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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.
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TER HERINNERING
AAN ONNO SCHÖNE,
EEN BIJZONDER MENS
Een maand nadat
hij 90 jaar was
geworden overleed
vrij onverwacht, in
de eerste ochtenduren van 1 augustus
j.l. Onno Schöne,
een kleurrijk mens,
alom geliefd, erudiet, verfijnd, mild,
humoristisch en filosofisch. Kort voor
zijn overlijden had onze redacteur Adrie
van Zon een interview met hem, dat wij u
niet willen onthouden. Onno kennende:
hij zou het zo gewild hebben. Hier volgt
het interview:
“Wanneer je de oprijlaan naar zijn
woning inloopt zie je aan de linkerkant
een prachtig stukje natuurbos met
paadjes ingebed in mos. Volgens het
bestemmingsplan mag op die plek een
woning worden gebouwd maar Onno
Schöne heeft gevraagd om deze bouwmogelijkheid te schrappen. De reden
hiervan is dat naar zijn mening zijn
huis architectonisch en landschappelijk
niet tot z’n recht komt indien er op zijn
perceel nòg een huis zou worden
gebouwd. Hoewel het laten vervallen van
een bouwmogelijkheid van een huis,
zeker in Blaricum, een vermogen kost, is
het behouden van de huidige situatie voor
hem belangrijker. De gemeente wil meewerken om het bestemmingsplan in deze
geest aan te passen. Zijn woning staat op
de nominatie om rijksmonument te worden. In het aprilnummer van het tijdschrift
“KunstSchrift”, volledig gewijd aan
kunstschilder Bart van der Leck, is ook dit
huis aan de Schapendrift afgebeeld.
Tevens was er een tentoonstelling van
deze beroemde kunstschilder in het
Kröller-Müller Museum. Bart van der
Leck was de vader van Onno’s jeugdliefde, en latere echtgenote Hansje, die hij
leerde kennen in 1926, toen hij als 12-jarige bij Van der Leck over de vloer kwam.

Wethouder RO
Toen het 250-jarige (familie)bedrijf in
l970 door een Duitse firma werd overgenomen kwam Onno Schöne, op zijn 56e
jaar, zonder werk te zitten. Hij werd toen
door de VVD gevraagd wethouder te worden. Hij vindt het heel belangrijk om duidelijk onder woorden te brengen, dat de
gehele sfeer in bestuur en samenleving
destijds totaal verschillend was van de
huidige situatie. Die stemt, qua waarden,
normen, en omgangsvormen niet overeen
met zijn karakter. Het toenmalige college
van B&W, zowel met de heer Tydeman als
met mevrouw Le Coultre is steeds zeer
hecht geweest, en werkte eensgezind aan
de toekomstvisie van Blaricum.
Bij de voorbereidingen en tijdens de bouw
van de Bijvanck kon hij rekenen op alle
steun van wethouder de Klerk (Sociale
Zaken en Huisvesting) en van mevrouw
Le Coultre, die zich met hart en ziel inzette voor de bouw van de scholengemeenschap. De ambtenaren Ben Straatsma en
Wim Smit hebben hem uitstekend op weg
geholpen en ondersteund. Ook de andere
medewerkers op het gemeentehuis waren
een grote steun voor hem. Als wethouder
van Ruimtelijke Ordening hechtte hij ook
veel waarde aan inspraak, waartoe onder
meer de vrouwenadviescommissie tot
stand kwam.
Veelvuldig voorzitter en bestuurslid
Naast wethouder is hij ook voorzitter
geweest van de centrumcommissie “Het
Noorderlicht” Amsterdam Noord, van de
“Stichting tot vorming en ontwikkeling
van de werkende jeugd”, van de
Watersportvereniging ’t Raboes-Eemnes,
van de Commissie ontwikkeling
Jachthavens Randmeren, van de

Foto: Jan Noorda
Opleiding en vorming
Na een opleiding H.B.S. M.T.S/H.T.S en
de Royal School of Mines te Londen waar
de jonge Onno werd opgeleid tot ‘essayeur’ (vaststeller zuiverheid/samenstelling
van edelmetalen en haar legeringen). Zijn
praktijkopleiding en afronding vonden
plaats bij een bevriend bedrijf in
Frankfurt. Het was toen midden jaren dertig, vorige eeuw, met de opkomst van
Hitler. De gespannen politieke situatie
daar knaagde aan het geweten en het
innerlijk wezen van Onno Schöne, waardoor hij een maagzweer kreeg en naar
huis ging. Het Duitse medisch rapport
daarvan redde later in oorlogstijd min of
meer zijn leven toen hij dreigde te worden
opgepakt voor Duitsland. Hij ging werken
voor het familiebedrijf in Amsterdam. Na
te hebben gewoond in Amsterdam,
Huizen en Bussum keerde hij terug naar
Blaricum, waar hij al vanaf zijn 5e jaar
tegenover het huidige gemeentehuis
woonde. Geboren was hij in Laren.
Nieuwe woning aan de Schapendrift
In l953 liet hij zijn huidige woning aan de
Schapendrift bouwen. Met een lessenaarsdak, hetgeen aanvankelijk op verzet stuitte van de welstandscommisie. Professor

B l a r i c u m

Elling, de architect, en Bart van der Leck
werkten bij het ontwerp van het huis nauw
samen. De eerste ontwierp het huis en de
laatste gaf vorm aan de vloeren, vensterbanken en deed de kleurstelling binnen en
buiten.

Volksuniversiteit Laren-Blaricum, en
bestuurslid van de K.N.W.V Stichting
Eemvallei en van de Dooyewaard
Stichting. Tevens kreeg hij door het werk
van zijn schoonvader, Bart van der Leck,
vele contacten in de kunstwereld, in de
kunsthandel, en met musea in binnen- en
buitenland.
Zijn werk: altijd gericht op de ander
Bij zijn afscheid als wethouder op 8 juni
l979 werd Onno Schöne veel lof toegezwaaid voor het bereikte resultaat (bouw
van 2000 woningen in 5 jaar). Voorts werd
door verschillende sprekers zijn visie voor
de toekomst geroemd waarin de mens
centraal stond. Zijn werk was gericht op
de ander, niet op hem zelf. Dat is ook in
2004 Onno nog ten voeten uit.”
Adrie van Zon

Het oogsten is weer begonnen: Max Pauw en Nico de Jong bezig met het maaien op
oude wijze van rogge op de akker aan de Huizerhoogt in Blaricum.
(foto: Jan Noorda)

‘VAKANTIE’
Tegenwoordig is de vraag of we met
vakantie gaan niet relevant, maar stellen we vaker de vragen: ‘Hoeveel keer
gaan we met vakantie en waar gaan we
naar toe’, en: ‘Hoe laten we ons vervoeren: per vliegtuig, per boot, of toch
maar met de eigen auto en de caravan?’
In de jaren dertig
Hoe anders was dat in de jaren dertig van
de vorige eeuw, waarvan bijgaande foto
dateert. Deze foto vond ik in een oude
doos en ik herinner mij het verhaal nog
dat mijn vader erbij vertelde.
Links op de foto staat Willem van Bart
Vos, jongste zoon uit het huwelijk van
Bart Vos en Aaltje Raven. Willem werd
geboren op 5 juni 1913 en is overleden op
19 april 2003, hij is dus bijna 90 jaar
geworden. In het midden staat Cobus
Rigter, jongste zoon uit het huwelijk van
Gerrit Rigter en Matje Raven. Cobus werd
geboren op 12 februari 1915 en is overleden op 14 september 1994, op de leeftijd
van 79 jaar. Rechts op de foto staat Gijs
Ruijter, jongste en oudste zoon uit het
huwelijk van Cornelis Ruijter en Grietje
Raven (zus van Aaltje, de moeder van
Willem Vos). Gijs werd geboren op 7 mei
1914 en is overleden op 16 januari 1971,
op de leeftijd van 56 jaar.
Fietstocht naar Volendam
Vakantie bestond amper, maar op een zondag werd de fiets gepakt en werd er naar
Volendam gereden. Natuurlijk nadat de
kerk was bezocht, want dat was een zondagsplicht. Volendam was en is een katholieke gemeenschap, dus daar was wel wat
te beleven op de ‘dag des Heeren.’ De
stoere mannen op deze foto waren rond de
twintig jaar en zullen best een borreltje
hebben gedronken en naar de vrouwen
hebben gekeken. Natuurlijk werd er ook
een foto gemaakt als bewijs dat ze daar
geweest waren. Ze konden er niet te lang
blijven, want de terugreis moest wel op
tijd worden aangevangen. Tenslotte moes-

BELLEFLEUR
Op een stille zomermorgen
als de zon de bloemen kust
zit ze buiten voor haar schildersezel
met penseel en kleuren toegerust
met haar hoofd in de schapenwolken
schept ze eerst een luchtje blauw
dan brengt ze de bloemen tot leven
met de parelende dauw

eigenaar: de heer R. Ton

ten de mannen de volgende dag weer
vroeg op.
Veel veranderd: “al die luxe”
Tussen deze foto en heden liggen zeventig
jaren, wat is er veel veranderd. Wat zouden deze mannen verbaasd opkijken als ze
terug op aarde zouden komen.
Hoofdschuddend zouden ze zeggen: ‘Het
moet niet maller worden’. Als ze al onze
luxe nu zien…de steeds groter wordende
auto die het liefst de winkels ingereden
wordt. En hierbij de boze blikken om een
parkeerplaats bij de supermarkt te kunnen
bemachtigen. Auto’s op stoepen geparkeerd, zodat mensen met rollators en kinderwagens de straat op moeten…

de Jong Strankinga Ronk

Torenlaan 12, Blaricum 035-5315300

U bent onder de pannen
met een hypotheek
van de Rabobank

BLARICUM

erfenis van gooiers
Verkrijgbaar in de boekhandel.

BLARICUMSE
APOTHEEK

De mannen zouden zeggen: ‘Op de fiets
naar Volendam, dat was pas echt genieten
van de vakantie’. Ik wens u nog een mooie
nazomer toe.
Frans Ruijter

Het water doet de bloemen groeien
met kleur die het papier ontstijgt
tot een hartverwarmende bloemenhulde
waar zelfs de natuur een kleur van krijgt
En er komt iemand even kijken
en die fluistert in haar oor:
“Ik vind het erg mooi geschilderd
maar u hoeft niet te kleuren hoor”……

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

(Maarten Rood)

Fred van Sprang
EDELSMID

Schoolstraat 4
1261 EV Blaricum
Tel. 035-5310820

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

WESTLAND KAAS
Net iets lekkerder!
IEDERE MAANDAGMIDDAG
BIJ DE MUZIEKTENT

Naschrift: de redactie, het bestuur en alle
medewerkers van ‘hei & wei’ wensen zijn
familie en nabestaanden veel sterkte toe
met dit grote verlies, en spreken tevens het
vertrouwen uit dat Onno Schöne’s grote
wens vervuld moge worden dat zijn bijzonder mooie en typerende ‘Stijlgroep’huis
tot rijksmonument verklaard wordt.

Het is tijd
voor de
Rabobank

Rustgevend en excellent
beleggingsadvies

E-mail: a-2-p@hetnet.nl
Tel.: 06-14992102
www.a2p.nu

RUST
WAT
CAFE - RESTAURANT

Het was weer kermis in Blaricum!
(foto: Gerbe van der Woude)

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
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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

Nieuwe speelplaatsen
met hulp
buurtbewoners
Voor de vakantie vroeg de gemeente
buurtbewoners mee te denken over
het vernieuwen van speelplaatsen in
Blaricum. Vanaf november wordt
het aantal speelplaatsen in het
oude dorp uitgebreid van twee naar
vier en het aantal in de Bijvanck
met twee teruggebracht naar twintig. Tijdens de startbijeenkomst
werd per buurt een werkgroep aangesteld.
De in totaal vijf werkgroepen kregen een
overzicht van de speelplaatsen in hun
buurt, inclusief kostenoverzicht voor
renovatie, een budget voor het vervangen van een speeltoestel en een catalogus waaruit nieuwe toestellen gekozen
kunnen worden. De werkgroepen hebben tot eind augustus om voorstellen te
doen over welke speeltoestellen vervangen kunnen worden en welke daarvoor
in de plaats kunnen komen. De gemeente
beoordeelt
deze
voorstellen,

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

bespreekt ze begin september met de
werkgroepen en maakt daarna definitieve voorstellen. Die worden ter inzage
gelegd op het gemeentehuis van maandag 20 tot en met vrijdag 24
september a.s.
Vervolgens worden begin oktober in één
keer alle nieuwe speeltoestellen besteld.
Het duurt dan ongeveer vier weken
voordat de toestellen binnen zijn. Vanaf
november worden stapsgewijs alle
speeltuinen opgeknapt. Op vijf december moet de operatie zijn afgerond. Die
dag zal Sinterklaas de nieuwe speeltuinen in Blaricum officieel openen.

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

Blaricum neemt
afscheid van
gemeentesecretaris
Begin juli nam de gemeente
Blaricum afscheid van gemeentesecretaris Lotte de Jong, die vanaf 1
september gemeentesecretaris in
Ermelo
wordt.
Tijdens
de
afscheidsreceptie die werd bijgewoond door medewerkers van de
gemeente, raadsleden, gemeentesecretarissen en bestuurders uit
buurgemeenten, werd teruggeblikt
op de periode die Lotte de Jong in
dienst was.

werking met alle collegeleden, raadsleden, collega´s en BEL-gemeenten.”
Met ingang van 1 augustus neemt Hans
Slooijer de taken van de gemeentesecretaris op interim basis waar.
Tegelijkertijd wordt een procedure
gestart om een nieuwe gemeentesecretaris te werven. Het college van
Burgemeester en Wethouders denkt
eind dit jaar een nieuwe gemeentesecretaris te hebben gevonden.

In de toespraak die burgemeester
Helma Ton hield, bedankte zij Lotte de
Jong voor haar inzet en het goede werk
dat zij de afgelopen jaren leverde voor
de gemeente. “Het is nooit leuk om
afscheid te moeten nemen van iemand
die met zoveel passie het openbaar
bestuur dient”, sprak Helma Ton. Lotte
de Jong zelf kijkt met veel plezier terug
op haar baan in Blaricum: “Ik heb de
afgelopen jaren genoten van de samen-

Lotte de Jong (rechts) ontvangt uit de handen van sectorhoofden Hans van Daalen
(links) en Eric Delhez (tweede van links)
een door collega’s samengesteld boekwerk, als aandenken aan Blaricum.
Achter Lotte staat spreekstalmeester
Gerbe van der Woude

vruchten af toen een groep van drie
jongens op heterdaad werd betrapt
bij het vernielen van een bushokje
op ‘De Noord’. De drie aangehouden jongens bekenden ook andere
vernielingen te hebben geplaagd.

Naast deze drie jongens hield de politie
nog tien mensen aan, waarvan een aantal minderjarig. Van alle zaken is procesverbaal opgemaakt en Justitie handelt
de zaken verder af. De gemeente heeft
de kosten voor de schade die de verdachten hebben aangericht in kaart

gebracht en gaat deze op de daders verhalen. Dankzij de aanhoudingen en de
blijvende aandacht en aanwezigheid
van de politie in de omgeving van de
Malbak en het winkelcentrum is de
overlast de laatste weken binnen de perken gebleven.

guren van klei of was en laat het dan in
brons gieten. Op de Gooise Academie
beeldhouw ik veel. Dit is dus het omgekeerde systeem. Met boetseren bouw je op
en met beeldhouwen breek je af.
Maja: Ik schilder nu vooral met acryl verf,
zoals havens, bloemen, kinderen en landschappen. In Bretagne te schilderen heeft
zeker mijn voorkeur. Ik ben wel veel meer
vanuit mijn gevoel gaan schilderen, ook
abstracter. Ik kan dit doen,omdat ik nu
meer lef heb.

eind oktober tot midden december een
expositie in “De Trappenberg”.Hier worden
van tijd tot tijd spraakmakende exposities
gehouden.

helpt hen om zich beter te uiten, eigenlijk
om een completer mens te worden.
Bovendien leer je anders kijken naar kunst.

De afscheidssreceptie in de tuin van het
gemeentehuis “Nederheem”

Jongeren aangehouden in Bijvanck
Geen fratsen. Dat scheelt.

De politie hield begin deze zomer
dertien jongeren, afkomstig uit
Blaricum en Huizen, aan voor vernielingen in de Bijvanck. Om de
daders van vernielingen aan te houden werd in de weekends en nachtelijke uren gepost. Dat wierp

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

MAJA BOOT EN
MARGOT PISTOR
HEBBEN EEN
PASSIE VOOR
KUNST
Waardoor die passie?
Maja: Ik schilder en teken al vanaf mijn
16de jaar. Ik woonde toen in Loosdrecht en
kreeg les in modeltekenen van de bekende
Pieter van Velzen . Vroeger won ik ook
altijd kleurwedstrijden, dus gevoel voor
kleur had ik al. En ik ben er ook nooit meer
mee opgehouden.Ruim twaalf jaar heb ik
in het Blaricums Kunstenaarscollectief
gewerkt en daar ook les gegeven. Dit atelier was gevestigd in de boerderij van Jaap
Visser op de Angerechtsweg.
Margot: Als kind zat ik al regelmatig op
kleiclubjes. Tijdens mijn studie in
Groningen ben ik weer eens gaan boetseren, eerst gewoon en daarna heel enthousiast modelboetseren. En dat doe ik nu al
zeventien jaar.
Hoe ziet het werk er nu uit?
Margot: Meestal maak ik mens- en dierfi-

Hoe is de samenwerking ontstaan?
Maja: Ik exposeerde al regelmatig en drie
jaar geleden begon de samenwerking met
een uitnodiging voor een stimulans-expositie op de Herengracht in Amsterdam. Ik
zocht er iemand bij, die beelden maakt. En
zo kwam ik via de school van onze kinderen bij Margot terecht.Die expositie was
een geweldig succes.
Margot: We hebben toen alle twee goed
verkocht. Voor mij was het de eerste keer
dat ik wat verkocht.Ik was net gestopt met
werken. Ik heb toen voor deze expositie in
Amsterdam heel hard gewerkt aan mijn
bronzen en stenen beelden. Deze expositie
gaf een stimulans om door te gaan.
Exposities zijn belangrijk?
Margot: Ze zijn belangrijk om te verkopen,
maar ook om naamsbekendheid op te bouwen.We exposeren zo’n twee à drie keer per
jaar samen. Begin juni exposeerden we in
de sfeervolle theetuin in Eemnes en ik heb
toen een beeld verkocht. Toen ik het bij de
koper afleverde, wist ik ook dat het daar
hoorde. Als iemand iets koopt, is dat de
laatste stap in het proces. Je voegt iets toe
aan die ander. En het geeft een heerlijk
gevoel dat iemand er blij mee is.
Maja: Zeker is het een bevestiging van
waar je mee bezig bent. Laatst kocht
iemand, die voorheen alleen maar oude
meesters verzamelde, een schilderij van
mij. Hij was er zo door gegrepen. Hij wil
mij ook blijven volgen. Ik was hierdoor
gevleid. Margot en ik organiseren vanaf

Is een atelier een vereiste?
Maja: Om professioneler te gaan werken,
besloten we, na die geslaagde samenwerking in Amsterdam, een atelier aan de
Meentweg in Eemnes te gaan huren.Hier
geven we ook workshops en cursussen.
Helaas is deze ruimte nog maar tijdelijk
beschikbaar, dus een aangeboden plek in
Blaricum zou prachtig zijn…….
Margot: Ik werk binnenkort thuis vanuit
mijn eigen atelier, zodat ik alle beschikbare
tijd aan een beeld in wording kan besteden.
Is Blaricum een dorp met kunstenaars?
Margot: Het probleem is dat we niet exact
weten welke kunstenaars in ons dorp
wonen. We hebben al enkele malen een
oproep gedaan. Tijdens enkele boeiende
bijeenkomsten in ons gemeentehuis kwam
men tot de conclusie, dat er de laatste jaren
weinig aan kunstbevordering wordt
gedaan.De gemeente wil een actiever
kunstbeleid, om zo ons dorp nog meer
inhoud te geven.Onze gemeente bezit ook
kunst. Bovendien vinden wij dat het
gemeentehuis en de tuin eromheen een perfecte plek is om Blaricumse kunstenaars te
laten exposeren. Meteen een stimulans
voor jonge kunstenaars.
Maja: Ook kun je de schoolkinderen erbij
betrekken als ze een project hebben gedaan.
Je kunt een gezamenlijk thema kiezen. Voor
de kinderen een goede gelegenheid om op
een speelse manier in aanraking te komen
met kunst. Zelf geef ik les aan kinderen
vanaf 6 jaar op de Kinderkunstacademie, in
het handenarbeidlokaal van de OBB.De
academie is opgericht door drie vrouwen, ik
ben er vanaf het begin zeer intensief bij
betrokken. Ik heb ook meegewerkt aan de
opzet en de uitvoering van de begincursus.
De kinderen leren niet alleen werken met
verschillende technieken , zoals potlood,
houtskool, aquarel en acrylverf, maar het

Zelf ook een liefhebber van het kijken
naar kunst?
Maja: Mijn voorliefde gaat uit naar
Breitner, Matisse en Belgische impressionisten. Zij kunnen mij geweldig inspireren
en stimuleren.
Margot: Ik was zeer onder de indruk van
de Camille Claudel tentoonstelling in het
Singer Museum. Die emotie en die dramatiek. Als een beeld mij echt wat doet, dan
wil ik dat beeld het liefst ook even voelen.
Dus niet alleen met mijn ogen, maar ook
met mijn handen “bekijken”.In musea mag
dat eigenlijk niet, maar als mensen dat met
mijn beelden doen, zie ik dat als een groot
compliment!
Welke plek maakt Blaricum zo schilderachtig?
Margot: Voor mij is het stuk Angerechtsweg, waar het zandpad loopt, één van de
bijzondere plekken .Verder ben ik blij dat
Blaricum nog steeds zo dorps is!
Maja: En voor mij het gedeelte van de
Melkweg waar een weitje is en waar regelmatig schapen lopen. Toevallig is daar ook
een zandpad.
Maja Boot en Margot Pistor delen een
passie, maar willen ook iets betekenen voor
de kunstbevordering in ons dorp. En
bovendien hebben ze oog voor het unieke
karakter van Blaricum. Laten we het koesteren en in het bijzonder onze onvervangbare ZANDPADEN!
Corryn de Vrieze

ROKEN
Rook verstandig,
Desnoods veel.
Maar dan paling
Of makreel!
(Peter van Elswijk)

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

KUNSTSCHILDER
SERGE STONE
Hoe twee talenten samenvallen
Blaricum is sinds 1986 een kunstschilder rijk die bijna enig is in zijn soort.
Een gouaches-schilder wiens grote liefde ligt bij het schilderen van vliegtuigen, die hij zelf graag bestuurd zou
hebben. En die hij direct, heel knap,
van de maatschets (voor-, zij-, en
bovenaanzicht) in al zijn glorie op het
doek kan toveren.

Tiger Moth boven Woensdrecht

Opdrachten
Ondertussen schilderde hij voornamelijk
vliegtuigen en wist de aandacht te trekken
van de luchtmacht en vliegtuigbouwer
Fokker. Van de laatste kreeg hij o.a. de
opdracht om alles te schilderen wat ze
ooit gebouwd hadden. In 4 jaar tijd schilderde Stone 111 vliegtuigen met uiterste
precisie en met groot gevoel voor detail.
Hij deed dit rechtstreeks van de maatschets, wat heel knap is. Ook moest hij
veel voorwerk verrichten. Zijn sfeervol
atelier, vanouds de garage naast zijn huis
aan de Zwaluwenweg nr. 27a, staat dan
ook barstensvol met naslagwerk/ boeken.
“Een keer ging het mis”, vertelt Stone, “bij
de opening door de bevelhebber van de
luchtmacht van mijn in opdracht gemaakt
werk( vliegtuigen), werd ik terzijde genomen en geattendeerd op een blundertje. Ik
had namelijk op de neus van een vrachtvliegtuig de naam ‘Prins Bernhard’ zonder H geschilderd. Gelukkig kon ik die de
andere dag er nog tussen frommelen. Dat
is het voordeel van gouaches schilderen.
Dat is dekverf op waterbasis. Ik werk daar
graag mee en is stukken goedkoper dan
met olieverf schilderen”.
Maar ook opdrachten uit de particuliere
sector werden zijn deel. Trots laat hij een
fotoboek zien met landschappen, huizen,
oldtimers, schepen en vooral honden.
Alleen geen portretten. Daar is hij, om
hem mouverende redenen, mee gestopt.
Ook ging hij publiceren, waaronder een
boek met tekeningen van tanks van de
landmacht vanaf vlak na de oorlog tot
heden. Waarin, en daar is hij heel trots op,
Prins Bernhard het voorwoord schreef.
Goede doelen
Voor goede doelen hoef je Stone niet lang

te porren. Voor de Flying Doctors bracht
hij, ter veiling, hun eerste vliegtuig op het
doek en voor St.Malone, waarvan de
opbrengst bestemd is voor een kinderdagverblijf in Zuid Afrika, schilderde hij een
golfende olifant. Beide objecten brachten
een hoog bedrag op. Hij is nu 65 jaar maar
geenszins van plan om het rustiger aan te
gaan doen. Zijn baan als leraar stopte in
1999. Op dit moment is hij in opdracht
bezig met het schilderen van een serie
pantservoertuigen. Verder komt er weer
een expositie van hem van nieuw en oud
werk in het luchtvaartmuseum van vliegveld Soesterberg. Waar overigens permanent een deel van zijn 111 Fokker schilderijen hangt. De overige zijn te vinden in
het Aviodroom in Lelystad.
Opdrachten zijn dan ook van harte welkom, want hij vindt het prettig om voor
mensen te schilderen.

Foto: Sybert Blijdenstein

“Een afwijking, die vanaf mijn prille jeugd
aanwezig was”, zo noemt Serge Stone zijn
groot talent voor tekenen. Op zijn 3e was
hij al regelmatig met tekenpapier en potlood aan de keukentafel te vinden.
Toch wilde hij daar niet zijn beroep van
maken. Zijn voorkeur ging uit naar straaljagerpiloot. Tot grote schrik van zijn moeder(weduwe), die in gedachten haar enig
kind te pletter zag slaan. (In die tijd was in
Nederland het neerstorten van straaljagers
een regelmatig terugkerend fenomeen.)
Ze verzon een list en nam een oogarts in de
arm. Zodat Stone op een dag met een bril,
(die hij niet nodig had,) bij die man vandaan
kwam. Weg droom, want een straaljagerpiloot moet goede ogen hebben.
Waarna hij met gemengde gevoelens
besloot; als ik dan niet met vliegtuigen kan
vliegen dan ga ik ze maar tekenen.

Dat het een complot was werd duidelijk
toen Stone van zijn stiefvader op 30-jarige
leeftijd een opleiding tot sportvlieger cadeau
kreeg. Hij kwam glansrijk door alle testen
heen en slaagde voor alle categorieën.
Jammer genoeg was dat 2 jaar te laat om
nog bij de luchtmacht toegelaten te kunnen
worden. Na de lagere school en de HBS
behaalde hij op de Koninklijke Academie
voor Beeldende Kunsten in Den Haag na 6
jaar zijn diploma en ging in 1967 les geven
op een Middelbare school.

Terugkijkend op zijn leven zegt Stone: “Ik
heb geen spijt geen vlieger te zijn geworden. Het sportvliegen heeft veel vergoed
en het schilderen ook natuurlijk. Want
wat is er mooier dan het compliment te
krijgen dat je een moderne Hoyink van
Papendrecht bent, een beroemd cavalarieschilder van eind 19e eeuw die overleed in
1932?” Serge Stone, een gelukkig mens.
Voor inlichtingen: tel. 5312704
Conny Rector

KORTE BLARICUMSE BERICHTEN
HET BEKENDE OLD TIMER
FESTIVAL wordt op zondag 12 september
a.s. voor de 5e keer gehouden. Een initiatief
van de Lions Club Blaricum Laren. Ten
bate van het project ‘Fight for Sight’ voor
100.000 oogoperaties in het verre Oosten,
samen met Wilde Ganzen en het ICCO.
Plaats: bij de muziektent. Programma: 10
uur aankomst oldtimers, 12 uur concours d’
elegance, 13 uur start toerrit, 15 uur terugkomst, 17 uur prijsuitreiking.
DE DAG VAN HET WERKPAARD
wordt dit jaar gehouden op zondag 19
september a.s. op ons aller geliefde
Oranje Weitje, en de naastgelegen percelen. Deze dag heeft al zo’n grote regionale bekendheid gekregen dat we niet in
details behoeven te gaan. Kortom:”Allen
kommen, niet vergete!” Informatie: Ria
Roest, tel. 5258082
HET BLARICUMS OPEN GOLF &
COUNTRY TOERNOOI wordt ook
weer gehouden, en wel op zondag 19 september a.s. Op 18 vaak leuke en onvoorspelbare holes. In en rond het dorp. Op de
mooiste plekjes. De normale golfregels
gelden, plus een extra 16-tal regels.
Golfvaardigheidsbewijs
is
vereist.
Ongeveer 160 golfers zullen deelnemen.
Start en prijsuitreiking in het
St.Vitusgebouw aan de Kerklaan. Zie voor
voorinschrijvingen en meer informatie:
www.blaricumpromotie.nl
DE KINDERKUNSTACADEMIE in
het nieuwe scholencomplex te Blaricum
aan de Eemnesserweg geeft een oriëntatiecursus tekenen en schilderen voor kinderen vanaf 6 jaar. De lessen op basis van
individuele begeleiding worden gegeven
door Anja van Stuivenberg (docente
Singer), en Maja Boot. Informatie: Aaltje
van Zweden-van Buuren (06-51526669),
Jacqueline Wouters (06-22521396) en
Maja Boot (06-18156835).
NATUURWACHT BLARICUMMER
ENG pleit in haar recente, uitgebreide en
nauwkeurige waarnemingsrapportage, die
zij aan de de colleges van B&W van
Blaricum en Huizen heeft aangeboden,
voor een beter beheer van dit stuk landschappelijk cultureel erfgoed. Met formulering van aanbevelingen. Geconstateerd
wordt een ‘misbruik’ van de openbare ruimte door recreanten en stiekeme ‘landjepik’

door een aantal inwoners. Inf.: R. Pos, tel.
5382497
HET ZOMERCONCERT op 25 juni j.l.
in de bossen aan het water bij Restaurant
RustWat, was een groot succes. Prachtig
en indrukwekkend klonken in de vrije
natuur vooral Mozarts hoornconcert en
Haydn’s trompetconcert. Een genot voor
de in grote getale aanwezige toehoorders.
De eenden en ganzen verstomden, alleen
de vogels floten nog! De opbrengst was
ten bate van het Saint Francis’ Hospital in
Katete, Zambia.
DE ACTIE ‘HEROPENING KUNSTROUTE
IN
GEMEENTEHUIS
BLARICUM’ is op 3 juni j.l. gestart met
de overhandiging aan de burgemeester
Helma Ton van een lijst met handtekeningen van 100 prominente inwoners en beeldende kunstenaars. De kunstroute vond
eerder plaats van 1973 tot 1993. Het gaat
om het exposeren in het gemeentehuis van
schilderijen en sculpturen van Blaricumse
kunstenaars. Informatie: tel. 5383893.
VOETBALCLUB BVV’31 begint op 4
september a.s. met het voetbalseizoen
2004/2005. Vooral veel aandacht gaat uit
naar de jeugd van 4 tot 10 jaar. De
‘Bengelafdeling’ t/m 5 jaar is erg populair.
Eerst trainen en daarna ontmoetingswedstrijden in de omgeving. Motto: “voetballen met elkaar en niet tegen elkaar”.
Informatie: R.v.Slegtenhorst, tel. 5255599.
DE AKTIEGROEP ‘WIPKIP’ is
onlangs door ouders opgericht. Met als
doel sponsors te werven voor het opknappen en verbeteren van de kinderspeelplaatsjes. Er is nl. meer geld nodig dan het
gemeentelijke budget groot is. Meer plezier en veiligheid voor kinderen bij het
spelen! Informatie: Erna van Loo, tel.0630070699.
HATHA YOGA LESSEN IN DE
BLAERCOM, voor beginners en gevorderden, worden gegeven vanaf 31 augustus
a.s. op maandagochtenden, door Monique
Boshuizen. Informatie: tel.6981410 of email: momoyoga@tele2.nl
DAGTOCHTEN VOOR BEJAARDEN,
ook indien gehandicapt en/of rolstoelgebruikers. Thuis opgehaald en teruggebracht. Keuze uit vier verschillende reisjes. Informatie: Taxi Blaricum, tel.
6294400.
S.B.

JUBILEUM
STICHTING
BEJAARDEN EN
ZIEKENOMROEP
IN HET GOOI

ADIEU

HARRY KLEIN, EEN NIET-BLARICUMSE BLARICUMMER
In het voorjaar van 2002 spraken verschillende Blaricummers hun verontrusting uit over de ongebreidelde
afbraak en niet-passende herbouw in
hun dorp. Ze schreven er over in de
regionale pers, het blad van de
Historische Kring en in ‘hei & wei’. Dit
deed een aantal mensen, onder wie
Harry Klein, de hoofden bij elkaar steken om met elkaar te overleggen hoe de
parel van het Gooi als een dergelijk sieraad behouden kan blijven.
Harry Klein, medeoprichter en uiterst
actief lid van de Historische Kring
Blaricum, beet zich er in vast, samen met
Wim Visser die helaas later af moest
haken! Hij zocht contact met betrokken en
bevlogen Blaricummers die de ontwikkelingen met dezelfde zorg vervulden. Na
een lange periode van gesprek en overleg
was in april 2003 het bestaan van de
‘STICHTING TOT BEHOUD VAN
KARAKTERISTIEK BLARICUM’
een feit. Een stichting die erkend wordt
door het College van B.en W. en betrokken wordt bij beslissingen betreffende de
Ruimtelijke Ordening. Het bestuur wordt
ingeschakeld bij de inventarisatie van de
Monumentenlijst en heeft inspraak bij het
tot stand komen van de Welstandsnota. Er
hebben vruchtbare gesprekken plaats
gevonden met verschillende fracties die
na de zomer een vervolg zullen vinden.
Harry Klein vindt het op zijn plaats dat
de medebestuursleden genoemd worden:
Maarten Evelein, Lucy Kingma-van
Meer, Gemma Jansen, Carlo Andreoli,
Jan Hoijtink en Frans Schinkel.
Kennis van het verleden
Harry Klein woont al vijftig jaar in het
Gooi, waarvan de laatste dertig in
Bussum. Zijn betrokkenheid met
Blaricum uit zich niet alleen in zorg over
de toekomst van ons dorp maar ook door
een grote interesse in het verleden. Naast
zijn lidmaatschap is hij eveneens hoofdredacteur van het mededelingenblad van de
Historische Kring, ‘De Deelgenoot’. Hij
is ook de auteur van de 4-delige serie
‘Kroniek van een erfgooiersdorp’ waarin
vijftig jaren Blaricums wel en wee
beschreven worden. Het schrijven daarvan

vond plaats na een twintig jaren durend
proces van onderzoek en arbeid.
Onvermijdelijk rijst de vraag hoe het komt
dat ‘iemand van buitenaf’ zo geboeid is
geraakt door de geschiedenis van en
betrokken bij de toekomst van Blaricum.
Het antwoord is eenvoudig en wordt gegeven zonder enig bedenken: “De Liefde!”
Harry is getrouwd met een dochter van
een Blaricumse Erfgooier. Zijn vrouw liet
hem kennismaken met haar geboortedorp.
Zíj vertelde de verhalen en toonde hem
waar zich die verhalen afspeelden. Dat
deed bij hem de passie ontstaan. Zijn kennis van het verleden en zijn liefde voor
wat bewaard is gebleven in het heden voeden zijn zorgen voor de toekomst.
Protestantse en neutrale ouderen- en
bejaardenzorg
Harry vertelt dat door zijn ‘spitwerk’ in de
archieven hij initiator is van het in oude
glorie doen herleven van de muziektent.
Behalve voor het verwelkomen van Sint
Nicolaas werd die niet meer gebruikt. Nu
zijn er verschillende gelegenheden waarbij de functie van dit ‘monumentje’ uit het
verleden door de Stichting Evenementen
Blaricum in ere is hersteld en weer
gebruikt wordt waarvoor het eigenlijk
dient: muziek! Hij ontdekte ook dat nergens aandacht is besteed aan de twee
grondleggers van de ‘Protestantse en
Neutrale Ouderen- en Bejaardenzorg’,
dokter Visser en tandarts Stark. Volgens
hem zou het een goed idee zijn om een
maquette in de hal of een bank met herinneringsplaat te plaatsen in de tuin van de
Torenhof. Deze twee mensen die zoveel
hebben betekend voor het sociale beleid in
onze gemeente verdienen het de eer te
krijgen die hen toekomt.
Overigens vindt hij de mooiste
Blaricumse onderscheiding die er bestaat
het ‘Ereburgerschap van Blaricum’. Ook
daar heeft hij onderzoek naar gedaan:
“Nergens iets over te vinden.
Vermoedelijk is het een mondeling besluit
geweest, genomen tijdens de afwezigheid
van de toenmalige gemeentesecretaris die
binnenkort afscheid zou gaan nemen en
met dat ereburgerschap verrast zou worden! Typisch Blaricum!”

HOVENIERSBEDRIJF

P.E. CALIS
Tuinadvies
Aanleg en onderhoud

* Tuinarchitectuur
*

Witzand 1 - Blaricum

*Sierbestrating
*

(035) 5311912

Het heden: Harry maakt zich grote zorgen
over de ontwikkelingen in de Kerklaan, de
toekomst van het Vitusgebouw en de plannen op de Prins Hendriklaan. Hij maakt
zich boos over het ‘onzalig uit de hand
gelopen project aan de Melkweg’ waardoor de karakteristiek van het weggetje
verwoest is. Hij is bezorgd over de ontsluiting van de Blaricummermeent en met
de Stichting volgt hij nauwlettend de
plannen met betrekking tot uitbreiding
van Albert Heijn.
Geen openluchtmuseum
De toekomst. Voor Harry persoonlijk
betekent dat het voortgaan met zijn grote
passie, stamboomonderzoek van een
Blaricumse Erfgooiersfamilie. Daarnaast
is hij een studie aan het voorbereiden over
het ontstaan en de geschiedenis van ‘één
van de mooiste begraafplaatsen van ons
land, de Woensberg’ (bron: brochure
Universiteit van Amsterdam en het
Koninklijk Wiskundig Genootschap) én
degenen die daar rusten. Om daar later
wellicht een publicatie over te laten volgen. Hij kan het echter nu, aan het eind
van zijn betoog niet laten nog eenmaal
hartstochtelijk zijn innigste wens voor het
heden tot uitdrukking te brengen:
”Betracht zuinigheid op, en respect voor
de karakteristiek van Blaricum zonder
daardoor een museumdorp te creëren. Het
eigene mag niet verloren gaan door
nieuwkomers die, aangetrokken door de
schoonheid ervan, zich vestigen in het
dorp en vervolgens met de botte bijl te
werk gaan. Dat mogen wij niet toestaan”.
Er zal geen Blaricummer zijn die hem
tegenspreekt!
Informatie: Lucy Kingma-van Meer,
Bussummerweg 2, Blaricum.
Ina Schaafsma

MAN-VROUW
Kleren maken de man
en de vrouw.
Ook zonder kleren
Zie je ‘t gauw.
(Peter van Elswijk)

J. Vos

Dit voorjaar was er een receptie in
Zorgcentrum “Zuiderheide” in Hilversum
van de Stichting Bejaarden- en
Ziekenomroep in het Gooi, beter bekend
als “Radio BEZIG”.
Deze stichting bestond 25 jaar en er was
een grote belangstelling, zowel van de
hedendaagse vrijwilligers(sters) als van
de “oude”. De voorzitter, de heer R.
Steenbeek, opende de receptie en memoreerde de grote ontwikkeling, die er in de
loop der jaren had plaatsgevonden.
Naast de huidige medewerkers(sters)
waren er veel “oudgedienden”. Er werden, mede aan de hand van meegebrachte
foto-albums, heel wat anekdotes en herinneringen opgehaald, met veel gelach en
herkenningen en namen. Het zolderkamertje in het toenmalige Hoog Laren
(waar het voornamelijk ’t eerst begon met
de uitzendingen) was een dankbaar onderwerp, waar toen heel veel improvisatie
nodig was en heel dierbare herinneringen
nu ter sprake kwamen. Tegenwoordig
wordt alle muziek op cd gezet en men gaat
daarmee naar de verzorgingshuizen in de
regio. Meestal is er een thema, waarvoor
de muziek wordt uitgezocht. Zo was er
kortgeleden o.a. in Zorgcentrum Torenhof
een feestelijke muziekmiddag, waar
muziek uit het repertoire van de afgelopen
25 jaar ten gehore werd gebracht.
Juist nu hier op deze receptie werd het
weer eens duidelijk, hoe belangrijk dit
vrijwilligerswerk is. Veel van de “oude
garde” realiseerde zich wat al hun vrijwilligerswerk voor hen heeft betekend. Dat
gaf hen een dankbaar gevoel. De jonge
mensen van nu, hebben het vaak “te druk”
om er nog vrijwilligerswerk bij te doen.
Dat is jammer, want je leert er veel van en
het geeft zoveel voldoening waar je later
met veel plezier aan kunt terugdenken.
A.K.
Al meer dan 60 jaar
ambachtelijk
bereid ijs

Linnen en Bedtextiel

Dominee Klaas Touwen en zijn gezin
gaan Blaricum verlaten na bijna 3 jaar
hier gewoond te hebben. Er is van de hele
familie afscheid genomen op 22 augustus
j.l. met een dienst in de Protestante Kerk en
daarna een afscheidsreceptie in het Vitusgebouw aan de Kerklaan. Ds Klaas
Touwen, zijn vrouw Irma, maar ook de vier
allerliefste kinderen wensen we vaarwel en
een heel goede verdere toekomst. Het gezin
gaat verhuizen naar Huissen (Gld). Ds
Touwen wordt voorganger in de
Evangelische Lutherse Gemeente in
Arnhem, een ruime streekgemeente die
zich uitstrekt rond Arnhem tot Pannerden,
Elst, Duiven, Zevenaar en nog andere
gemeenten. Het kerkgebouw ligt in het hartje van de stad. Hij zal over enkele dagen,
op 29 augustus a.s. intrede doen in zijn
nieuwe kerk. Voor de kinderen zal het een
hele overgang zijn. Maar kinderen zijn niet
alleen sterk, maar ook soepel en spelen en
leren kan je uiteindelijk overal! Bovendien
is het heerlijk wonen in Arnhem en omgeving. Jelle, de oudste zoon gaat in Bemmel
naar het VWO-plus, vijf kilometer op de
fiets, de meisjes gaan in Huissen naar
school. Wij wensen het gezin Touwen al het
geluk toe dat ze verdienen en Gods zegen.
Aty L.S.

DOEG
Waar is “goedendag” gebleven,
Het “dag” dat werd “doeg”.
Niemand kon mij het antwoord geven
Toen ik laatst er naar vroeg.
(Peter van Elswijk)

Hoveniersbedrijf
Roest - Borsen

IJSSALON

WONINGINRICHTING
Huizerweg 2
Blaricum
Tel. 035 538 33 93

Foto: Gerbe v/d Woude

Schietspoel 27, 1251 XT Laren
Huizerweg 10

BLARICUM
035 538 34 90

www.ijssalondehoop.nl

Tel./Fax
035 538 44 70

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 diskette naar onderstaand adres. Niet
groter dan een half A4 en indien mogelijk voorzien van een bijpassende foto.
Kopij voor het september nummer
inleveren vóór 6 september 2004,
William Singerweg 13,
Verschijningsdatum 30 september 2004

piano, gitaar en keyboardlessen

EVENEMENTEN
SEPTEMBER 2004
Blaricum biedt u in de maand september
weer als vanouds:
11 sept. Regionale Zeilwedstrijden
(Scouting) strand Stichtse Brug, info:
www.admiraliteit.nl
12 sept. Dag van het Werkpaard op het
Oranjeweitje, info: mw.Roest, 5258082
12 sept. Old Timer Festival centrum
Oude Dorp, info: Harm Kremer 5386620
19 sept. Blaricumse Golf & Country
start Vitusgebouw,
info: www.blaricumpromotie.nl
25 en 26 sept. Open dressuurwedstrijden
(paarden en pony’s) op ’t Harde, info: mw.
Fokker, 6917634
Hei & Wei wenst u veel plezier!

R.K.

St. Vitus Blaricum
GEBOORTEN
04-06-2004
10-06-2004
11-06-2004
12-06-2004
27-06-2004
05-07-2004
05-07-2004
15-07-2004

Julia Noor Veenhof
Crisje Balder
Luca Glen van Oossanen
Tjalline Dirkje Cunera
Schoenmaker
Roosmarijn Marianne
Honing
Jim Roberto Croqué
Faye Johanna Maria
Losekoot
Coen Doorn

C. Lucas

OVERLEDEN

Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

A G E N D A
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

Gemeentehuis: Nederheem
Cie I, Welzijn, Sport & Sociale Zaken:
13 september ’04 om 20 uur
Cie II, Ruimtelijke Ordening & Beheer
14 september ’04 om 20 uur
Cie III, Person.,Financ.& Organ.:
15 september ’04 om 20 uur
Raadsvergadering:
30 september ’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
‘Verzameling te gast. De Caldic Collectie’
van 17 september t/m 5 december 2004
Schaapskooi Blaricummerheide
Open iedere zondag 14.00 – 16.00 uur
Oud papier:
wordt huis-aan-huis opgehaald in heel
Blaricum: op woensdag 22 september ’04;
vóór 9 uur ’s ochtends aan de weg zetten
Wordt verzorgd door voetbalclub
Allen Weerbaar en de Zorgboerderij
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

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

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

24-05-2004 Alida Frederika Wiers,
oud 39 jaar
26-05-2004 Willy Meijer-de Jong,
oud 47 jaar
12-06-2004 Jasper Veerman,
oud 71 jaar
16-06-2004 Hendricus Johannes Maria
van der Maat, oud 75 jaar
19-06-2004 John Witte, oud 72 jaar
19-06-2004 Werner Paulus Voss,
oud 88 jaar
06-07-2004 Johannes Kuijer,
oud 77 jaar
14-07-2004 Johanna Simon-Luksemburg,
oud 57 jaar
15-07-2004 Gerardus Hendrikus Rigter,
oud 72 jaar

HUWELIJKEN
27-05-2004 Patrick Harold Johannes
van der Linden, en: Janine
Suzanne Drupsteen
29-05-2004 Theodorus Pouw, en:
Margaretha van Garderen
05-06-2004 Johan Bernard Wilhelm van
de Grift, en: Anja Christine
van de Grift
12-06-2004 Johannes Aloysius Kelderman,
en: Natasja Victorine Marie
Gehlen
29-06-2004 Jacobus Petrus Maria de
Jong, en: Renate Susanne
Maria Rikhof
12-07-2004 Jacobus Lambertus
Theodorus de Leeuw, en:
Zilvana Cecilia Lucia de
Leeuw
12-07-2004 Robert Willem Mellaart en:
Marjolein Leonie Speek
In diepe stilte is er geen
mijn en geen dijn.
Het leven is gewoon het
leven. Het is één stroom.
Wij zijn door onzichtbare
draden met elkaar verbonden.
Als ik jou pijn doe, doe ik mijzelf pijn.
Als ik mijzelf pijn doe, doe ik jullie allemaal pijn.

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

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.
Zondag 19 september: kindernevendienst
Door de week:
Donderdag 19.15 uur: Avondgebed
in de koffiekamer van de pastorie
Bijzonderheden:
Woensdag 1 september 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

GROTE KEUZE
CURSUSSEN BIJ
GILDE
Binnenkort begint het
nieuwe cursusseizoen
2004 – 2005 van de
Stichting Gilde Gooi-Noord. Iedereen
kan in het ruime aanbod wel iets van
zijn of haar gading vinden. In september starten de volgende cursussen
waarop ingeschreven kan worden:
Tekenen/Aquarellen voor beginners
(code TD). Deze cursus begint op 16
september. Het gaat om 10 donderdagen
van 13.30 – 15.30 uur. Kosten € 54.Tekenen/Aquarellen voor gevorderden (code TS) Start 13 sept. 12 maandagen van 13.30 – 16.00. Kosten € 65.Spaanse conversatie (code ST). Iedere
donderdag van 13.30 – 15.00 uur, vanaf
16 september.
Kosten € 30.- voor 10 keer.
Engelse conversatie (code ES).
Iedere woensdag van 13.30 – 15.00 uur,
vanaf 15 september.
Kosten € 30.- voor 10 keer.
Italiaanse conversatie (code IS).
Iedere woensdag van 15.00 – 16.30 uur,
vanaf 15 september.
Kosten € 30.- voor 10 keer.
Alle cursussen worden gegeven in een
lokaliteit in Bussum . Aanmelding telefonisch 035-5242313 of schriftelijk bij
GILDE, Huizerweg 54, 1402 AD,
Bussum.
De actieve 50-plussers van de
Stichting Gilde geven gratis advies op
allerlei gebied aan jong en oud.
Vraag de brochure aan, of kijk op de
website www.gildegooinoord.nl voor
volledige informatie. Tel.035-6948491

Protestantse

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

Zondag 29 augustus, 10.00 uur
Ds. W. Dijckmeester, Naarden.
Zondag 5 september, 10.00 uur
Ds. G.T. van Es. Utrecht.
Zondag 12 september, 10.00 uur
Ds. R.F.J. Beltman. Hilversum
Zondag 19 september, 10.00 uur
Mw. Drs. L.W. van Reijendam – Beek,
Amsterdam.
Zondag 26 september, 10.00 uur
Ds. A.W. Berkhof. Ermelo
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.
Website:
www.protestantsegemeenteblaricum.nl.

WIST U DAT?
• Indien een ieder zijn/haar eigen heg aan
de straatkant snoeit dat de gemeente veel
geld bespaart.
• De Paardendagen 2004 en het Zomerfeest
niet konden doorgaan vanwege gebrek
aan sponsors.
• Er wandelaars zijn die regelmatig afval
opruimen op de Tafelbergheide. U ook?
• Op deze heide voor honden een aanlijngebod geldt, en op overtreding van dit
gebod een boete staat van 27 euro.
• Dit hondenaanlijn-gebod ook geldt voor
de bebouwde kom van ons dorp, met uitzondering van bepaalde groenvoorzieningen in de Bijvanck.
• Op wildplassen landelijk een boete staat
van 50 euro.
• Voet- en fietspaden verboden zijn voor
ruiters, en een ruiterbewijs verplicht is.
• Er een nieuw initiatief is voor de herbouw
van de uitkijktoren op de Tafelberg.
• Achter ‘hei en wei’ 24 onbetaalde vrijwilligers staan.

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, Conny Rector, Frans Ruijter,
Ina Schaafsma, Corryn de Vrieze-Brandenburg,
Jan Willems, Tiny de Wit, Adrie van Zon
Medewerkers: Cornelie Andreae-Rothbarth,
Eric Jan Bulten, Linda Eggenkamp,
Els de Graaf, Rolf Kok, Aty LindemanStrengholt, Mariëtte v.d. Spek,
Rob Tammerijn, Piet Niks, 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

Gemeente

Blaricum

de “Briljant” versierder van ‘t Gooi

RUVAannemersbedrijf bv

D. BEEK

Parochie

• 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

