) van dat van Hilversum. Dan de
realisering van de bouw van de
Bouwvenen. De ‘hergeboorte’ van de kermis: de gemeenteraad zag toen namelijk
niets meer in de kermis. Maar Tydeman
verplaatste deze jaarlijkse gebeurtenis van
het terrein aan de Bierweg naar het centrum van het dorp. Met groot succes, zoals
inmiddels wel bewezen is. En er was ook
de tot standkoming van het ‘Beschermde
Dorpsgezicht’.
De Klerk, die op 3 mei j.l. 60 jaar getrouwd
is met Jacoba de Graaf, wil graag nog kwijt
dat Onno Schöne voor hem een grote steun
is geweest in zijn streven om hier betaalbare woningen te bouwen, de huidige
Blaricumse woningwet- en premiekoopwoningen.
Schöne zelf memoreert de plannen om
tegelijk met de nieuwe aanplant van bomen
in de Bijvanck ook bomen te bestellen voor
de Eemnesserweg, die toen al aan vervanging toe waren. Wanneer de gemeenteraad
ook toentertijd niet voor de druk van de
omwonenden was gezwicht, hadden we nu
een prachtige laan gehad met bomen van
zo’n dertig jaar oud. De firma Copijn werd
echter ingeschakeld voor de’renovatie’ van
de bomen, en dat heeft de gemeente veel
geld gekost.
En, na afloop van de raadsvergaderingen
van toen ging het hele gezelschap naar café
Wim Vos (Oude Raadhuis, thans Gall &
Gall). Daar werden alle zaken nog eens
doorgenomen in onderling goed overleg en
zonder conflictsituaties. De respectvolle en
plezierige omgang met elkaar was volgens
de drie heren toen nog heel gewoon.
Adrie van Zon

Hoveniersbedrijf
Roest - Borsen

IJSSALON

WONINGINRICHTING
Huizerweg 2
Blaricum
Tel. 035 538 33 93

bouwverkeer ten behoeve van het
Blaricumse deel van de nieuwbouw
Oostermeent (Bijvanck) via haar straten
ging. Om die reden werd de Bergweg verlengd (met een slinger). Tevens dienend
als scheiding tussen natuurgebied en concours hippique terrein. Voorwaarde van de
provincie was dat de weg zou worden
opgenomen in het bestemmingsplan . Dat
dit om bestuurlijk-politieke redenen niet
gebeurd is betreuren de drie magistraten
van toen nog steeds.

Schietspoel 27, 1251 XT Laren
Huizerweg 10

BLARICUM
035 538 34 90

www.ijssalondehoop.nl

Tel./Fax
035 538 44 70

OUDEREN GEVEN
BELANGELOOS AAN
IEDEREEN ADVIES
Als u met een praktisch probleem zit, kan de Stichting
Gilde misschien helpen.
– Inzake grond- en pachtkwesties?
– Problemen bij ontslag of pensionering?
– Hulp nodig bij opstellen huishoudbudget?
– Van plan zelf uw fiets te repareren?
– Brieven vertalen in/uit het Tsjechisch?
Bel met Stichting GILDE, tel. 524 23 13.
Zie ook www.gildegooinoord.nl

piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas
Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV

Guus van den Berg

TAXI-LIMO SERVICE
06-27064704
Privé
Capittenweg 47
1261 JL Blaricum
035-5314435

AIRPORT SERVICE

Wetering 41
Blaricum

T 035-5264531
F 035-5266062

Voor al uw drukwerk

TOTALE ING
IG
BEVEIL

LOCLK
L
E
W
®

24 UUR SERVICE

Blaricum:
035 - 531 37 50
Almere:
036 - 523 13 00
Breukelen: 0346 - 26 36 29

de Specht
Boom-, en
Groenverzorgingsbedrijf
Blaricum
Telefoon 035 - 531 02 09
B.g.g 035 - 694 73 53

29 MEI OPEN DAG
IN DOOYEWAARD
ATELIER
Zaterdag 29 mei bent u tussen 12:00 en
17:00 uur van harte welkom op het
Fransepad 42 om het werk van Daniëlle
Davidson te bezichtigen.
Daniëlle Davidson is de kunstenaar die
per 1 februari in het atelier aan het
Fransepad vertoeft. Hiermee neemt de
zesde kunstenaar haar intrek in het atelier
dat door de Dooyewaard-stichting aan net
afgestudeerde kunstenaars van Academie
Minerva te Groningen wordt geboden.
Deze prijs is als opstap bedoeld om net
afgestudeerde kunstenaars de mogelijkheid te geven om als zelfstandig kunstenaar te werken.
Daniëlle’s werk bevat zowel figuratieve
als abstracte elementen. Het materiaal, de
compositie en de ruimtelijkheid zijn drie
aspecten die belangrijk zijn om hiermee
een eigen beeld te creëren.
Kleuren spelen ook een grote rol voor de
sfeer en het uiteindelijke beeld. Vaak
gebruikt zij een eigen foto die zij in het
begin verwerkt in het schilderij en later in
het proces loslaat zodat haar beeldtaal
gaat spreken. Ze is gewend om de directe
omgeving te gebruiken. Na een reis in
Zuid-Amerika heeft ze ook inspiratie uit
die reis gehaald. Daarom is ze blij dat ze
de kans heeft om in een kunstenaarsdorp
als Blaricum te kunnen werken.
Waarschijnlijk gaat Blaricum haar volgende inspiratiebron worden. In het begin
heeft ze veel gefietst in de omgeving. Nu
is ze hard aan het werk geslagen in het
mooie atelier.
U bent allen van harte welkom. Heeft u
vragen of wilt u een ander keer langs
komen dan kunt u Daniëlle mailen,
daandavidson@hotmail.com

25 JUNI
ZOMERCONCERT
‘RUST WAT’
Op vrijdag 25 juni a.s., aanvang 20.15 uur,
wordt voor de 7e maal het inmiddels landelijk bekende zomerconcert gehouden
bij de vijver van restaurant ‘Rust Wat’ in
Blaricum. De organisatie is er in geslaagd
om het Kamerorkest ‘Prima la Musica’ uit
Vlaanderen, onder leiding van Dirk
Vermeulen te contracteren. Met als solisten Benny Wiame (trompet) en Luc Bergé
(hoorn). Op het programma staan werken
van Haydn (symfonie nr 53, en trompetconcert), en Mozart (hoornconcert en
symfonie nr 36 in C.). Kaarten (21,50
p.p.) zijn te koop bij de apotheken in
Blaricum en Laren, en op de avond zelf bij
de ingang. De opbrengst is bestemd voor
het St.Francis’ Hospital in Katete,
Zambia. Voor informatie en kaartverkoop:
www.zomerconcert.nl. Trompet en hoorn
aan het water, in deze sfeervolle, bosrijke
omgeving: u mag dit niet missen!

A G E N D A
Gemeentehuis: Nederheem
Cie I, Welzijn, Sport & Soc.zaken:
7 juni ‘04 om 20 uur.
Cie II, Ruimtel.Ordening. & Beheer:
8 juni ’04 om 20 uur.
Cie III, Person.Financ.& Org. :
9 juni ’04 om 20 uur.
Raadsvergadering:
24 juni ’04 om 20 uur.
Stichting GILDE Laren/Blaricum
Spreekuur: donderdag 11.00-12.00 uur
In “de Warrekam”, Laren
Historische Kring
Openingstijden “Op de Deel”
Zaterdag 14.00 – 16.00 uur
donderdag 20.00 – 22.00 uur
Singer Museum Laren
Jacob Dooijewaard, tot 20-06
Schildersdorpen in Nederland
20-05 t/m 29-08
Schaapskooi Blaricummerheide
Open iedere zondag 14.00 – 16.00 uur
Oud papier inleveren
Elke 2e zaterdag v.d.mnd in:
- Oude Dorp
Brengen parkeerterrein BVV’31
Schapendrift, in container doen
- Bijvanck
Buitenzetten. Wordt opgehaald.
G.A.D.
Inleveren klein chemisch afval:
2e dinsdag v.d. maand Winkelcentrum
De Balken
09.00-09.30 uur
Scheidingsstation Huizen:
Ambachtsweg, maandags gesloten

DE RUNNING
LUNCH 2004
Ook dit jaar organiseert de “Stichting
Promotie Blaricum” weer een “Running
Lunch”.
Het is gebaseerd op het steeds veranderen
van locatie tijdens de lunch of diner. Voor
Blaricum is dit op eigen wijze ingevuld:
de plaatselijke horeca (restaurant
Bellevue, brasserie Bon, eetcafé Moeke
Spijkstra, Chinees restaurant Yong An,
Indisch restaurant Merpatis en eetcafé
d’Ouwe Tak) neemt steeds de wisselende
locatie voor haar rekening. Het menu
wordt ingevuld door de restaurants zelf
naar eigen idee en inzicht.
Deze voor Blaricum werkelijk unieke
samenwerking vindt plaats op zondag 27
juni. Deelname aan dit evenement kan
alléén bij voorinschrijving bij: Hotel/restaurant Bellevue, Huizerweg 11 te
Blaricum (inschrijving is alléén mogelijk
op de zaterdagen: 29 mei, 5-12 en uiterlijk
19 juni tussen 10.00 – 17.00 uur). De
inschrijving is op 17 mei begonnen en in
verband met het beperkt aantal plaatsen in
de Blaricumse horeca is er door snel te
reageren misschien nog een plaatsje te
bemachtigen. Want vol is vol!. En alleen
betalen à contant is inschrijven. De prijs
per couvert bedraagt ook dit jaar € 35,inclusief 3 glazen wijn en een kopje koffie. Tevens kunt U voor informatie (o.a.
het menu) terecht op onze website:
www.blaricumpromotie.nl

Restaurant “De Tafelberg”
Lunch van 12.00-15.00 uur
Diner vanaf 17.30 uur
Maandag gesloten

Zaterdag en zondag
Diner vanaf 17.30 uur
Tel.: 035-5383975
www.tafelberg.nl

Gemeente

Blaricum
Zondag 6 juni, 10.00 uur
Prof. Dr. P.N. Holtrop, Den Haag
Zondag 13 juni, 10.00 uur
Ds. F.Z. Ort, Dieren
Zondag 20 juni, 10.00 uur
Prof. Dr. A. Wessels, Amstelveen
Zondag 27 juni, 10.00 uur
Ds H.P. Venema, Diepenveen
Tijdens de diensten is er kinderoppas (0-4
jaar) en kinderkerk (4-12 jaar). De jeugdkapel voor jongeren van 12-16 jaar komt
bijeen in de Blaercom. Website:
www.protestantsegemeenteblaricum.nl.

GEBOORTEN
06-04-2004 Samantha Anaëlle
Westerweel
15-04-2004 Annelisa Milla Juliana
van Eldik

OVERLEDEN
28-03-2004 Dirk Keijzer, oud 59 jaar
01-04-2004 Maria Gerarda van der
Zwaan-Vos, oud 88 jaar
02-04-2004 Rijmpje Veenstra-Sibbelee,
oud 81 jaar
06-04-2004 Anna Maria Dieho-Gieskes,
oud 85 jaar
08-04-2004 Jan Ramp, oud 68 jaar
09-04-2004 Cornelis Everardus Bakker,
oud 77 jaar
15-04-2004 Maria Tuijl-Willemse,
oud 44 jaar

HUWELIJKEN
03-04-2004 Gerardus Johannes van
Asten, en: Aimée Brendel
04-04-2004 Paul Leeuwis, en: Mauritia
Adriana Maria Snels

EVENEMENTEN
IN BLARICUM
Zaterdag 5 juni: Samengestelde
menwedstrijden op ’t Harde.
Maandag 7 t/m donderdag 10 juni:
Avondvierdaagse.
Zaterdag 19 juni:
Blaricumse Tractordagen op ’t
Singerweitje. Aanvang 11 uur.
Zaterdag 19 t/m zondag 27 juni:
Open toernooi Blaricumse Lawn Tennis
Club aan de Schapendrift.
Vrijdag 25 juni:
Zomerconcert ‘Rust Wat’.
Zondag 27 juni:
7e ‘Plein Air ‘ Schilderwedstrijd.
Zondag 27 juni: Running Lunch.
Zondag 27 juni: Blaricums Zomer
Muziekfeest in en rond de muziektent.

R.K.

AllianceFrançaise
’t Gooi
Voor Franse taal en Franse cultuur.
Taal- en andere cursussen, lezingen, reizen, toneel.

Info tel.: 06 - 53 49 25 75

Fr i t z
Hörl
edelsmid

-

juwelier

Dorpsstraat 8 - 1261 ET Blaricum
Tel. (035) 531 79 98

Diensten in het weekend
Alle diensten worden gehouden in de
Noodkerk (gymzaal van de
Bernardusschool)
Zaterdag 17.00 uur: Eucharistieviering
of Woord en Communieviering.
Zondag ( Let op : deze maand verandert
de aanvangstijd!!!) 9.45 uur :
Eucharistieviering of Woord en
Communieviering.
Zondag 6 juni: Kindernevendienst
Door de week:
Donderdag 19.15 uur
Avondgebed in de koffiekamer van de
pastorie
Bijzonderheden:
Dinsdag 1 juni 15.00 uur
Huwelijksdienst van Guido van Gestel en
Marlou Renders in de Protestantse kerk
aan de Torenlaan.
Woensdag 2 juni 10.00 uur
Seniorenmis in de koffiekamer daarna
koffiedrinken
Zondag 13 juni 9.45 uur
Sacramentsdag. Viering in de tuin van de
kerk, gevolgd door processie, daarna koffiedrinken in de pastorie
Zaterdag 19 juni 17.00 uur
Viering van het H. Vormsel
Zondag 20 juni 9.45 uur
Gezinsviering met medewerking van het
Kinderkoor
Zondag 27 juni St. Jansprocessie in
Laren, géén viering in Blaricum
Voor verder 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

Colofon
hei&wei bestaat mede dankzij een voorlichtingsbijdrage, donaties en de adverteerders

Eindredactie:
Sybert Blijdenstein
Kopij: William Singerweg 13, 1261 EH Blaricum
(035) 5383893-06-54995520, zowel aan heienwei@jm2.nl als aan redactieheienwei@xs4all.nl
Redactie: Ada Keizer, Linda Knufman,
Hennie Lamaker, Corry de Vrieze-Brandenburg,
Piet Niks, Conny Rector, Frans Ruijter, Ina
Schaafsma, Rob Tammerijn, Jan Willems,
Tiny de Wit, Adrie van Zon
Medewerkers: Cornelie Andreae-Rothbarth,
Mariëlle Bakker, Adrie Boxmeer, Eric Jan
Bulten, Linda Eggenkamp, Els de Graaf,
Rolf Kok, Aty Lindeman-Strengholt,
Mariëtte v.d. Spek, Gerbe v.d. Woude
Advertentie-, sponsoropdrachten:
Jacqueline Gesink, tel.: (035) 531 31 62
Uitgever: Stichting Dorpsblad Blaricum
Voorzitter: Paul Nobelen
Secretariaat: Jacqueline Gesink, gesink@cs.com
Penningmeester en donateursinformatie:
Pim Baljet, tel. (035) 538 31 58
Banknr. 55.16.17.047
t.n.v. St. Dorpsblad Blaricum
Druk: JM2 grafische producties, (035) 5316520

ARMARIUM
Meubelmaatwerk
van ontwerp tot
uitvoering
Interieur
Restauratie
van antieke meubelen
Meubelstoffering
Antiek in - en verkoop

Leeuwerik 1 - 1261 SL Blaricum
Tel. 035 - 523 32 75
Fax 035 - 523 32 76

Werkplaats
Angerechtsweg 3a
1261 XG Blaricum
Telefoon
06 50692151
06 55867534
035 5266863

Siertuincentrum Calis

LEVERING VAN O.A.
Wasmachines, Gasfornuizen,
Boilers, Geysers, Kachels,
Stofzuigers, Verlichtingsartikelen

AANLEG EN ONDERHOUD VAN:
Gas-, Water- en Sanitaire installaties.
Elektrische installaties

LOODGIETER: Meentzoom 29
telefoon (035) 538 24 85

ELECTRICIEN: Evenaar 8
telefoon (035) 538 78 92

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

TUINAANLEG EN ONDERHOUD

Dorpsstraat 3, Blaricum, tel. (035) 5383409

Winkels
Angerechtsweg 4
1261 XH Blaricum
Marktstraat 50
1411 EB Naarden Vesting

Jan en André Visser

nieuwbouw, verbouw, onderhoud,
restauratie en beheer

AARDAPPELENGROENTEN- EN FRUITHANDEL

Parochie

St. Vitus Blaricum

de “Briljant” versierder van ‘t Gooi

RUVAannemersbedrijf bv

D. BEEK

Protestantse

• Vaste planten, heesters, coniferen en bomen
• Kamerplanten, snijbloemen en boeketten
• Perkplanten en bloembollen
• Meststoffen, sierbestrating, tuinhout, grondsoorten in zakken of los gestort
Schapendrift hoek Eemnesserweg Blaricum • 035 - 531 17 01

Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

