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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

HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

BART DE LEEUW: “HISTORISCH
BOUWEN MET EEN KNIPOOG”
“Blaricum is één van de mooiste dorpen
van ons land. We moeten de sfeer bewaren, ondanks de nieuwe aanwas van
buiten. Niet de kant van Laren opgaan.
Laten we normaal doen. Ik beschouw
het oude dorp net als een stuk antiek.
Onbetaalbaar. Dat in stand houden. Er
mag best modern gebouwd worden,
maar dat mag geen overhand krijgen.
En laat het dan in de omgeving passen.”
Dat zegt Bart de Leeuw (42), voor de oude
Blaricummers Bart van Theo. Hij heeft
pret, hij lacht. Zijn ogen twinkelen.
Bouwen met oude materialen, zijn grote
liefde. Ja, hij heeft het goed gedaan in het
leven. Gebouwd, hersteld en nog eens
gebouwd. Veel, heel veel. En zijn nek uitgestoken. Een uniek bedrijf opgebouwd.
En hij is er trots op. Terecht. Toch kan
Bart relativeren, hij noemt zijn degelijke
werkwijze “bouwen met een knipoog”.
Maar zijn bekende huizen in het oude
dorp aan de Venenweg, Mosselweg,
Eemnesserweg, Meentweg, St. Josephweg en het Franse Pad spreken klare taal.
Huizen perfect passend in de oude stijl
van het dorp. Dat beaamt iedereen. Ook
het bedrijvencomplex aan de Brink mag er
wezen. Ook helemaal in stijl, passend bij
het dorp.

Foto: Sybert Blijdenstein

Levensloop
Bart is geboren in een oude schuur van de
familie Koot aan de Angerechtsweg, waar
het gezin de Leeuw woonde. Hij was de
op één na jongste van zes kinderen, met
twee broers en drie zusters. Het was een
schraal bestaan. Geen centrale verwarming, geen stromend water. Zijn vader,
Theo de Leeuw sr. was een kleine boer.
Die kreeg ruime bekendheid vanwege
‘klap van Tydeman’ toen zijn veeschuur
buiten het dorp met gemeentedwang gesloopt moest worden. Hij overleed toen
Bart nog maar 10 jaar was. Op vader
Theo’s ziekbed toonde het dorp zijn unieke karakter: alle boeren hielpen om de
beurt mee met het verzorgen van vee, het
hooien enz. Bart voelt nu nog grote dankbaarheid. Vader wilde verhuizen, in de
Eempolder gaan wonen. Nu de boerderij
van Klaas en Joke Vos. Bart heeft er nog
de eerste steen gelegd. Maar door het
overlijden van zijn vader ging alles
anders.
Kopen, opknappen en verkopen
Bart ging naar de LTS in Huizen. Daarna
volgde zijn diensttijd in Seedorf. Terug,

ging hij werken in de betonbouw. Kocht,
net 19 jaar oud, een huisje aan de
Kloosterweg 12 in Laren, in zeer slechte
staat, knapte het in zijn vrije tijd op en
ging er wonen. Bleef in loondienst. Toen
kocht hij op de overwaarde een huis erbij,
knapte dat ook op en ging de kamers verhuren. En op de gestegen overwaarde
daarvan weer kocht hij een restaurant in
Gorkum, dat hij ook weer verhuurde, na
het opgeknapt te hebben. Toen volgde een
halve boerderij in Eemnes, ook gekocht
en opgeknapt en ging hij er zelf wonen.
Hij stopte met zijn baan en begon voor
zichzelf, samen met een broer. Daarna
volgde een winkel met bovenwoning aan
de Schapendrift in Laren. Zelfde formule.
En een aantal boerderijtjes aan de
Wakkerendijk. Inmiddels was hij
getrouwd met een Larense. Maar hij was
nooit thuis. Altijd aan het werk.
Scheiding. Geen kinderen. Bart vertelt dat
hij tot nu toe al wel 22 keer verhuisd is.
Dat moet je wel bij kunnen houden. Zijn
tweede vrouw Annemarie, waar hij in
1998 mee trouwde, kan dat. Bovendien
levert zij hem een waardevolle bijdrage
door haar adviezen met betrekking tot de
kleuren en de inrichting van de huizen.
Werkwijze
Bart werkt met oude materialen. Weet de
leveranciers te vinden. Zijn accenten liggen op de buitenkant van het huis.
Kwaliteit: iets zwaarder hout, goede
steentjes, oud glas, snijvoegjes etc. Moet
er over 100 jaar nog staan. Werkt met
smaak. Streeft naar tijdloos. De binnenhuis-architectuur en de indeling doet hij
zelf. Hij is nu bezig met het oude koetshuis aan de Eemnesserweg 31, het vroegere huis van de excentrieke verzamelaar
Pim Hascher. Dat wil hij helemaal in ere
herstellen. Grote overstekken.
Bovenlichten: geel glas in lood. Hij is van
plan te verhuizen naar het ‘Mauvehuis’
aan de Eemnesserweg, met de kassen, dat
hij onlangs gekocht heeft, na het verbouwen en opknappen. Hij heeft al een paard
aangeschaft. Bart heeft een klein bedrijf: 6
man in dienst en werkt verder met onderaannemers. Zelf doet hij ook nog mee aan
al het werk. Bart in werkkleding met verfvlekken, een bekend gezicht. Ook zonder
zijn vertrouwde snor. Andere bedrijfsactiviteiten staan op de rol, zoals het opzetten
van ‘Exclusive Homes’. Om duurdere huizen in ’t Gooi beter te verkopen, presenteren op een warme manier. Betere voorlichting. De ontwikkeling van het
Vitus/Bernardus/Wingerd-gebied stelt hij
voor in een stichtingsvorm te doen. Ook
heeft hij al ideeën over de bebouwing.
Enthousiast laat hij tekeningen zien.
Bart over zichzelf
“Ik ben een kreeft, emotioneel, ook weer
hard, maar ook weer niet. Ik ben een denker en een doener. Anderen zijn meer denkers en praters”. Wie? “Zeg ik niet”.”
Doorzetten is mijn kracht. Dat doe ik in
procedurekwesties, ik geef niet op”. Hoe?
“Vroeger kon ik ergens dwars tegen in
gaan, nu schat ik meer in. Ben voor redelijk overleg. Ik ben een gelukkig mens,
met Annemarie en de kinderen. Geniet als
vader. Ik ben voldaan, heb er nooit voor
geleerd, alles is uit ervaring. Weet de
grenzen van het haalbare. Heb inzicht
gekregen. Bij mijn mensen ben ik geen
‘baas’. Nee, gezellig met de jongens af en
toe gaan drinken. Dat vind ik belangrijk”.
Bart de Leeuw ten voeten uit. Voor informatie: 5315792 / 06-53950636 en
www.deleeuw_vastgoed.nl
Sybert Blijdenstein

STICHTING
BLARICUMSE
KERKCONCERTEN

INBRENG
ROMMELMARKT
2005

Graag uw aandacht voor de volgende concerten in de Protestantse Kerk aan de
Torenlaan. Op donderdag 25 november
door het Storioni Trio met Wouter Vossen,
viool, Marc Vossen, violoncel, en Bart v.d.
Roer , piano. Op vrijdag 26 november met
Emmy Verhey, viool, en Paolo
Giacometti, piano. Aanvangstijden: 20
uur. Kaarten: euro 10.- bij Blaricumse
Boekhandel. Programma volgt.

Gaat u binnenkort uw zolder, kelder of
rommelkast opruimen? Goed idee, want u
kunt uw goederen weer inbrengen voor de
rommelmarkt 2005, die traditiegetrouwplaats vindt op de Blaricummerie op
Koninginnedag. U kunt uw spullen brengen naar Rie Rigter, Eemnesserweg 4,
Blaricum. GROOT MEUBILAIR, ZITBANKEN, FAUTEUILS, KOELKASTEN, MATRASSEN E.D. GELIEVE U
NIET TE BRENGEN.

B l a r i c u m

eigenaar: de heer R. Ton

Foto: Jan Noorda
St. Nicolaas in Blaricum op 20 november!

BLARICUMSE
TONEELVERENIGING 100 JAAR
Juist in een klein dorp als Blaricum, is
het niet zo verwonderlijk dat de
Blaricumse Toneelvereniging na 100
jaar nog altijd bestaat. Langs verschillende wegen worden wij er nu steeds
aan herinnerd en dat is maar goed ook.
Speciaal vanwege dit jubileum was er op
17 en 24 oktober een toneelvoorstelling
voor kinderen en ouders/familieleden, die
opgevoerd werd in de noodkerk, de voormalige gymnastiekzaal van de oude
Bernardusschool. Daar de toneelvereniging een katholieke oorsprong heeft is de
opbrengst van deze uitvoeringen voor de
R.K.Vitus-kerk, die nu intern verbouwd
wordt. De toneelvereniging is sterk verbonden met ’t Vitusgebouw. Al vele jaren
lang repeteert men er wekelijks en geeft
men er tweemaal in ’t jaar voorstellingen,
die vrijwel altijd uitverkocht zijn. De
Gooi- en Eemlander schreef op 21 augustus een uitgebreid stuk over het 100-jarig
bestaan van deze vereniging met al haar
wel en wee.
Even stilstaan
Toch moeten wij nog even stilstaan bij
enkele leden die helaas overleden zijn en
die in de jaren 1950 - 1990 ontzettend veel
werk verzet hebben.We noemen enkele:
Joop Vos (van de koster) voorzitter, maar
ook speler, Bets en Theo Elbers, zij werkten voor 100% als spelers, decorbouwers
en noem maar op. Theo is vele jaren penningmeester en ook nog enkele jaren
voorzitter geweest. Te denken valt ook aan
Toos van Kraay-Boel. Zij stond bij wijze
van spreken dag en nacht klaar voor allerlei functies, zoals regisseren, maar vooral
ook spelen en dat zeker niet onverdienstelijk. Natuurlijk zijn er nog vele anderen
die niet genoemd zijn, en die veel voor de
vereniging betekend hebben. In verhalen
en anekdotes van vroeger worden zij nog
regelmatig genoemd.

Voorstellingen & workshops
De toneelvereniging trad niet alleen in het
Blaricumse Vitusgebouw op, maar in
bejaardentehuizen “de Wingerd” in
Blaricum en “Johanneshove” in Laren. En
natuurlijk in het Singertheater aldaar. Ook
zijn ze vele malen uitgenodigd voor uitvoeringen op feestavonden van de “Bouw
en Houtbond” en de brandweer van de
Bel-gemeentes.
Al sinds het begin van de Solexraces verleent de vereniging hulp bij het invullen
van thema’s en worden al improviserend
de rollen gespeeld van sprookjesfiguren,
tv of filmpersonages.
Zo nu en dan verzorgt Bea Wolff-Rigter,
dochter van oud lid Cobus Rigter, op uitnodiging workshops waarin speltechnieken etc. worden aangeleerd en verbeterd.
Haar workshop dit voorjaar, voor geïnteresseerden, leverde de vereniging maar
liefst 10 nieuwe spelende leden op. Een
geweldige impuls, om na deze 100 jaar
met veel enthousiasme de toekomst tegemoet te zien.
Receptie
Op 31 oktober is er van 15.00 – 18.00 uur
een receptie voor leden – oud leden –
vrienden – donateurs en genodigden in
‘hun’ Vitusgebouw. De voorstellingen
voor het jubileum zijn dit jaar op 25, 26 en
27 november aanstaande. Gespeeld wordt
dan “Tel uit je winst”onder regie van
Marita Delfos van ‘de Plankeniers’. Deze
avonden zullen iets heel speciaals hebben,
met een leuke verrassing voor het publiek.
Al met al zijn er heel wat feestelijkheden
te verwachten, waar veel toneelliefhebbers van binnen en buiten Blaricum vol
verwachting naar uitkijken. Want dat het
een groot feest wordt, staat als een paal
boven water. De redactie van Hei en Wei
wenst de toneelvereniging geluk, en heel
veel succes! Info: Els Schaapherderv.d.Heide, tel. 5256904

de Jong Strankinga Ronk

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.

BLARICUMSE
APOTHEEK

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

Fa. Wed. B. Vos

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

Rustgevend en excellent
beleggingsadvies

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

RUST
WAT
Door je angsten en verlangens en doordat je
jezelf verweeft met je
gevoelens, schep je pijn en

gebondenheid. Maar als je de dingen met
liefde en wijsheid schept en je los blijft
van wat je maakt, zijn harmonie en vrede
het gevolg.

CAFE - RESTAURANT
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

blaricum
raadhuisstraat 18 • 1261 EW • blaricum

bestellijn 035 - 531 88 43
Wij bezorgen ook!

•

shoarma pizza pasta
café

In het oude dorp
d’Ouwe Tak

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

Winkelcentrum de Balken

Geen fratsen. Dat scheelt.

Schilders- en wandafwerkingsbedrijf

Spreekuren Burgemeester en Wethouders
op afspraak

en Centrumplan Bijvanck. Het gemeentebestuur wil graag de inwoners zo
goed mogelijk informeren over en
betrekken bij deze plannen. Daarnaast
loopt nog een aantal andere projecten
waarbij uw inbreng van belang is, waaronder sportbeleid en de pilot Hard/t
voor jeugd. Om niet voor ieder onderwerp een aparte avond te hoeven beleggen, is besloten alles te bundelen en
één dag te organiseren waarop de
gemeente zijn inwoners bijpraat én
vraagt mee te denken. Op de website
www.blaricum.nl staat het volledige
programma voor die dag.

afhaalcentrum

•

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

Informatiemarkt
op zaterdag
6 november

Ondertekening
convenant Hard/t
voor jeugd

Op zaterdag 6 november aanstaande
organiseert de gemeente Blaricum een
informatiemarkt op het gemeentehuis
aan de Torenlaan 50. Van 11 tot 16 uur
kan iedereen het gemeentehuis bezoeken om kennis te nemen van, of mee te
praten over verschillende projecten in
de gemeente.
Het programma op 6 november bestaat
uit exposities, presentaties en workshops. De exposities zijn doorlopend en
gedurende de dag zullen presentaties
en workshops enkele keren gehouden
worden. U kunt dus zelf bepalen op
welk tijdstip en voor welk onderwerp u
langs wilt komen.
Blaricum is volop in beweging. In de
gemeente zijn drie woningbouwprojecten; De Blaricummermeent, Vitusgebied

Op maandag 11 oktober werd het convenant Hard/t voor jeugd ondertekend.
In de projectgroep Hard/t voor jeugd zijn
samen met jeugd, bewoners, politie,
halt, maatschappelijk werk, gemeente
en het welzijnswerk afspraken gemaakt
om meer voorzieningen voor jongeren
van 16 jaar en ouder te bieden en om de
overlast, die jongeren in de buurt veroorzaken te beperken. Deze afspraken
zijn in het convenant bekrachtigd. Voor
jongeren van 16 jaar en ouder waren er
tot voor kort geen voorzieningen op het
gebied van welzijnszorg. Vanaf september dit jaar is een jongerenwerker aangesteld die zich speciaal richt op deze
groep. Ook is er een tijdelijk onderkomen voor de jeugd ingericht in ‘De
Trefbak’, onderdeel van het buurtcen-

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

trum ‘De Malbak’. Na twee jaar wordt
de pilot geëvalueerd. Is het resultaat
bevredigend, dan krijgen de jongeren
een permanente voorziening.

Expositie in
gemeentehuis
Het gemeentehuis Nederheem van
Blaricum wordt weer opengesteld voor
exposities. De eerste expositie wordt op
vrijdag 5 november geopend. Vanaf
maandag 8 november is de expositie tijdens de normale openingstijden van
het gemeentehuis voor het publiek te
bezichtigen. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag
van 8.30-12.30, en op woensdag tevens
van 13.30-17.00.
Exposant is de kunstenaresse Daniëlle
Davidson, die na haar studie aan
Academie Minerva het Dooyewaard-stipendium heeft gewonnen. Ze heeft het
afgelopen jaar in het atelier van de
Dooyewaard Stichting in Blaricum
gewerkt. Het werk dat zij in deze periode gemaakt heeft zal zij exposeren in
het gemeentehuis. Daniëlles werk bevat
zowel figuratieve als abstracte elementen. Het materiaal, de compositie en de
ruimtelijkheid zijn drie aspecten die
belangrijk zijn om hiermee een eigen
beeld te creëren. Kleuren spelen ook
een grote rol voor de sfeer en het uiteindelijke beeld. Vaak gebruikt zij een
eigen foto die ze in het begin verwerkt
in het schilderij en later in het proces
loslaat zodat haar beeldtaal gaat spreken.

ZATERDAG
6 NOVEMBER 2004

INFORMATIEMARKT
GEMEENTEHUIS
TORENLAAN 50
11.00 – 16.00 UUR
Kijk voor het programma
op www.blaricum.nl
AGENDA GEMEENTE
Gemeentehuis: Nederheem
Cie I, Welzijn, Sport & Sociale Zaken:
8 november ’04 om 20 uur
Cie II, Ruimtelijke Ordening & Beheer
9 november ’04 om 20 uur
Cie III, Person.,Financ.& Organ.:
10 november ’04 om 20 uur
Raadsvergadering:
25 november ’04 om 20 uur
Oud papier:
wordt huis-aan-huis opgehaald in heel
Blaricum: op de 4e woensdag, nl. 24
november ’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: 09.0009.30 uur
- Scheidingsstation Huizen:
Ambachtsweg, maandags gesloten

HET WORDT STIL AAN DE POMP

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

Gerard Vos, wie kent hem niet aan de
pomp van Garage Vos, gaat met pensioen. Hij kijkt terug op een werkzaam
leven van ruim veertig jaren in het
familiebedrijf: de kolen- en andere
brandstoffenhandel van de Weduwe Vos
te Blaricum.
Zijn jeugd
Toen Gerard als het vierde kind van Jaap
Vos en Marie Wolken op 3 November
1939 werd geboren was hij zo klein dat hij
volgens de familie wel in een klomp
paste! Toch kwam hij door de goede zorgen van zijn Drentse moeder heelhuids de
oorlog en de hongerwinter door. Zijn
vader werkte met zijn broers heel hard in
de brandstoffenhandel zodat er voldoende
brood op de plank kwam voor het gezin,
dat uiteindelijk tot negen personen uitgroeide. Vader en moeder met zeven kinderen. Via de kleuterschool en de
St.Bernardusschool ging Gerard naar de
ambachtsschool in Huizen om opgeleid te
worden tot timmerman.
Aan het werk
In 1957 begon hij zijn loopbaan als bouwvakker bij zijn eerste baas Ivo Rigter in
Laren, maar na drie jaren stapte hij toch
over in het kolenvak van zijn vader. Hij
weet nog heel goed dat dat gebeurde op de
verjaardag van zijn tante Geertje op 3
oktober 1960. Hij begon met het wegbrengen van de kolen in een kruiwagen. Tante
Geertje en ome Willem schreven de bestellingen uit en hij bracht ze weg naar de
klanten. Later gebeurde dat op een fiets
met een tweewielig karretje er achter. En
weer later ging hij samen met vader Jaap
en de chauffeur Gijs de Graaf per vrachtauto het dorp rond.Toen hij zijn rijbewijs
had gehaald reed hij zelf naar het station in
Bussum om de kolenwagens te lossen en
de kolen naar Blaricum te rijden en bracht
hij met een tankauto olie bij de klanten.
Van kolen op benzine
Toen een oom ernstig ziek werd, werd

Gerard gevraagd om 's morgens bij de
benzinepomp van het bedrijf te gaan werken en dan alleen 's middags klanten te rijden of andersom. In 1999 werden vanwege de milieuregels de benzinepompen
gesaneerd. Er werd een enorme bouwput
gegraven en de pompen werden geautomatiseerd. Gerard werd door een paar
leermeesters van de benzineleverancier
Compaan geïnstrueerd hoe de nieuwe
pompen moesten worden bediend. Hij had
zijn les goed geleerd en sindsdien mag je
wel zeggen dat hij de chef is. Hij kent zijn
klanten vrijwel allemaal bij naam en toenaam en hij is altijd bereid om een helpende hand te bieden als dat nodig mocht
zijn. Veel van zijn klanten aan de pomp
werden zijn vrienden en hij bleef altijd
goed op de hoogte van wat er in Blaricum
leeft. Zo doende werd het feit dat hij in
2000 veertig jaar bij de firma had gewerkt
met een receptie en een groot feest opgetuigd.

Ontelbaar veel mensen kwamen toen met
geschenken en gelukwensen naar de feesttent toe.
Met pensioen
Op 3 november a.s. wordt hij 65 jaar en
dan gaat hij met pensioen. Nog eenmaal is
er bij die gelegenheid een groot feest,
want op 13 november komen zijn vrienden
en zijn klanten bijeen in het Vitusgebouw

om hem de hand te drukken. Daarna
wordt het stil aan de pomp. Toch zal
Gerard zijn klanten niet helemaal verlaten
want hij beleeft nog altijd heel veel plezier
aan zijn werk. Alleen zal hij in het grotere
aantal vrije uren dat nu komen gaat zich
meer bezig gaan houden met zijn vele
hobby´s. Hij noemt de komende periode
van zijn leven dan ook een tijd van
'gedeeltelijke rust'. Hei en Wei gunt hem
die rust en wenst hem nog heel veel goede
jaren toe!
Jan Willems

BLARICUMSE DAG
VAN HET
WERKPAARD
Op 12 september jl. werd voor de vijfde keer de Blaricumse Dag van het
Werkpaard georganiseerd. Vanaf 12
uur was het een gezellige drukte op het
Oranjeweitje. Zoals ieder jaar streden
ook nu 8 teams om de eerste plaats.
De teams moesten diverse werkzaamheden verrichten, zoals die vroeger door de
boer met zijn werkpaard ook werden uitgevoerd. Ieder jaar is er weer een wisselend parcours op het boerenerf. Daarnaast
moet de boer met zijn team boomslepen,
dorsen en zeisen. Na het mest uitrijden
moet het land ook worden geploegd. De
verrassingsopdracht was dit jaar het
maken en plaatsen van een ouderwetse
afrastering: een ‘wrening’.
Ambachtelijke slager
Tevens vinden er ieder jaar demonstraties
plaats. Dit jaar was er onder andere een
ambachtelijke slager. Hij kwam aan op
zijn transportfiets, met als lading 2 varkenskoppen. Deze varkenskoppen hebben
de hele middag lekker staan koken, zodat

Foto: Fline de Lange
er ouderwetse kopkaas van gemaakt kon
worden. Tevens heeft de slager, op de
nagemaakte pompestraat op het terrein,
bloedworst bereid.
Uitslagen
1. Beste team van de Dag van het
Werkpaard 2004: 1e prijs: team Bud de
Gooijer, 2e prijs: team Gerard Hoofd, 3e
prijs: team Nico de Jong
2. Beste ploeger van 2004: team Gerard
Hoofd
3. Het raad-spel van de uitgestalde oude
gebruiksvoorwerpen was moeilijk: zo
wist niemand de ericaborstel voor honing,
voorwerp no. 7, te raden. De hoofdprijs
(een rondrit op boerenwagen met picknick)ging naar Bep Bon uit Hilversum
4. Hoofdprijs bij het notengooien (een
schildersset): Emiel Vonk uit Laren.
Volgend jaar weer! We kunnen weer
terugkijken op een geslaagde dag en
hopen u volgend jaar, op 18 september
2005, weer te mogen zien!
Stichting Blaricumse
Dag van het Werkpaard

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

JAN JUFFER
De huizen van architect Jan Juffer zijn
klassiek, mooi in hun eenvoud, functioneel, met oog voor detail en precies passend in 'Blaricum. Dit laatste vindt hij
niet van de prestigieuze woningen die
de laatste jaren in Blaricum worden
gebouwd. Men koopt een huis, sloopt
het en bouwt vervolgens het veelvoud of
meer van hetgeen er stond.
Op zich zelf bezien zitten er wel aardige
huizen tussen - sommige zijn zelfs heel
mooi - maar ze passen niet in het kleinschalige karakter van ons dorp. Dat laatste
geldt in zekere mate ook voor de nieuwe
bewoners, veelal stadsmensen, die zich
anders gedragen en die met hun auto's, die
ook steeds groter worden, parkeerplaatsen
vergen die Blaricum niet kan bieden.
Mevrouw rijdt overdag in het dorp rond in
de grote Jeep, terwijl mijnheer elders naar
zijn werk is met de kleine tweede auto
omdat je die gemakkelijker kunt parkeren.
Ingeblikt
Ook de kinderen worden per auto naar
school gebracht. Ingeblikt in de auto krijgen ze geen contact met anderen, terwijl
het juist goed is om met mensen van allerlei schakeringen, arm en rijk, verschillend
van milieu om te gaan. Dat is niet alleen
gezellig maar ook goed voor de karaktervorming. Hij herinnert zich nog uit zijn
jeugd toen hij in Bussum op school zat,
dat het verboden was kinderen met de
auto naar school te brengen of op te halen,
indien ze binnen een bepaalde afstand van
de school woonachtig waren.
Verscheidenheid
Jan Juffer vindt dat er in het dorp veel
meer gefietst zou moeten worden.
Daardoor ontstaan er ook meer onderlinge
contacten. Er wonen hier mensen uit alle
delen van het land; talentvolle mensen die
iets te vertellen en iets te zeggen hebben
en die zouden elkaar, meer dan tot nu toe,
moeten ontmoeten. Hij heeft het idee dat
veel mensen hier langs elkaar heen leven
en dat is jammer.
Architectenbureau.
Jan Juffer (82) woont al ruim 75 jaar in
Blaricum. Geboren in Rotterdam en als
achtjarige verhuisd naar Blaricum waar
zijn vader als architect aan de slag ging.
Het was vanzelfsprekend dat ook Jan,
evenals zijn grootvader, architect werd.

Blaricumse atlete Karin
Ruckstuhl zestiende in Athene:

VAN BLARICUM
NAAR OLYMPIA IN
ZEVEN STAPPEN
Zestiende op de zevenkamp, in een veld
van 39 deelnemers. Dat was de eindklassering van atlete en dorpsgenote
Karin Ruckstuhl afgelopen zomer bij de
Olympische Spelen in Athene. Minder
dan ze vooraf gehoopt had (ze was al
eens 4e bij een WK-indoor), maar een
tegenvallende prestatie bij het verspringen stond een hogere klassering in de
weg. Optimistisch blikt de pas 23-jarige
atlete echter alweer vooruit: “Over vier
jaar in China ben ik er weer bij en wie
weet wat het dan wordt!”

Foto: Gerbe v/d Woude
Karin zit midden in een verhuizing, als we
haar spreken. Ze ruilt na 13 jaar Blaricum
in voor Lelystad. Reden? De liefde. Ze
gaat samenwonen met tienkamper (en ook
Olympia-ganger) Chiel Warners. Hij studeert in Groningen, zij in Utrecht. En
Lelystad is dan -wat je noemt- een mooie
tussenoplossing. Maar haar jeugd bracht
ze door in Blaricum.

FEESTWEEK
IN DE MALBAK

Foto: Jan Noorda

Juffer zelf studeerde o.a. in Amsterdam
aan verschillende architectenopleidingen.
Na zijn studietijd deed hij ondermeer de
restauratie van het hoofdgebouw van het
Nederlands Onderwijzers Genootschap
aan de Prinsengracht te Amsterdam, een
restauratie van het Africahuis aan het
Spui, de bouw van woonhuizen voor de
toenmalige Stoommaatschappij Nederland, ook in Amsterdam, enkele woonhuizen in Barneveld, een winkelwoonhuis in
Voorthuizen, een aantal woonhuizen en
enkele boerderijen in het Gooi (Blaricum,
Laren), een school in Eemnes en verbouwingen van panden van de VU in
Amsterdam
Ook zijn zoon Jan werd architect en heeft
in Eindhoven, waar hij studeerde aan de
Technische Universiteit, een eigen bureau.
Ziekte
Jan Juffer kreeg een tijd geleden een wond
aan zijn voet, die besmettelijk bleek te
zijn, hetgeen er uiteindelijk toe geleid
heeft dat een gedeelte van zijn linkerbeen
is geamputeerd. In Huize Theodotion in
Laren verblijft hij momenteel voor het
aanmeten van een prothese. Over twee
maanden hoopt hij thuis verder te revalideren en zijn bureau op kleinere schaal
voort te zetten. Zijn zoon neemt intussen
de zaken waar.
Adrie van Zon
Op haar tiende kwam Karin in de Bijvanck
wonen. Tot die tijd woonde de familie
Ruckstuhl in Genève, Zwitserland. Karin
heeft nog steeds de Zwitserse nationaliteit,
naast de Nederlandse. Ze zou dus eventueel ook voor Zwitserland uit kunnen
komen. “Maar daar voel ik niet zo veel
voor, hoor. Ik ga weliswaar nog regelmatig
terug naar Zwitserland, maar hier heb ik
altijd gesport en hier ken ik de andere atleten goed. Soms denk je er natuurlijk wel
eens aan, want de limieten om uitgezonden te worden naar internationale wedstrijden liggen in Zwitserland minder hoog
dan in Nederland, maar gelukkig heb ik de
Nederlandse eis ook gehaald.”
Vlugheid & Kracht
Haar sportcarrière begint Karin bij de
Blaricumse gymnastiekvereniging Vlugheid & Kracht. Ze turnt daar elke week en
ze komt ook uit in wedstrijden. Op haar
dertiende begint ze daarnaast ook bij atletiekvereniging Zuidwal in Huizen. Eerst
gewoon 1 x per week, maar als daar een
tienkamptrainer komt werken, wint de atletiek het van het turnen. Karin gaat voor de
zevenkamp. Daarin wordt, gedurende twee
dagen, op zeven onderdelen met elkaar
gestreden. Met alle onderdelen –verspringen, hoogspringen, 200 meter sprint, 800
meter, hordenlopen, speerwerpen en kogelstoten- zijn punten te behalen. Diegene met
het hoogste puntenaantal wint de wedstrijd.
Zevenkampers zijn de allrounders van de
atletiek. Bij de mannen telt de meerkamp
overigens tien onderdelen.
Progressie
“Het leukste aan de zevenkamp vind ik de
afwisseling”, vertelt Karin enthousiast.
“Zowel bij de training als bij de wedstrijd. Soms heb je geen zin om een onderdeel te doen, maar dan weet je altijd dat je
daarna weer iets heel anders kunt gaan
doen. Dat helpt dan. Er zit bij mij nog
steeds progressie in. Je kunt jezelf natuurlijk ook op alle onderdelen verbeteren.”.
Die progressie komt haar overigens niet
zomaar aanwaaien. Per week traint Karin
tenminste acht keer. Twee uur per training. Daarnaast volgt ze soms nog speciale trainingen, zit ze regelmatig oefeningen
te doen voor de televisie, waar de meesten
van ons lekker lui op de bank liggen en
loopt ze minstens één keer per week bij de
fysiotherapeut naar binnen.

HOVENIERSBEDRIJF

P.E. CALIS
Tuinadvies
Aanleg en onderhoud

* Tuinarchitectuur
*

Witzand 1 - Blaricum

In het kader van het 25 jarig jubileum
van Welzijnswerk Blaricum wordt van
13 t/m 20 november a.s. in
Buurtcentrum de Malbak een feestweek gehouden. Daarna wordt de Malbak
afgebroken en verplaatst naar een noodgebouw.
Het feestprogramma op:
Zaterdag 13 november: filmdag in de
grote zaal; 10 – 12 uur: jeugd 4 - 8 jr.; 14
– 16 uur: jeugd 8 – 12 jr.; 21 – 23 uur:
jeugd 12 – 16 jr. De modulenclub toont
modeltreintjes door de hele Malbak. Voor
kinderen: knutselhoek waar scenery (huisjes maken e.d.) geleerd wordt.
Zondag 14 november: 13 – 17 uur klaverjasmiddag (volwassenen). Ook dan is
er de modulenclub met treintjes. 19 uur:
darttournooi (jeugd en volwassenen).
Maandag 15 november: 9 – 10 uur open
aerobicsles (volwassenen); 13 – 15 uur:
open keramiekles (volwassenen), 20 uur:
meezingen met smartlappenkoor “De
Blaerders”; 20 uur: klaverjasles (volwassenen).
Dinsdag 16 november: 20 uur: luisteren
naar Just for Fun, er zijn nog plaatsen vrij.
Stemtest vereist.
Woensdag 17 november: 14.30 uur: uitslag kindertekenwedstrijd, gehouden op
10 november; 15 uur: Tejater Beer, kinderen 4 -8 jr; 16.30 – 17.30 uur: demonstratie weerbaarheid kinderen 12 - 16 jr.;
18.30 - 20.30 uur: open keramiekles (volwassenen); 18.45 - 19.45 uur: countrydemonstratie voor kinderen; 20 uur: countrydemonstratie waar beginners ook een
dansje kunnen doen.
Vrijdag 19 november: 10.05 – 10.50
open les Fifty Fit (bewegen voor 50+ ers);
20 uur: countrydemonstratie waar gevorderden ook een dansje kunnen leren; 20
uur: gratis disco voor jeugd 9 – 12 jr.
Zaterdag 20 november: 14 – 16 uur:
receptie met hapje en drankje; officiële
handelingen door burgemeester mw.
Helma Ton en oud-burgemeester mw.
Anneke Le Coultre; optreden van de
Blaerders en het Malbakcabaret.
Voor info: de Malbak (5262902), Yvonne
Beekman (5264253) en Misj Brouer.

*Sierbestrating
*

(035) 5311912

Lastige puntentelling
Toch heeft de meerkamp geen heel grote
naam binnen de Nederlandse sportwereld.
Wat vindt Karin daarvan? “Atletiek is nu
eenmaal niet echt groot in Nederland, terwijl het wel één van de meest competitieve sportonderdelen is. Wereldwijd heeft
atletiek de meest beoefenaars, dus de concurrentie is moordend. Maar in Nederland
is er toch niet heel veel aandacht voor. Ik
hoop dat er nu door onze resultaten (Chiel
Warners werd vijfde bij de mannen) wat
meer aandacht komt voor de atletiek en de
meerkamp. Ik moet wel toegeven dat bij
de meerkamp de puntentelling voor buitenstaanders lastig te volgen is. Bij een
100 meter sprint is gelijk te zien wie er
wint, maar bij ons moet je eigenlijk de atleten kennen om hun prestaties op de verschillende onderdelen op waarde te kunnen
schatten. Het gaat erom of ze tijdens zo’n
race relatief gezien winnen of verliezen.
Zoals ik bij voorbeeld mijn Olympische
wedstrijd verknalde met een slechte sprong
bij het verspringen. Normaal is dit mijn
beste onderdeel – ik had hiervoor zelfs de
internationale limiet gesprongen- maar
onbegrijpelijkerwijs ging het mis in
Athene. Na de eerste dag stond ik derde,
maar dat kon ik helaas dus niet vasthouden.
Daar baal ik nog steeds van.”
Olympische Spelen
Meedoen aan de Olympische Spelen was
een bijzondere ervaring voor Karin. “De
Spelen waren heel speciaal. Natuurlijk,
als je wedstrijden doet, merk je daar niet
zoveel van, dan ben je op andere zaken
geconcentreerd. Maar alles erom heen, het
Olympisch dorp, alle andere sporters, de
hele ambiance, dat is echt bijzonder. In
het Olympisch dorp zaten 16.000 atleten
en begeleiders! De Nederlandse delegatie
was ongeveer 300 man sterk. De opening
heb ik helaas niet meegemaakt. Omdat
atletiek pas de tweede week begon, zijn
wij pas na de opening naar Athene
gegaan. Of ik zelf nog wat gezien heb?
Jaaa, ik heb Pieter van den Hoogenband
zijn gouden medaille zien halen. Dat was
heel speciaal En verder heb ik vooral veel
naar atletiek gekeken, dat is voor mij toch
het leukste. Op de laatste avond is de hele
atletengroep in het Holland House nog op
het podium gehaald. Dat was ook erg
leuk!”

J. Vos

KUNSTDONATIE EN BENEFIETCONCERT
VOOR KINDEREN MET
DE ZIEKTE VAN DUCHENNE
Gooise kunstenaars
zullen op 14 oktober
in
het
‘Contemporary
Art Centre’,
Torenlaan 8 in
Laren, één van
hun
werken
doneren aan het
‘Duchenne Parent
Project’. Op zondagavond 7 november volgt, na het benefietconcert in de Torenlaankerk in
Blaricum, de veiling van de werken.
Blaricums burgemeester Helma Ton, zal
op 14 oktober, om 17 uur, in de Larense
galerie officieel de kunstwerken in ontvangst nemen, waar deze tot vrijdag 5
november tentoongesteld blijven. Op zondagavond 7 november worden de kunstwerken ten bate van het project geveild in
de Torenlaankerk in Blaricum. Na afloop
van het benefietconcert (van 17 tot 19
uur), waarin de Duitse pianist Detlev
Bender, met als thema ‘Classic meets
Jazz’, o.a. werken zal spelen van Scarlatti,
Brahms, John Cage en jazzpianist Chick
Corea. De toegang tot het concert kost
euro 25.- p.p. Tevens bestaat de mogelijkheid om na afloop van het concert en de
veiling, te dineren, - ook voor het goede
doel -, in restaurant Le Mouton, Kromme
Pad 5, Laren (5310427). Kosten van het
diner, inclusief het benefietconcert, bedragen euro 55 p.p. Kaarten voor het concert
of het dinerarrangement zijn verkrijgbaar
bij ‘Het Kruidenhuis’, Torenlaan 26 in
Laren. Het bedrag kan ook overgemaakt

worden op bankrekening 61.29.14.895
van Katja van Beugen, ‘inz. Benefiet-concert Duchenne’, onder vermelding van:
het aantal personen, en ‘concert’ of ‘dinerarrangement’. De kaarten liggen dan vóór
aanvang klaar in de Torenlaan Kerk.
Ziekte van Duchenne
Duchenne-spierdystrofie is een genetische
ziekte die verminderde spierkracht (dystrofie) en afbraak van spierweefsels veroorzaakt en die vrijwel uitsluitend bij jongens voorkomt (1 op 3500). De jongens,
die aanvankelijk nauwelijks afwijkend
functioneren, raken steeds verder verzwakt en hebben al op jonge leeftijd (7-12
jaar) een rolstoel nodig. Uiteindelijk moeten zij kunstmatig beademd worden
omdat ook hun hartspier en ademhaling
worden aangetast.
Duchenne Parent Project
Dit is een internationale non-profit organisatie met als doelstelling meer onderzoek
naar genezing of vertraging van de ziekte.
Men drijft voor 100% op vrijwilligers. En
op (hoofd)sponsors: zoals in dit geval
Hewlett Packard en Fortis Lease.
Daardoor is het mogelijk dat 97% van de
fondsenopbrengst ten goede komt aan
onderzoek. In de laatste jaren wordt er
hoopgevend onderzoek verricht naar de
ziekte, ook in ons land: in het AMC
Leiden, door dr.Judith van Deutekom.
Maar de tijd dringt: er is extra geld nodig!
De doelstelling is nu minimaal euro 5.000
bijeen te brengen. Help mee en geniet van
de kunstwerken, muziek en diner! Info:
Katja van Beugen 035-538 28 83, en
www.duchenne.nl

ALS ´N VIS
IN HET WATER

dacht. “Gauw even een kopje Nèscafé
maken”….. de telefoon gaat, de bel rinkelt
en hij blijft blij en opgewekt.
Voorstander oecumene Hij is een groot
voorstander van de oecumene en vertelt
dat hij in de Thomas-kerk in Amsterdam,
waar hij vijftien jaar ´stond´ als overburen
de Katholieke Christus Geboortekerk had.
Dat waren zijn vrienden en over en weer
werden er diensten gehouden. Pastoor
Vriend kent hij al 20 jaar en samen zullen
zij op 2 januari 2005 een dienst in de
Basiliek houden.
Van reserve officier tot dominee
Als jongeman was hij 5 jaar in het leger en
dat was wonderlijk genoeg de start van zijn
religieuze beroep. Hij werd reserve officier
en plaatsvervangend compagniescommandant bij de Verbindingstroepen. Het was
daar, dat het ´sociaal voelend mens´in hem
wakker werd. Hij praatte eindeloos met de
jongens en zorgde er op den duur voor, dat
de weekends in Hohne (Duitsland) voor de
jonge soldaten geen oeverloze verveling
meer inhielden, met alle slechte gevolgen
van dien. Hij maakte het gezellig en gaf
inhoud aan de vaak te lange vrije tijd. “ En
het was in die dagen, dat het domineetje in
me wakker werd!” Geen KMA-opgeleide
beroepsofficier, maar een theologisch student aan de Universiteit van Utrecht.
Theologie, het was op zijn lijf geschreven.
Later completeerde hij de studie met ´pastorale psychologie´ en ging vervolgens aan
het werk. En nu 35 jaar op de kansel: “een
heerlijk vak! De zondagse preekbeurten
doe ik ontzettend graag, alhoewel niemand
weet, hoeveel spanning dat altijd oproept
om het zo goed mogelijk te doen en over te
brengen. Dat is nl. heel erg belangrijk voor
me.“ Het ´vrije jaartje´van Ds. Van der
Sluys is behoorlijk ingekort door Blaricum.
Maar hij geniet ervan. “Veel vrienden vragen me of ik eindelijk eens bij ze langs wil
komen, want ik had toch nooit tijd…..Nou
jammer dan, dat kan nu even niet. Want
reken maar, dat ik stevig aan het werk zal
gaan” zegt hij blij.
“Wat komt u hier doen?”
Gevoel voor humor, dat heeft hij zeker. Hij
vertelt lachend het volgend verhaal: “Toen
ik hier net een paar dagen was, bekeek ik
de tuin eens en zag dat er goed gesnoeid
moet worden en een flinke opknapbeurt
ook erg nodig is, om alles weer licht en
luchtig te doen zijn. Ik stond op het tuinpaadje en zag een jongetje bij het hek
staan. “Wat komt u hier doen?” vroeg die
streng. “Nou, ik kijk naar de tuin,” zei ik.
“Komt u die opknappen?” “Nee, ik ben de
dominee en….. dat ga ik hier met de
gemeente doen. Opruimen, licht en luchtig….” Het jongetje bij het hek zei: “Nou,
dat is goed.” En wandelde door. Zo zeker
als een huis, zo denkt de Protestante
Gemeente in ons dorp, er net zo over!
Aty L.S.

“Heeft de
Protestante
Gemeente
Blaricum nu geen
voorganger
meer? Dat kan
toch niet?” Nee,
dat kan absoluut
niet en dat
gebeurt ook niet!
Na enig zoeken
en advies van Ds
Joseé van der Putte uit Laren heeft de
Gemeente Blaricum vanaf 1 september
j.l. voor het komend jaar een interimpredikant en dat is Ds. W.G. J.(Wim)
van der Sluys uit Amsterdam.
Een gesprek met hem – want iedereen wil
toch weten wat, wie en hoe….- is absoluut
een groot plezier. Je kunt met hem lachen, hij
relativeert met humor en is ernstig en oplettend tegelijk. Ds.Wim van der Sluys is 65 jaar
oud, niet getrouwd, en dat bevalt hem goed.
“Hoe komt een mens in hemelsnaam
zomaar ineens in Blaricum terecht?”
“Tja, dat is wel een heel verhaal, hoor”,
zegt hij opgewekt, “per 1 december 2003
was ik met emeritaat, nadat ik alles bij
elkaar 35 jaar op de kansel heb
gestaan.Gek genoeg was ik eigenlijk een
beetje moe, ineens. Mijn leven was druk,
druk, druk….en ik dacht, ik ga een jaartje
uitrusten. Doen wat ik zelf wil. Uitslapen
af en toe. Ik ben echter in hart en ziel predikant, dat blijkt ook nu weer, want kijk,
binnen het jaar ben ik weer aan het werk.
En dan nog wel in dat heerlijke Blaricum.
“We nemen je voor een jaar”, zeiden ze
tegen me, en hier ben ik dan. Drie dagen in
de week voor het pastorale werk en voor
Vorming en Toerusting. Maar voor je het
weet zal het wel meer worden. Ik vind het
hier heerlijk, een gezellig dorp, prachtige
omgeving. Lekker op mijn fiets rondrijden, dat is toch een groot plezier.” Ds. Van
der Sluys houdt overduidelijk van mensen. Hij leeft zich in en is één en al aanToekomst
Vorig jaar is Karin afgestudeerd in de geofysica en nu heeft ze bij diezelfde vakgroep in Utrecht een onderzoeksplaats om
promotieonderzoek te doen: met een computermodel de onverwachte samenstelling
van het magma van de vulkaan Etna verklaren. Karin kan er boeiend over vertellen: aardschillen, schuivende continenten
en mantelmagma komen voorbij.
Misschien iets om op door te gaan over
vier jaar, als doctor Karin Ruckstuhl in
Peking in een enorme uitbarsting naar de
top van de zevenkamp gaat!
C.H.
Al meer dan 60 jaar
ambachtelijk
bereid ijs
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Penningmeester en donateursinformatie:
Pim Baljet, tel. (035) 538 31 58
Banknr. 55.16.17.047
t.n.v. Stichting Dorpsblad Blaricum
Druk: JM2 grafische producties, (035) 5316520

piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas
Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV

Blaricum

St. Vitus Blaricum
Diensten in het weekend
Zaterdag 17.00 uur en zondag 11.00 uur:
Eucharistieviering of Woord en
Communieviering.
Op 7 en 21 nov.: kindernevendienst
Door de week:
Donderdag 19.15 uur: Avondgebed
in de koffiekamer van de pastorie
Bijzonderheden:
Maandag 1 november 19.15 uur: Feest
van Allerheiligen
Dinsdag 2 november: ALLERZIELEN
om 19.00 uur: Rozenkransgebed
om 19.15 uur: Viering van de gedachtenis van alle overleden gelovigen
Woensdag 3 november 10.00 uur:
Seniorenmis in de koffiekamer daarna
koffiedrinken
Donderdag 11 november 18.00 uur:
St. Maartensoptocht. We vertrekken vanaf het kerkplein en lopen met onze lampionnen door de straten. We eindigen de
optocht (rond 19.00 uur) bij de vuurpotten
in de tuin, waar we onze meegebrachte
lekkernijen met elkaar delen, naar het
voorbeeld van Sint Maarten, die zijn mantel met een bedelaar deelde.
Zaterdag 27 november: open dag met
bezichtiging van de gerenoveerde kerk
Zondag 28 november 11.00 uur:
Plechtige inwijding van de gerenoveerde
Vituskerk. Eucharistie viering met Mgr.
J. Punt, bisschop van Haarlem.
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

HERINRICHTING
ST.VITUSKERK

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

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

Kerk weer in gebruik: uiterlijk op
Allerzielen, dinsdag 2 nov. 19 uur. De
gewelven gereinigd, banken teruggeplaatst, verlichting vernieuwd, tegels
gelegd, schilderingen Cuypers en glas-inlood ramen (apsis) gerestaureerd.
Mariakapel wordt heringericht. Open dag:
zaterdag 27 nov. 13–17 uur. Herinwijding:
zondag 28 nov. door bisschop van
Haarlem, Mgr.Punt. Die 2 dagen te koop:
kaarten/foto interieur/ mw.v.d.Heiden.
Met Kerst zijn de video en DVD verbouwing door Frank v. Aalst en Cor de Veen
klaar: cadeau-idee! Het orgel is begin
maart ’05 weer in gebruik. Graag uw
financiële steun door:
1. Koop van de St.Vituswijn, een
Zuidafrikaanse
kwaliteitswijn
(via
C1000), twee soorten ‘Herstrood’(rood)
en ‘Lentegroen’ (wit). Kosten euro 5 p.fl.,
euro 25 doos 6 flessen.. Info: Frank van
Aalst 5315263. Uw statiegeldbonnen (AH
& C1000 Blaricum, Super de Boer Laren)
s.v.p. in ‘offerblokken’ aldaar. Info: Frank
v. Aalst 5315263.
2. Vrijwillige bijdragen (ook per project): op bankrekg. 30.84.58.915 v.
St.Vitus, Blaricum.
3. Kerkveiling (Peter v. Trommelen) op 6
nov. 20 uur Vitusgebouw. O.a. kerkbanken, kappersbeurt Töpfel, tank benzine
Vos, beelden Els en Sabine de Graaf, dag
klussen Jan Majoor, medewerking tuincentra Calis & Jan de Jong, rijwielhandel
Borsen, en de nog door u in te brengen
goederen (ook –ludieke- diensten) op 29
okt. en 2 nov. 8.30-12.30 en 4 nov. 20-22
uur op secretariaat St.Vitusweg 1. Grote
stukken? Bel Henk Eggenkamp 5387363.
Kijkmiddag zaterdag 6 nov. 15-18 uur,
Vitusgebouw. Info: Jan Majoor 5312349
en Frank van Aalst (zie 1.).

Zondag 31 oktober 10.00 uur
Ds. R. Steenstra, Leiden
Zondag 7 november 10.00 uur
Ds. P.G. Vellekoop, Bussum.
Zondag 14 november 10.00 uur
Ds. G.J. Venema, Leiden.
Zondag 21 november 10.00 uur
Ds. W.G.J. v.d. Sluijs, Blaricum
Zondag 28 november 10.00 uur
Ds. H.P. Venema, Diepenveen
Zondag 5 december 10.00 uur
Ds. K. Touwen, Arnhem (doopdienst)
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.
www.protestantsegemeenteblaricum.nl.

KORTE

GEBOORTEN
24-08-2004
13-09-2004
14-09-2004
20-09-2004
20-09-2004

Bram Lucas de Man
Rosanne Post
Kaj Benjamin Hilgersom
Derk Samme Rasing
Sam Diederik Rasing

OVERLEDEN
07-08-2004 Sebastiaan Visser,
oud 67 jaar
30-08-2004 Joke de la Bije-Welp,
oud 62 jaar
06-09-2004 Arie Woudenberg,
oud 50 jaar
09-09-2004 Rudolph Hendrikus
Johannes Kok, oud 64 jaar
12-09-2004 Jan Schrijver, oud 84 jaar

HUWELIJKEN
16-07-2004 Amasra Belediyesi Yalçin,
en: Sharon Louise Rebel
20-08-2004 Maikel Niclas de Groot, en:
Birgitta Maria Wentholt
23-08-2004 Ararat Harutunian, en:
Ekaterina Boroenina
27-08-2004 Jacobus Eliza van der
Maas, en: Maria Elisabeth
Palstra

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 nov. resp. dec. nummer
inleveren vóór 1 resp. 15 nov. 2004,
William Singerweg 13,
Verschijningsdatum 25 nov.
resp. 9 dec. 2004

GASTSCHRIJVERS
OPGELET
Hei&wei heeft een nieuwe eindredacteur, de heer Sybert Blijdenstein.
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

Aankomst Sint Nicolaas: op 20 november a.s. arriveert de goede Sint om 11
uur bij het Buurthuis De Malbak in de
Bijvanck, en om 13 uur bij de muziektent in het oude dorp.
Info: Oranjevereniging,
L.C.J.van Laarschot 5383102.
Blaricum Golf & Country: deze vond
op 19 september j.l. plaats, en was weer
een groot succes. Zo’n 150 golfers
namen deel. Parcours: 18 holes in tuinen, weilandjes en parken. Foto’s zijn
kosteloos te bestellen:
blaricum@jsr-makelaars.nl.
Info: www.jsr-makelaars.nl., en Willem
Koetsveld of Frank Hessing, 5382288.
Bart Vos: behaalde de 3e plaats bij de
Nederlandse Kampioenschappen tuigpaarden, op zondag 26 september in
Utrecht. Proficiat Bart, een prachtige
prestatie!
Buurthuis ‘de Malbak’: toneellessen
met zang en dans, gericht op uitvoering
in 2005. Info: 5262902. Voor de feestweek 13 – 20 november zie SLW hieronder.
Casema: Op 29 sept. vernieuwd: beter
beeld, meer kanalen! Actie van W.D.van
Mourik een succes, met steun van B&W,
ambtenaren, accountmanager F.v.d.
Weert (Casema) en vele Blaricummers.
Info: 5313030, wvmourik@xs4all.nl
Collecte Nierstichting: deze heeft in
Blaricum euro 5.448,57 opgeleverd.
Namens de Nierstichting: alle gulle
gevers en collectanten hartelijk dank!
Collecte Kankerbestrijding: heeft in
Blaricum euro 9.970,46 opgebracht. Het
KWF bedankt iedereen voor zijn of haar
bijdrage!
Galerie Bianca Landgraaf / Laren:
t/m 7 november, Pépé Grégoire, beelden,
Hélène Grégoire, schilderijen;
14
november t/m 16 januari, Jos van
Vreeswijk, beelden en schilderijen,
Loek Lafeber, schilder (email). Info:
www.galeriebiancalandgraaf.nl,
5335987
Galerie de Vlierhove: t/m 21 november
Bart ten Bruggencate, olieverfschilderijen en Marlous van Eerden, beelden in
brons en steen; 28 november t/m 19
december Ruud Spil, ‘De koe in beeld’,
olieverfschilderijen, tevens een presentatie over zijn werk. Openingstijden: donderdag t/m zondag 14 – 17 uur.
www.vlierhove.nl, Informatie: 0355383736
Historische Kring Blaricum: 29
november om 20 uur, in dorpshuis De
Blaercom“De Geschiedenis van het
Gooi” lezing door dhr.R.F.L.van Iterson,
voorz. Hist.Kr.Bussum. Openingstijden
‘Op de deel’ a.d. Brinklaan: donderdag
20 – 22 uur, zaterdag 14 – 16 uur.

Hondenuitlaat Kwispelstaart: nieuwe
uitlaatservice van Winfred en Anne-Marie
van Raay. Info: www.kwispelstaart.nl
Natuurwerkdag: help de natuur een
handje op zaterdag 6 november a.s., 10 –
15 uur. Ook in het Goois Natuurreservaat. Meldt u vooraf aan. Info: Peter Mol
0251-662752,
noord-holland@natuurwerkdag.nl,
www.natuurwerkdag.nl
Opvoedtelefoon: bestaat 10 jaar: 09008212205, voor ouders en beroepskrachten van kinderen van 0 – 18 jaar. Info:
035-6928035, Marlous Pelders-de
Zeeuw, Bureau Jeugdzorg NH,
m.pelders-dezeeuw@bjznh.nl,
www.opvoedtelefoon.nl
Schaapskooi Blaricummerheide: open
iedere zondag 14 – 16 uur.
Singer Museum Laren: t/m 5 december ‘Van Mauve tot Mondriaan – Van
Koch tot Koons’, 11 november t/m 6
maart ‘Singer Solo: Leo Gestel in zwart
wit’. Openingstijden: dinsdag t/m zondag 11 –17 uur. Info: 035-5393939,
www.singerlaren.nl
Stichting GILDE: spreekuur donderdag 11- 12 uur in ‘de Warrekam’ te
Laren. Ouderen geven belangeloos
advies: bankzaken, computers, boekenrestauratie, onderneming starten, tuininrichting, etc. Info: tel. 5242313,
www.gildegooinoord.nl
Stichting Lokaal Welzijn (SLW)
organiseert in ‘De Blaercom’,
Schoolstraat 3.
- Klaverjasclub & biljarten: hele seizoen, elke dinsdag 13.30 – 15.30, iedereen kan meedoen of ’t leren. Kosten:
€5.- per maand. Opgave: zie onder.
- Lezing: donderdag 11 november 13.30
– 15.30 uur: ‘Bezoek aan China’, met
schitterende dia’s, door Jan Tetteroo,
kosten €3,50.
- Inloopmiddag, elke woensdag 13.30 –
16.00 uur, spelletje, krantje, kopje koffie, praatje, nog gastvrouwen gezocht.
- Speelgoedbeurs: woensdag 3 november 14 – 16 uur, huur tafeltje: €3.-.
Info: Lisette Mooij, 5312977 / 5262902,
is aanwezig op woensdag- en donderdagmorgen.
SWO.-BEL: Mensendiecklessen en
Ceasargymnastiek voor senioren. Ook
op proef. Dinsdag 11 – 12 uur in de De
Torenhof, woensdag 10.30- 11.30 in de
Blaercom. Opgeven: tel.5389025
SWO.-BEL: de Iris-Bel Thuisopvang /
Laren: doel, taakverlichting partners of
verzorgers van dementerenden en chronisch zieken. Info: Bea Kuijs 5310273
Wijnproeverij: 5 nov. 19-22 uur in verschillende lokaties in het dorp. Glazen te
koop bij Merpatis 19-21 uur.
Info: www.blaricumpromotie.nl

Linda Eggenkamp

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

ARMARIUM

de “Briljant” versierder van ‘t Gooi

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

Info tel.: 06 - 53 49 25 75

RUVAannemersbedrijf bv

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

Dorpsstraat 3, Blaricum, tel. (035) 5383409

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
AARDAPPELENGROENTEN- EN FRUITHANDEL

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

Jan en André Visser

nieuwbouw, verbouw, onderhoud,
restauratie en beheer

D. BEEK

Blaricumse BERICHTEN

• 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

