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hei & wei
dorpsblad voor Blaricum

HEI & WEI IS HET DORPSBLAD DOOR EN VOOR ALLE BLARICUMMERS EN IS EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DORPSBLAD BLARICUM.
SPONSORS

‘BUURTPRAATJE MET GEVOLGEN’
Op een mooie vrijdagmiddag fiets ik
met onze jongste dochter naar de
markt in Laren. Op de hoek van de
Dorpsstraat en de Eemnesserweg
komen we Mieke Calis-Lanphen tegen,
vlak voor haar huis. Op de geijkte
vraag “heb jij nog nieuws?” (we waren
tenslotte al 100 meter van huis) ontstond een gesprek over vroeger. Dit
gesprek werd al snel ondersteund met
foto’s. “Moet je toch eens kijken wat
een mooi plaatje”, zei Mieke toen ze mij
een foto liet zien uit 1933 van zichzelf en
haar broer Peter. Ik dacht gelijk: dit is
nu eens leuk voor Hei en Wei, want het
leuke is dat Mieke op 1 mei 80 jaar is
geworden.
Foto: Jan Noorda
Onze boerentrots: De Eng (vanaf de Algemene Begraafplaats).
“Ik leup over de nenge
dee stoffig is en droog
en ‘k docht zoo bij m’n eigen:
de rogge staet al hoog

‘t Zal nyt zoolang meer duren
dan wurd et weer ê maeit
en vur dat je et weten
opneiuw weer innezaeit.”

JAKOB TABAK, 21 JAAR
REDDINGSBRIGADE BLARICUM
Jakob Tabak. Hij was één van de vier
personen die op 29 april onder valse
voorwendselen naar het Blaricumse
gemeentehuis werden gelokt: ”Om iets
te tekenen, maar wel bij de burgemeester. Dus de jongens zeiden tegen me dat
ik ‘een beetje een knap pak’ aan moest
doen”. Hij trok ‘een knap pak’ aan en
ging op zoek naar de burgemeester: “Zit
ze nog op d’r ouwe kamer?” Voor hij
echter bij die kamer aankwam ving de
burgemeester zelf hem al op. Hij werd
benoemd tot lid in de Orde van Oranje
Nassau. Een erkenning voor dat wat
hij in 21 jaar had opgebouwd: de
Reddingsbrigade Blaricum. Van een
éénmanspost tot een complete bewakingsploeg van 55 personen. Waarvan
er 30 een vijf jaar durende opleiding
achter de rug hebben.
“Dit is ‘m dus”, zegt hij een aantal weken
later, tijdens een gesprek in het onderkomen van de brigade op de ‘Punt’ van het
Stichtse Strand. Hij toont trots het ereteken en voegt er aan toe: ”Fantastisch dat
die jongens van ons bestuur dit gedaan
hebben. Dat doet me wat. Ik heb ze nota
bene zelf nog opgeleid! De hele bende
was op het gemeentehuis en Gerbe van de
Woude draaide met zijn camera als een
kloek om me heen. Ik was er helemaal stil
van en dat gebeurt niet vaak.”
Voorgeschiedenis
Jakob Tabak, 59 jaar, een markante verschijning. Witte haren boven een gebruind
gelaat waarin de scherpe blauwe ogen
voortdurend gericht zijn op het water: ”De
aard van het beestje, hè. Ik houd constant
in de gaten wat er op die plas gebeurt. Die
surfer, daar let ik al een tijdje op. Ik vertrouw ‘m niet.” Ondertussen vertelt hij
hoe hij dertig jaar geleden bij de
Blaricumse EHBO-vereniging kwam om
het diploma te behalen. Nodig voor zijn
opleiding tot zweminstructeur. Hij was
toen beheerder van het zwembad Crailo in
Hilversum. “Ik was, en ben een buitenmens, een watermens. Ik houd van het
buitenwater.” Bij de EHBO bleef hij hangen: ”een leuke ploeg.” Van daar uit werd
hij benaderd met: “Jij weet wat af van reddend zwemmen. We zijn bezig met een
stuk land bij de Stichtse Brug. Het ligt in
de planning om daar een bewaakt recreatiegebied te creëren. Er moet een soort
reddingsbrigade komen. Voel jij daar wat
voor?” Jakob wel, vooral ook omdat het in
diezelfde periode duidelijk werd dat het
zwembad definitief zou gaan sluiten.
Besprekingen volgden, en op 15 juni 1983
was het bestaan van de Reddingsbrigade
Blaricum een feit. Oprichter en bestuursvoorzitter was Jakob Tabak.
24uursbewaking
Hij vertelt hoe ze in die beginperiode met
geleende rubberbootjes werkten. In 1985
kwam er voor de brigade, met inmiddels
meer structuur, een onderkomen én een
boot van de gemeente. Van toen af werd er
elk weekend gevaren, waarbij ze ook ’s
nachts paraat waren. “Wanneer er ’s
nachts vuurpijlen werden gesignaleerd

gingen we er ook op uit”. Er aan toevoegend: “Toen ik hier begon leidde ik alle
jongelui zelf op: reddend zwemmen, redden, varen, enz. Nog een kleine club. Het
eerste bestuur bestond uit vijf personen en
daarmee moesten we ook bewakingen
draaien. Maar….ik mocht gebruik maken
van de hulp van de secretaresse van de
burgemeester.” Er is intussen veel veranderd. Zo heeft de brigade tegenwoordig de
beschikking over vier EHBO kader-, vier
vaar- en vier zweminstructeurs. En zijn er
verschillende opleidings- en reddingsboten. In het weekend en bij evenementen is
er een 24uurs bewaking. Met een 24-uurs
dekking door de week Alle “jongens”
hebben piepers op zak. Er is aansluiting
op de meldkamers van brandweer en kustwacht. Bij calamiteiten kan de ploeg binnen acht minuten present zijn. Jakob: ”We
hebben ook een AED, een ‘automatische
externe defibrillator’. Bij (dreigende)
hartstilstand. De jongens zijn opgeleid om
met dat ding te kunnen werken. En ik heb
zelf ook al drie keer met succes een hartreanimatie toegepast”.

En in die 80 jaar is er veel gebeurd. Mieke
werd geboren op 1 mei 1924 aan de
Meentweg op no. 37. Zij is het tweede
kind uit het gezin van tien kinderen van
Jan Lanphen en Jans van Thienen. Dit
waren fijne mensen die ook veel goed
deden in de buurt waar zij woonden. Mijn
ouders waren buren van hen in de oorlog.
Mijn moeder vertelde vaak over hoe Jans
bij haar kwam en zei: “Maid, hou je
schulk (schort) op”. En dan kreeg ze er
iets te eten in. Dit was meer dan welkom
in een jong gezin met drie kleine kinderen.

begin gemaakt met de omschakeling van
koeien naar paarden. Dit was een passie
van Klaas, hij was een echte paardenman.
Iets wat hij met succes heeft overgebracht
op de kinderen.

eigenaar: de heer R. Ton

de Jong Strankinga Ronk

Mieke met haar broertje Peter

Op 1 mei is deze echte Blaricumse vrouw
80 jaar geworden. Dit werd gevierd, waar
kan het Blaricumser, in het Vitusgebouw.
We wensen Mieke nog vele mooie jaren
met al degenen die haar liefhebben om
haar heen. Het is haar van harte gegund!

Er moest hard gewerkt worden om de
zaak draaiende te houden en er werd een

Frans Ruijter

Beroep op de brigade
Dit jaar is er zeker dertig keer al een
beroep gedaan op de Brigade. De hulp
varieerde van assistentie bij een gebroken
zeilmast tot een te water geraakte auto.
Van het redden van een jong ree dat dreigde te verdrinken tot het veilig aan land
brengen van een vrouw die van haar paard
gevallen was. Met een gebroken arm, liggend aan het water onderaan de gladde
basaltblokken. Maar onze brigade opereert niet alleen hier. Van de 180 reddingsbrigades door het hele land, behoort die
van Blaricum, samen met nog drie andere,
tot de vier landelijke ‘eerste uitruk-brigades.’ Deze vier kunnen namelijk binnen
enkele uren een team paraat hebben dat 48
uur achtereen inzetbaar is. Een eerste vereiste bij watersnoodrampen, zoals die in
1995 en 1998 in Limburg plaatsgevonden
hebben. Voor de daar verleende hulp heeft
de Blaricumse Reddingsbrigade een eervolle vermelding en een oorkonde gekregen.
Zuinig op de vrijwilligers
“Zo gauw als het mooi weer is, zit hier
wel een man of twintig”, vertelt Jakob,
“gewoon om bezig te zijn. Er is altijd wat
te doen. Als er op het water wat aan de
hand is komen ze razendsnel in actie. We
verdelen de taken: de observatie en het
patrouille lopen, met de boot weg. Steeds
met elkaar in contact met de marifoon. In
verband met de mei-vakanties zijn de jongens de laatste weken elke dag op het
water geweest. Tijdens de vakantieperiodes komen ze sowieso hier toch al naar
toe.” Hij benadrukt: ”Het zijn allemaal
vrijwilligers. Enthousiast en gemotiveerd.
Ze betalen zelfs nog contributie om mee te
mogen doen. Want het is een club, een
nuttigheidsclub. Daar staat wel een heel
lesprogramma tegenover. Die vrijwilligers
moet je koesteren. Het zijn de mensen
waar de huidige maatschappij, voor meer
dan je denkt, op draait. We zijn zuinig op

B l a r i c u m

In de jaren die volgden vlogen de kinderen uit en toen sloeg het noodlot toe.
Klaas verongelukte bij Liempde op 30
november 1972. Naast het grote verdriet
van het verlies van haar man, kreeg Mieke
ook de hele zorg van het bedrijf op haar
schouders. Een zware last die zij op
bewonderenswaardige wijze heeft gedragen. De kinderen zijn allemaal op hun
plaats gekomen en hebben zelf alweer
kinderen. Sterker nog, twee dochters van
Mieke zijn al oma en dus is Mieke ook
overgrootmoeder en daar is zij trots op.

Op de Meentweg groeide Mieke op totdat
ze verkering kreeg met Klaas Calis. Zij
wilden graag trouwen op Miekes verjaardag, 1 mei 1945. Helaas kon dit niet
omdat het te gevaarlijk was om volk over
te laten komen in, wat later bleek, de laatste week van de oorlog. Natuurlijk werd
er toch getrouwd en wel op 9 mei 1945.
Mieke en Klaas gingen wonen aan de
Venenweg 6 waar Henny Vos, de koster,
nu woont.
In 1949 gingen Mieke en Klaas, met toen
twee kinderen, verhuizen naar de
Angerechtsweg 12, het ouderlijk huis van
Klaas. Hier woont nu Lammert van Gijs
Calis. Vier kinderen en zes jaar later werd
er wederom verhuisd, nu naar
Eemnesserweg 2, de boerderij van
Leendert Verver. Hier werden nog drie
kinderen geboren. Het huwelijk was nu
gezegend met vijf meisjes en vier jongens.

HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

Torenlaan 12, Blaricum 035-5315300

U bent onder de pannen
met een hypotheek
van de Rabobank

BLARICUM

Het is tijd
voor de
Rabobank

erfenis van gooiers
Verkrijgbaar in de boekhandel.

Jakob Tabak
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

die jongens. En daarom staat hier veiligheid voorop: we werken met de regels van
de Arbo in de hand.” Jakob Tabak is één
van de weinige niet-Blaricummers die
hier onderscheiden is. Maar al die mensen
die recreëren onder het waakzaam toezicht van “zijn jongens”, zullen de juistheid van de beslissing van “Hare
Majesteit” volledig beamen. Voor hen en
ons hóórt Jakob gewoon bij Blaricum!
Ina Schaafsma
Voor meer informatie over Reddingsbrigade Blaricum:
www.reddingsbrigade.nl/blaricum

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@hetnet.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 augustus nummer
inleveren vóór 2 augustus 2004,
William Singerweg 13,
Verschijningsdatum 26 augustus 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

Gemeente verder met
plan bebouwing de
Blaricummermeent
De gemeenteraad van Blaricum heeft in
zijn vergadering van mei het plan van
aanpak Blaricummermeent, ‘van visie
naar realisatie’, vastgesteld. Daarnaast
stelde de raad een krediet van 2,5 miljoen euro beschikbaar waarmee het college de verdere plannen voor bebouwing van de Blaricummermeent gaat
uitwerken. Op de locatie gelegen tussen
de A27, de wijk Bijvanck en het
Gooimeer gaat de gemeente tussen de
vijf- en zevenhonderd woningen en een
klein bedrijventerrein bouwen. Het totale gebied is 55 hectare groot.
Nadat de raad het plan vaststelde lanceerde de gemeente Blaricum de website www.deblaricummermeent.nl. Op die
website is uitgebreide informatie te vinden over het project, zoals het laatste

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

nieuws, een uitgebreide beschrijving
van de plannen en een downloadversie
van het plan van aanpak.
Achtergrond
Blaricum heeft al enige jaren plannen
om woningen te realiseren in de
Blaricummermeent. In 2000 stelde de
gemeenteraad
de
‘structuurvisie
Blaricummermeent’ vast. Uitgangspunt
daarvan was om het gebied op een
evenwichtige wijze te ontwikkelen voor
wonen, werken en recreëren. De provincie wilde in het gebied een bedrijventerrein van 35 hectare realiseren. In de
structuurvisie is aangetoond dat de
Blaricummermeent optimaler ontwikkeld kan worden als het bedrijvenpark in
een kleinere omvang en in samenhang
met het woongebied ontwikkeld zou
worden. In het plan van aanpak wordt
nu gesproken over een regionaal bedrijventerrein van 18,5 hectare groot.
De volgende stap in het project is het

Winkelcentrum de Balken

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

POPKE STEGENGA (83): MET
KONINKLIJKE EER ONDERSCHEIDEN

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

Met de komst van de nieuwe woningen
wil de gemeente Blaricum voldoen aan
de vraag naar gevarieerde woningbouw
voor jong en oud, die aansluit bij het
open en groene karakter van het dorp.
Tevens biedt het bedrijventerrein ruimte
aan zowel startende als bestaande
Blaricumse ondernemers.

Burgerjaarverslag
huis-aan-huis
verspreid
Sinds de invoering van het dualisme in

In de laatste week van mei is het
‘HOTEL’ aan de Eemnesserweg 6 gesloopt. Om plaats te maken voor de
ingang naar de nieuw te bouwen woningen op het oude gemeentewerfterrein.
Een stuk historie is daarmee afgesloten. In
het huis trof onze fotograaf Gerbe van der
Woude een muurschildering aan van een
onbekende kunstenaar. Wellicht een passant die, zoals in die tijd niet geheel ongebruikelijk, zijn logies daarmee betaalde.
De schildering is gesigneerd H.Honders
en gedateerd 5 / 2 1937. Helaas was het
praktisch gezien niet mogelijk het te
behouden. Als iemand iets meer weet van
deze H.Honders dan hoort de redactie dat
graag.

Schilders- en wandafwerkingsbedrijf

Alle medewerkers zijn gediplomeerd en
geregistreerd. Aangesloten bij de ANBOS

opstellen van een nota van uitgangspunten en het uitvoeren van een financiële toets. Daaruit moet de financiële
haalbaarheid van de plannen blijken.
Met de raadsleden is afgesproken dat
burgemeester en wethouders belangrijke stappen en keuzes ter besluitvorming
voorleggen aan de gemeenteraad.

2002 is de burgemeester verplicht ieder
jaar een burgerjaarverslag te maken.
Daarin wordt aan de raad bericht over
de kwaliteit van de gemeentelijke
dienstverlening en de bevindingen over
de kwaliteit van burgerparticipatie.
Omdat het burgerjaarverslag gaat over
de verhouding burger - bestuur wordt
het in Blaricum begin juli huis-aan-huis
verspreid. Daarnaast is vanaf eind juni
een aantal exemplaren beschikbaar op
het gemeentehuis.
Het burgerjaarverslag moet tegelijk met
de jaarrekening, het jaarverslag en de
accountantsverklaring aan de gemeenteraad worden aangeboden. Dit heeft
als voordeel dat de raad in samenhang
met de andere stukken het college ter
verantwoording kan roepen over de
mate van burgergerichtheid in de verschillende fases van de beleidsvormingscyclus. Tevens kan de raad zelf
met voorstellen tot verbetering komen.
Website: www.blaricum.nl

HET ‘HOTEL’
GESLOOPT

Geen fratsen. Dat scheelt.

DORPSSTRAAT 6A, BLARICUM TEL. 035-5389649

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 lintjesregen
ter gelegenheid
van Koninginnedag 2004 is ook
aan Blaricum niet
ongemerkt voorbij gegaan. Tot
viermaal toe heeft
burgemeester Ton
zich tot iemand
gericht met de
woorden “dat het
de koningin heeft behaagd” hem of
haar “met koninklijke eer te onderscheiden.” De vierde keer dat ze dit
deed richtte ze zich tot Popke (Bob)
Stegenga om hem te benoemen tot lid in
de Orde van Oranje Nassau, vanwege
de vele maatschappelijke activiteiten
die hij vanaf 1936 ontplooid heeft.
Bij een bezoek aan huize Stegenga ontmoet
Hei & Wei een gastvrij, hoogbejaard echtpaar, dat met plezier en voldoening veel
herinneringen aan vroeger weet op te halen.
De heer Stegenga die in Bussum is geboren,
woont nu alweer 15 jaar met zijn vrouw in
de Bijvanck, tot volle tevredenheid.
Inmiddels echte Blaricummers geworden.
Een krantje? Nee, een lintje!
Hun zoon nodigde hen uit om hun kleinzoon
die in Eelde studeert aan de
Luchtvaartschool te gaan bezoeken ter gelegenheid van de open dag daar, op 29 april.
Maar eerst moest nog een krantje gehaald
worden in het gemeentehuis, was de boodschap. Daar bleek geen krantje, maar een
lintje op hem te wachten. Vroeger was
Popke weliswaar lid geweest van de steunfractie van het CDA, en was hij goed bekend

in het gemeentehuis. Maar nu kwam het
hem toch wel een beetje vreemd op zijn dak!
Een lintje in plaats van een krantje!
Brandweerman en verzet
Het vele opbouwende werk dat hij in zijn
lange leven heeft verricht begon in de oorlogstijd. Toen werd hem, via een oom, een
baan aangeboden bij de brandweer in
Bussum. Dat kwam hem goed uit, vooral
ook omdat hij daardoor mogelijke
“Arbeitseinsatz” door de bezetter kon ontlopen. Zijn positie als brandweerman gaf hem
bovendien de gelegenheid ’s avonds en ’s
nachts, na “Sperrzeit”, de straat op te kunnen en zo het lokale verzet de helpende hand
te bieden. Niet zonder gevaar, maar hij deed
het. Hij voelde het gewoon als zijn plicht.
Werken bij de omroep
Na de oorlog trad hij in dienst bij de
NCRV. Zijn eerste echte baan. Door zijn
technische aanleg werkte hij zich daar op
tot chef studiodienst. Nadat Nederlands
eerste TV-studio, de Irene-studio, in het
bekende witte kerkje midden in Bussum,
in brand gevlogen was, kwam voor de
omroep zijn ervaring als brandweerman
als geroepen. Hij werd belast met de algehele brandbeveiliging bij de NOS. In dit
kader gaf hij ook allerlei adviezen bij de
bouw van nieuwe studio’s voor radio en
televisie. En van het een kwam het ander.
Hij werd lid van de Vereniging van
Brandweercommandanten. Hielp o.a. mee
aan het brengen van meer eenheid onder
de diverse maten van brandslangen. Zodat
er door de korpsen in de hele regio beter
en sneller samengewerkt kon worden.
Ook hield hij zich bezig met het afnemen
van examens voor brandweerlieden.

Organist en adviseur bij orgelbouw
Naast zijn drukke baan verdiende hij ook
zijn sporen als organist op het orgel van de
Grote Kerk in Naarden, 32 jaar lang! Hij
leerde dit complexe instrument van binnen en buiten kennen. Maar niet alleen dit
orgel had zijn aandacht. Overal waar hij
kwam, zelfs op vakantie, kon je hem, als
er maar even de gelegenheid voor was,
vinden achter een orgel, al spelend. En
mocht er dan naar zijn idee iets aan mankeren dan herstelde hij dit euvel zo snel
mogelijk. Een Limburgse pastoor heeft
daar veel profijt van gehad! Zijn grote
technische kennis van orgels bracht hem
in contact met orgelbouwers. Die kon hij
van waardevol advies dienen. Hij adviseerde bij de bouw van orgels in kerken in
Bussum en Huizen. Zijn laatste adviestaak had hij bij de bouw van het koororgel
in de basiliek van St.Jan in Laren, een
orgel dat afkomstig was uit een
Amsterdamse kerk.
Vervroegd pensioen
Na ruim dertig jaar met volledige inzet
zijn werk gedaan te hebben moest hij om
gezondheidsredenen stoppen. Hij ging
met vervroegd pensioen. Maar stilzitten
kon hij niet. Hij wilde met zijn handen
bezig blijven. Zo bouwde hij prachtige
schaalmodellen van VOC-schepen, een
Katwijker garnalenvissersboot en een
skutsje. Niet uit bouwpakketten maar van
hout, met de hand. Hij ging ook tekenen
en aquarellen maken. Kortom hij bleef
een bezig baasje totdat zijn gezondheid
langzaam aan minder werd en zijn
lichaam en geest niet meer konden
opbrengen wat ze vroeger wel deden. Dat
zijn vroegere werk en zijn liefhebberijen
nu met koninklijke eer gewaardeerd zijn
heeft hem heel goed gedaan. En van hem
een zeer dankbaar mens gemaakt.
Jan Willems

Fietsgilde 't Gooi
rijdt in de maanden
juli en augustus de
volgende tochten:
Zaterdag 3 juli Vecht
Station Hilversum, 10 uur
Woensdag 7 juli Gooise Dorpen
Station Hilversum, 10 uur
Zaterdag 10 juli Zodden/Trilveen
Station Hilversum, 10 uur
Woensdag 14 juli Floris V
Station Bussum-Zuid, 10 uur
Zaterdag 17 juli Naarder Eng
Station Bussum-Zuid, 10 uur
Woensdag 21 juli Plassen
Station Hilversum, 10 uur
Zaterdag 24 juli Buitenplaatsen
Station Hilversum, 10 uur
Woensdag 28 juli Zodden/Trilveen
Station Hilversum, 10 uur
Woensdag 31 juli Bos en Heide
Station Hilversum, 10 uur
Woensdag 4 augustus Vecht
Station Hilversum, 10 uur
Zaterdag 7 augustus Floris V
Station Bussum-Zuid, 10 uur
Woensdag 11 augustus Gooise Dorpen
Station Hilversum, 10 uur
Zaterdag 14 augustus Plassen
Station Hilversum, 10 uur
Woensdag 18 augustus Naarder Eng
Station Bussum-Zuid, 10 uur
Zaterdag 21 augustus Zodden/Trilveen
Station Hilversum, 10 uur
Woensdag 25 augustus Buitenplaatsen
Station Hilversum, 10 uur
Zaterdag 28 augustus Bos en Heide
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
“Het wezenlijke goede is nooit
een houding. Het is de innerlijke harmonie. Liefde die zich
spontaan, zonder enige berekening vertaalt. In een of andere daad. Die men de volgende
dag al weer vergeten is”.

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

EEN ZWEMBAD,
EEN STUKJE
PARADIJS

Daan Stork, eigenaar van Stork
Zwembaden, de nieuwste sponsor van
Hei & Wei, is een tevreden mens. Hij
staat naast zijn laatste zwembad, dit
voorjaar aangelegd. In een fraaie oude
tuin, bij een honderd jaar oude, stijlvolle villa in Bussum. Hij legt met zijn
mensen de laatste hand aan de bodem. Het
is bijna klaar. Het is een mooi zwembad.
De wanden zijn bekleed met een schitterend Italiaans glasmozaïek. Een klassiek
mooie uitstraling. In perfecte harmonie
met de tuin en het oude huis. Aan één zijkant, uitgevoerd in prachtig natuursteen,
bevindt zich een wateroverloop. Naar de
opvangbak onder een houten vlonder, met
de onzichtbare, moderne filterinstallatie.
Op de bodem is een nieuw, uniek
Amerikaans reinigingssysteem gemonteerd, dat alleen Stork voert. Kleine ronde
kunstofkoppen ‘blazen’ gericht het
bodemwater één richting uit, naar de opening van waaruit het door de filterinstallatie gezogen wordt. Ook die filterinstallatie
is ‘high tech’: Poolpilot. Werkt volledig
automatisch, reinigt, en voegt zout toe.
Geen onderhoudszorgen meer. Alles gaat
van zelf. Gewoon lekker zwemmen en
genieten.

Hoe het begon
Daans vader Floris, uit een bekend ondernemersgeslacht, begon in 1972 met het
zwembaden bedrijf. Nadat hij helemaal
eigenhandig zijn eigen zwembad had aangelegd, dat er overigens nu, na 32 jaar, er
nog als nieuw bij ligt. Zonder enige lekkage. Tijdsbestendig. Bewijs van vakmanschap. Destijds waren er nog maar weinig
zwembaden. En weinig bouwers. Het
bedrijf groeide uit, maar bleef bewust
kleinschalig. Daan hielp al jong zijn vader
mee. En leerde als geen ander het vak. Zo
bouwden ze honderden zwembaden. In
het Gooi, Wassenaar, Aerdenhout en
Bloemendaal. . In 1996 nam hij het bedrijf
over van zijn vader. Hij zette dat met hetzelfde enthousiasme voort. Samen met de
6 medewerkers. Nu helpt ook zijn zusje
Eveline mee in de zaak. Op het kantoor.
Een echt familiebedrijf!
Zwembaden maken:
maatwerk en persoonlijke aandacht
Daan:” Reclame maken hoeven we niet
echt. Ons werk spreekt zich rond. Echt
goede zwembaden eisen een hoge mate
van vakmanschap en kennis. Is maatwerk.
Prefab polyester ‘schepen’ in de tuin leveren we niet veel. We zijn op de hoogte van
de nieuwste ontwikkelingen en weten die
ook toe te passen. We spelen in op wat de
klant wil. Vaak in intensief overleg met de
architect van de tuin, waarmee het zwembad esthetisch één geheel moet vormen.”
Exclusief van Stork is het werken met
spuitbeton (zonder bekisting), waarover
een stuclaag van hard Quartzon wordt
aangebracht in een kleur naar keuze.
Daardoor zijn alle vormen mogelijk, vooral ook rond. Is veel mooier, en heeft geen
dode, vuile hoeken meer. Zo legt Daan 10
tot 12 zwembaden per jaar aan. Meer niet.
Omdat hij de aanleg van elk bad persoonlijk wil blijven begeleiden.
Gezond en gezellig genieten
Daan: ”Zwemmen is de meest doeltreffende manier om alle spieren van het
lichaam in beweging te houden. Vooral
ouderen spreekt dit aan. De gewrichten
die bij andere sporten vaak zwaar belast
worden blijven hier gespaard. En het
bevordert de bloedsomloop. Je blijft lekker in beweging. En wat gaat er boven de
gezelligheid om met gezin, familie en
vrienden in en rond het zwembad samen
te genieten? Wat wil je dan nog meer?”
Voor informatie: D.W.Stork Zwembaden
BV, e.stork@storkzwembaden.nl, 0356942417.
Sybert Blijdenstein

MARC BON
NIEUWE EIGENAAR
‘RUST WAT’

zoal serveren? We hebben een uitgebreide en zeer exquise kaart met mooie wijnen. Een specialiteit is de “Salade
Riche”, met stukjes kreeft, gebakken
coquilles en eendenlever. De prijzen liggen tussen die van Le Mouton en
Brasserie Bon in. Dus heel betaalbaar”.
Behalve dineren kan er ook, bij mooi
weer, op het terras iets gebruikt worden.
De lunch is van 12.00 tot 16.00, en kan
zowel binnen als buiten geserveerd worden. ‘Rust Wat’ is bijna de hele dag open:
vanaf 10.30 uur bent u welkom.
Reserveren voor het diner is aan te
bevelen (035-5383286). Restaurant ‘Rust
Wat’ aan de Schapendrift 79 in Blaricum,
is uw bezoek waard: met de toegankelijkheid van de Brasserie Bon en de kwaliteit
van Le Mouton. En, een goedgeefse eigenaar ook, want per eind mei werd hij
SPONSOR van ons aller dorpsblad ‘Hei
& Wei’.

P.E. CALIS
Tuinadvies
Aanleg en onderhoud

Witzand 1 - Blaricum

Kikkergekwaak: onrust?
Daar wil ik het over hebben. Ons paradijselijk groene dorp en zijn kikkers. En de
mensen. Het water is eindelijk een paar
graden warmer geworden en ja hoor….de
dikkopjes, die piepkleine visjes met hun
zwiepstaartjes zijn in drommen te vinden
in sloot en vijver. Hun wiebelstaartjes verdwijnen en ze krijgen weldra pootjes. Zo
gaat dat in de kikkerwereld. Kleine jongens met jampotjes in de weer. Want raar
maar waar, het zullen op een goed
moment toch flinke kikkers worden! Ze
maken een goede beurt bij de meester met
biologieles, denken de slimme kinders.
Zodoende. In de sloot groeien de dikkopjes voorspoedig op. Allemaal kleine, betoverde prinsjes uit het sprookje van
Andersen. Dat verrukkelijke verhaal over
die prinses die de kouwe kikker kuste….
En ze kwekten en kwaakten dat het een
lieve lust was. Genietend van het water,
lekker warm geworden net als badwater.
Zalig.
Niet kunnen slapen
Toen gebeurde het. Ene mevrouw uit ons
lieve dorpje. Niks genieten. Absoluut niet
blij of zoiets. Ze heeft last van haar zenuwen, ze rookt teveel. En dito met zeuren
en zaniken. En ’s nachts? Nee hoor, kan
helemaal niet slapen. Van de herrie.
Glaasje water. Ze hoort alsmaar kwaken.
Dat vroeg zomerse oergeluid, net als dat
van de koekoek. Hoewel je dat laatste
haast niet meer hoort. Helaas.
Kikkergekwaak, een beetje brommerig,
een geluid dat niet te reproduceren is op
papier. Geluid van een blije kikker, blij
met het leven, krrr, krrr, zoiets.

Back to the city!
En zeg nu eens zelf, wat doen we er mee?
Ons groene dorpje moet haar maar voor
een groen tribunaal slepen. En met haar al
haar soortgenoten die toch zo’n last hebben van hanengekraai, vroeg vogelgefluit,
koerende duiven, vogelpoep op de auto’s,

HOVENIERSBEDRIJF

* Tuinarchitectuur
*

We zijn het alweer bijna vergeten. Die
ijzig koude wind. Dat mistige gedoe.
Truien, dubbele sokken, wanten op de
fiets. Autoruiten krabben. We werden
‘n beetje gek van het wachten op het
voorjaar. Het KNMI kletste maar over
‘beter’. Kil was het. Wind uit de verkeerde richting. En toch, heel langzaam, bibberend, kwam er een zachtgroen waas rond de bomen. Kwam de
forsythia uit. Verscheen de bloesemmet-kippenvel aan de kale takken. En
ook dat zijn we alweer vergeten. Want het
is bijna zomer geworden. Met hooi op het
land. Fluitekruid en paardebloemen. De
slager stelt tevreden vast dat de lammetjes
al flink wat gegroeid zijn (!). Boten op het
water en veel groene, gele, witte en rode
surfers schieten voorbij. In het water verschijnen de eerste zwemmers. Maar ook
….de kikkers.

En nu het verhaal
Die mevrouw belt de politie. Een soort
geluidsoverlast heeft ze. De politie heeft
uiteraard geen tijd. Geen zin ook.
Mevrouw wordt steeds bozer. Rotkikkers,
rotzomer, snertbeesten! Een jongetje op
de hoek ziet er wel wat in. Wil wel even
‘helpen’. Voor een ijsje. Hij gaat vol ijver
aan de slag met een schepnetje vol gaten.
Hij vist ze bijna allemaal uit het water. De
arme, kwaakgrage kikkers. Nou ja,
bijna……

‘Rust Wat’, het restaurant midden in de
bossen en zo prachtig gelegen aan de
plas, ooit begonnen als het hutje bij de
ijsbaan, is van eigenaar verwisseld en
heeft een geweldige metamorfose
ondergaan. Marc Bon bracht tezamen
met interieurbouwer Ceasar uit
Eemnes de oorspronkelijke sfeer terug,
waardoor de prachtige boogramen
weer zorgen voor een wijds en betoverend uitzicht.
Op een van de mooiste plekken in midden
Nederland zitten de trotse, en lichtelijk
vermoeide Marc Bon en zijn vrouw
Sacha even bij te komen van weer een
zeer drukke avond. Met alle tafeltjes
bezet. Want de klanten stromen toe naar
het totaal veranderde restaurant ‘Rust
Wat’. Met zijn exquise, uitgebreide kaart
en heerlijke wijnen.
En dat is te begrijpen, want binnen herinnert weinig meer aan het oude ‘Rust Wat’.
De ingang werd verplaatst, evenals de bar.
Er kwam een nieuw bistroachtig interieur,
met mooie vloeren, verlichting en open
haard. Hierdoor is een lichte, open en
gezellige sfeer ontstaan, die weldadig
aandoet. Maar ook het buitenterras werd
grondig onder handen genomen en voorzien van nieuwe meubels.
Marc heeft een zeer drukke tijd achter de
rug omdat de afwerking van de verbouwing nog moest gebeuren toen de heropening al een feit was.
Daarnaast bezit hij ook nog de restaurants
Brasserie Bon in Blaricum en Le Mouton
in Laren. Is dat niet wat veel ? Marc: “In
de praktijk is gebleken dat het zo inderdaad wat veel is en daarom heeft Le
Mouton per 1 juni een nieuwe eigenaar
gekregen. Daardoor kan ik mijn tijd bijna
helemaal wijden aan ‘Rust Wat’. Wat we

GROEN,
GROENER,
DE GROENSTE…

*Sierbestrating
*

(035) 5311912

Conny Rector

de geur van hooibergen en vooral van dat
restje paardendrollen op straat. En van de
bomen, vooral die ook. Want die nemen
het zonlicht weg. Want, in Spanje word je
tegenwoordig ook al niet meer bruin! Fijn
terug naar de stad met ze. Hupsakée. Het
geluid van de tram is toch zoveel lekkerder!
Aty Lindeman-Strengholt

J. Vos

Aty Lindeman overhandigt Conny Rector bloemen bij haar afscheid als eindredacteur
van Hei & Wei op de redactievergadering van 10 mei 2004. In het midden de nieuwe
eindredacteur: Sybert Blijdenstein.

JARIGE SLAGERIJ STUT HEROPENT
OP 24 JUNI, NA VERBOUWING
Paul Stut opent weer de deuren van zijn
bekende slagerij aan de Schoolstraat in
Blaricum, én de zaak bestaat dit jaar 40
jaar. Drie dagen wordt dit feestelijk met
de klanten gevierd: o.a. met 40% korting
op vele producten. In de afgelopen jaren
groeide de slagerij gestaag. Groter assorti-

OP BEZOEK BIJ ZUSTER AUXILIA
IN NIJMEGEN
Wist u dat “onze” zuster Auxilia, oudlerares van de Sint Bernardus, sinds
kort in Nijmegen woont?

Foto: Jan Noorda
Samen met mijn nicht Trees (Beek) en
tante Door (Roest) gingen we op een zondagochtend in het voorjaar op pad. Naar
Huize Rosa in Nijmegen, waar Auxilia nu
woont. Na een voorspoedige rit arriveerden we. Iets te vroeg. Even wachten, tot
de kerkdienst was afgelopen. We ontmoetten Auxilia, temidden van de andere
bewoners, in de ruime eetzaal, waar de
dienst net was gehouden. Toen op weg
naar haar kamer, waar de koffie met koek
al klaar stond. Wat een gezellige ontvangst en een hartelijk weerzien!
Auxilia vertelde dat in dit Zorgcentrum
voor Religieuzen zowel mannen als vrouwen wonen. Naast paters en zusters ook
particulieren. Ongeveer zo’n 65 in getal.
Zij bleek een mooie, lichte kamer te hebben met een fraai uitzicht op een prachtige tuin. Onder de koffie spraken we hon-

BLOEMEN
VROEGER
Tussen de bladzijden van een oud boek
vinden we vaak een gedroogde bloem.
Het is een herinnering en roept een
bepaalde gebeurtenis (geboorte of huwelijk, maar ook sterven) in ons op.
Een verlept boeketje bloemen in de kleine
handjes van een kind kan ons ontroeren.
Een speciale bloem in een knoopsgat……..bloemen bij heiligenbeelden of
verzetsmonumenten,
zij
vertolken
gedachten en gevoelens, die moeilijk in
woorden kunnen worden uitgedrukt.
De bouwkunst, de beeldhouwkunst en
schilderkunst, de poëzie en zelfs de
muziek hebben dikwijls inspiratie uit
bloemen geplukt.
De oude Egyptenaren hebben bij het bouwen van tempels de kapitelen van zuilen
met lotusbloemen versierd. Het in de vrije
natuur bloeiende bosviooltje inspireerde
Schubert tot het lied “Das Veilchen”. En
wat ging er in Goethe om bij zijn gedicht
“Heideröslein” ?
Toen een der goden eens voorbij een
bescheiden struik kwam, riep hij uit: “Dat
de roos er zij…..”, en direct scheen er een
heldere, witte bloem, de eerste van alle

Al meer dan 60 jaar
ambachtelijk
bereid ijs

Linnen en Bedtextiel

derduit met elkaar. Over Blaricum, over
Huize Rosa en hoe het ging met haar.
Om twaalf uur was er voor ons allen een
lunch in de eetzaal. Daar genoten we van
de heerlijke maaltijd uit de eigen huiskeuken. Onder het eten werd Auxilia diverse
keren aangesproken door andere bewoners, met: ”Oh, wat leuk dat u visite hebt
uit Blaricum.” Auxilia haar steevaste antwoord: “Jazeker, en de dames heb ik vroeger alle drie nog les gegeven.” De maaltijden vindt ze leuk. Ze zit dan meestal aan
tafel met Jan en Jaap, twee heel vriendelijke heren, met wie ze ook een goed
gesprek kan voeren.
Na het eten volgde haar rondleiding door het
huis. We bezochten de kapel op de tweede
verdieping en zagen zowaar een echte fitnessruimte. Waar, let op, Auxilia ook nog
gebruik van maakt. En dat voor iemand uit
1909. Over jong blijven gesproken!
Ze wordt niet vergeten door de
Blaricummers. Zo beleefde ze veel plezier
aan het bezoek van onze pastor Cuno
Lavaleije. Ze is erg tevreden over haar
nieuwe woonomgeving. Maar toch mist
ze natuurlijk wel het dorp Blaricum met
haar vrienden en kennissen daar. Met
meer dan 90 jaar aan herinneringen.
Daarom gaan wij in de toekomst zeker
weer bij haar op bezoek. En roepen we
graag vrienden en kennissen op dat ook
eens te doen. Auxilia geniet er van als je
langs komt, of haar eens schrijft. We
wensen haar nog veel goede en gezonde
jaren op haar nieuwe stek toe. Haar adres:
zuster Auxilia van Gils, Huize Rosa,
Zorgcentrum voor Religieuzen, kamer
115, Rosa de Limastraat 10, 6543 JG
Nijmegen.
Sonja van der Heiden - Loman
rozen. De Grieken geloofden dat de roos
geboren was uit het bloed van de wond
van Adonis of uit het bloed van Venus
zelf. Toen zij zich schramde aan een doorn
van een onnozele kleurloze struik ontlook
er een bloedrode roos aan.
Een andere Griekse legende vertelt, dat
Cupido, de god der liefde, op elke witte
roos, die de feestelijke tafels versierden,
een druppel nectar liet vallen, waardoor
de rozen in de kleur van het morgenrood
veranderden.
De roos heeft later nog een andere betekenis gekregen. Ze zouden ontloken zijn in
de handen van maagden en zelfs in de
krans om het hoofd van de maagd Maria.
Die krans draagt de naam rozenkrans, de
krans van het gebed der gebeden.
Maar volgens een oud geschrift moeten
we teruggaan tot de heilige Medardo om
de oorsprong te vinden van het symbool
van de rozenkrans, namelijk: de beloning
van de deugd. Hij stelde een beloning in,
dat elk meisje die zich een jaar deugdzaam had gedragen, een krans van rozen
om haar hoofd kreeg en een bepaald
bedrag aan geld. Daar zou de naam
“rozenkrans”van afgeleid zijn.
Zo hebben heel veel bloemen allemaal
hun legenden en/of verhalen, die we een
volgende keer zullen beschrijven.
A.K.

Hoveniersbedrijf
Roest - Borsen

IJSSALON

WONINGINRICHTING
Huizerweg 2
Blaricum
Tel. 035 538 33 93

ment, meer klanten, meer personeel. Een
grondige verbouwing was noodzakelijk.
Paul wilde daarbij geen supermarktsfeer,
maar behoud van het persoonlijke en
ambachtelijke karakter. Dat is meer dan
gelukt. Hei & Wei wenst Slagerij Stut van
harte geluk!

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.
– Hulp voor een startende ondernemer?
– Oplossen van computerproblemen?
– Restauratie van waardevolle boeken?
– Cursus in tekenen/aquarelleren?
– Hulp bij opstelllen huishoudbudget?
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

EVENEMENTEN
ZOMER 2004
Blaricum biedt u in de maanden juli en
augustus weer als vanouds:
3 juli: Dressuurwedstrijden S.& L.
Ruiters (mw. Fokker, tel. 6917634)
12 - 16 juli Kindervakantieweek (De
Malbak, tel. 5262902)
24 juli - 1 aug. Opentoernooi LTV De
Bijvanck (tel.5267531)
1 augustus Rondrit
“Hoofdstadaanspanning” (dhr.Visser, tel.
6946863)
14 -15 aug. Blaricumse Paardendagen
(www.mullaert.nl\bpd)
Ringsteken op losse paard / Vuurwerk
15 augustus: Vossenjacht voor Solexen
(Smit, tel. 5310114)
16 augustus: Kermis / Keuring versierde
fietsjes en sjezen (ochtend)
Ringsteken met sjezen en bakfietsen
(middag)
17 augustus: Kermis
18 augustus: Kermis / Volksspelen op
Oranjeweitje
Wij wensen u plezierige deelname toe!

A G E N D A

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

Gemeentehuis: Nederheem
In juli en augustus geen Raads- en
Commissievergaderingen
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
‘Schildersdorpen in Nederland’
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.
Klein chemisch afval inleveren/G.A.D.
- Winkelcentrum De Balken
Elke 2e dinsdag v.d.maand:
09.00-09.30 uur
- Scheidingsstation Huizen:
Ambachtsweg, maandags gesloten

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 op diskette naar William
Singerweg 13, 1261 EH Blaricum, tel.
035-5383893 of 06-54995520

Protestantse

Blaricum

GEBOORTEN
27-04-2004 Jeroen David Buwalda
28-04-2004 Benck Robertus Theodorus
Boerboom
07-05-2004 Beau Carmen Hoogland
10-05-2004 Nick Jozef Lambertus Raven
19-05-2004 Emma Janna Maria
Brugman

OVERLEDEN
21-04-2004 Joanna Theodora Maria van
Soest-Botterman, oud 78 jaar
25-04-2004 Marten Iedema, oud 64 jaar
30-04-2004 Geertruida Johanna van
Boheemen-Streng,
oud 88 jaar
03-05-2004 Maria Jacoba Cornelia
Kuyters-Opmeer, oud 68 jaar

HUWELIJKEN
23-04-2004 Gertjan Hartog, en: Judith
van Wieren
28-04-2004 Simon Arnoldussen,
en:Gabriëlle Wilhelmina
Maria Pinners
13-05-2004 Remco Buwalda, en.
Marjolein Hogenbirk

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

Tijdens de diensten is er kinderoppas (0-4
jaar) en kinderkerk (4-12 jaar). De jeugdkapel voor jongeren van 12-18 jaar komt
bijeen in de Blaercom. Er is géén jeugdkapel in de zomervakantie.
Website:
www.protestantsegemeenteblaricum.nl.

De bomen langs de wegen
worden gesnoeid
opdat elk in het voorjaar
weer beter bloeit….

De bomen dragen al dat leed
gelaten – stil –
bomen zijn wijs en vragen niet
wat ’t leven wil….

Hun stammen krijgen hier en daar
een witte plek
het hars loopt er soms even langs
dat geeft een vlek….

Ze aanvaarden elke kerving
zonder verzet
’t is goed, als daar een mensenkind
even op let.
(Jo Kellenbach)

SUCCES “OP
GOUDEN WIEKEN”
In het voorjaar gaf de 100-jarige
Toneelvereniging Blaricum een uitvoering van het door Peter Yeldham geschreven toneelstuk “Op Gouden Wieken”.
Wat een zegen, dat wij Blaricummers het
Vitusgebouw hebben, want het past precies bij deze amateursvereniging wat
betreft entourage en sfeer. Daar mogen
wij dus trots opzijn, en het is dan ook niet
weg te denken in ons fijne dorp. De beide
avonden waren uitverkocht en het publiek
leefde helemaal mee met alles wat er op`t
toneel gebeurde.Nu eens kon je een speld
horen vallen, en dan weer barstte men in
lachen uit. De keuze van het stuk was er
dan ook naar, en de spelers genoten zichtbaar van hun rollen. Deze kwamen prachtig uit in het sobere, maar steeds veranderende decor, wat door kleine details als
een poster, en wisselende grand foulards
op de bank, een hotelkamer in steeds weer
een ander land weergaf. De muziek tijdens de scènewisselingen en de kleding

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

Info tel.: 06 - 53 49 25 75

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 9.45 uur: Eucharistieviering of
Woord en Communieviering.
In juli en augustus is er geen
kindernevendienst
Door de week:
Donderdag 19.15 uur: Avondgebed
in de koffiekamer van de pastorie
Bijzonderheden:
Woensdag 7 juli 10.00 uur:
Seniorenmis in de koffiekamer,
daarna koffiedrinken
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

van het hotelpersoneel en enkele gasten
benadrukten nog extra het land waar men
zich bevond. Het stuk werd vlot en goed
gespeeld, alle spelers waren uitstekend in
hun rol. Lydeke Vos en Florence
Mellegers speelden hun rollen van oplichsters vlot en overtuigend, telkens verwisselden zij van rol als Mylady en secretaresse, waardoor zij steeds in vlot tempo
van elkaars kleding moesten wisselen. Jos
Rigter die de rol speelde van de mannelijke oplichter gaf door zijn rol soms de suggestie dat hij een slachtoffer, en ook zelfs
een rechercheur was, waardoor de spanning in de zaal steeds weer sterker werd.
Henk v. d. Veen, die 3 verschillende personen speelde, een Fransman, een aristocratische Engelsman en een Japanner deed
dit zo makkelijk en met de juiste toonzetting. Ook de rollen van het personeel en
het Japanse zakenmannetje kwamen leuk
uit de verf. Het was een zeer bijzondere
toneelavond , waar het publiek van genoten heeft. Dergelijke stukken doen het
goed in Blaricum. Het jubileumstuk
voor het 100- jarig bestaan wordt opgevoerd op 25-26-en 27 november 2004.
Ada Keizer

‘Plein Air’: 27 juni 2004

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,
Conny Rector, Frans Ruijter, Ina Schaafsma,
Rob Tammerijn, Jan Willems,
Tiny de Wit, Adrie van Zon
Medewerkers: Cornelie Andreae-Rothbarth,
Piet Niks, 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

Fr i t z
Hörl
edelsmid

-

juwelier

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

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

Zondag 4 juli, 10.00 uur
Mw. Ds. Richtsje Abma, Vreeland
Afscheid oudsten kinderkerk
Zondag 11 juli, 10.00 uur
Mw. Drs. J.H. van Haeringen, Soest
Zondag 18 juli, 10.00 uur
Ds. J.J. van Nijen, Deventer
dienst van Schrift en Tafel
Zondag 25 juli, 10.00 uur
Mw. Drs. L.W. van Reijendam–Beek,
Amsterdam.
Zondag 1 augustus, 10.00 uur
Drs. J. Greven, Blaricum
Zondag 8 augustus, 10.00 uur
Mw. Ds. Petra Barnard, Oosterend/Texel
Zondag 15 augustus, 10.00 uur
Ds. Klaas Touwen
Zondag 22 augustus, 10.00 uur
(Afscheidsdienst) Ds. Klaas Touwen
Zondag 29 augustus, 10.00 uur
Gastpredikant

R.K.

GESNOEIDE BOMEN

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

Gemeente

• 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

