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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

HET VITUS:
DORPSHUIS IN
HET HART VAN
BLARICUM
De eerste keer dat ik in het Vitus kwam,
was om er te stemmen. Net uit
Rotterdam verhuisd moest ik nog een
beetje wennen aan Blaricum. Slalomde
ik in Rotterdam tussen de voetballende
Marokkaanse jongetjes het verlopen
buurthuis binnen, hier mocht ik naar
het Vitus om mijn stem uit te brengen.
“Goh, mooi gebouw. Leuk, zo bij dat
plein en die school.” Inmiddels ben ik
er al heel wat vaker geweest: voor feesten, om te stemmen en tijdens de
kermis. En elke keer als ik over de
drempel stap, voel ik me weer wat
Blaricumser worden.
Eertijds opgericht als verenigingsgebouw
voor de rooms-katholieke kerk is het
Vitus nu een dorpshuis geworden voor
verenigingen, feesten en voorstellingen.
Je kan alles in het Vitus: van een doopfeest tot aan de condoleance-koffie en
alles wat ertussenin ligt. Mooi toch, zo’n
gelegenheid midden in het dorp? Dat vinden ook Wil Mellegers, beheerster van het
Vitus en Pim Veenboer, lid van de beheercommissie. Wil: “Het Vitus hoort gewoon
hier in het dorp. Als het er niet meer zou
zijn, waar zouden we dan naartoe moeten?”
‘Rooken verboden’
Op zondag 8 oktober – of october,
zoals het toen geschreven werd – in
het jaar 1911 werd
het Vitus-gebouw in
gebruik genomen.
Wil
Op de uitnodiging
staat het programma vermeld: ‘Precies zes
uur: plechtige inzegening van het vereenigingsgebouw door den ZeerEerw. Heer
Pastoor. Men wordt verzocht te wachten
met rooken totdat de inzegening geschied
is.’ Verder houdt de kapelaan een toespraak en worden er liederen gezongen,
zoals ‘Ons Prinsesje’, een lied ter ere van
de geboorte van prinses Juliana: “Nu is

IN MEMORIAM
COR VOS

foto: Simone Schaatsma
Er zijn van die dagen dat er een schok
door ons dorp gaat. Eén daarvan was
woensdag 12 januari 2005. Al vroeg in
de ochtend ging het rond: “Cor Vos is
vanochtend overleden.”
Cornelis Johannes Vos werd geboren op
oudejaarsdag 1941, als tweede kind en
eerste jongen uit het huwelijk van
Lammert Vos Gzn. en Bertha Ruizendaal.
Zij woonden aan de William Singerweg
no. 15. Hard werken was het devies van
zijn ouders, want die waren een voorbeeld
van onverzettelijkheid. En er is daar hard
gewerkt door alle kinderen: Alie, Cor,
Lammert, Theo, Bep en Thea. Met paarden omgaan was een passie die ze allemaal hadden meegekregen van vader
Lammert. Eerst met werkpaard, maar na
de komst van de tractoren werden het luxe
paarden. Cor kon dat als de beste, dat was
zijn lust en zijn leven.

In het hart van ons en ons dorp
een prinsesje weer hier in het land, prinsesje van Oranje.” De pastoor die de inzegening uitvoert is pastoor Hoebink, die
zeer geijverd heeft voor de komst van het
Vitusgebouw. Een gebouw dat overigens
helemaal gebouwd is door de RoomsKatholieke Werklie-denvereniging.
Het jaartal 1911 is nog steeds te zien in de
gevel van het pand. Al 93 jaar dus biedt
het Vitus onderdak aan de Blaricummers.
Eerst vooral aan het rooms-katholieke
gedeelte van het dorp, nu aan iedereen.
Nauw verweven met het gebouw is de
toneelvereniging. Opgericht in 1904 was
zij in 1911 één van de eerste gebruikers
van het gebouw. En nog steeds wordt er
in het Vitus gerepeteerd (op maandagavond) en opgetreden (tweemaal per seizoen een aantal avonden). Ook de tafeltennisvereniging traint en speelt sinds
jaar en dag in het Vitus. Andere zaken
zijn in de loop van de tijd verdwenen,
zoals bijvoorbeeld de parochiebibliotheek. Wil: “En de tentoonstelling kleinvee, die heb ik gelukkig ook niet meer. Al
die konijnen en zo, wat een rommel gaf
dat!”
Honderd jaar?
Maar haalt het Vitus de 100 jaar ook? Er

Tegenslag
In 1971 werd Cor geconfronteerd met een
grote lichamelijke tegenslag. Een bloedpropje in z’n hoofd moest operatief verwijderd worden in Utrecht. Het hele dorp
leefde mee in deze spannende tijd, en men
haalde opgelucht adem toen het tot een
goed einde kwam.
Werkgever
Toen zijn broer Lammert de boerderij
overgenomen had van zijn vader, moest
Cor uitkijken naar een werkgever om het
dagelijkse brood te verdienen. In eerste
instantie kwam hij bij de melkfabriek in
Hilversum terecht. Daarna werkte hij bij
de gemeente Blaricum in de buitendienst,
en wel in de Bijvanck. Daar waar eens de
meent was, waar juist hij zoveel voetstappen had liggen. Van jongs af aan had hij
daar gelopen om het vee te verzorgen van
hun thuis. Nu mocht hij daar mede het
groen verzorgen om het de bewoners naar
hun zin te maken. Dit deed hij altijd met
aardigheid, totdat hij op 1 januari 2003 na
ruim 25 jaar gebruik maakte van de VUT.
Gezin
Cor leerde Ria Portengen kennen en het
klikte tussen die twee, zodat ze besloten te
gaan trouwen en wel op 29 november
1974. Ze gingen wonen in het huisje van
Jan en Elly Rigter (Kruislaan 4). Dit was
een soort starterswoning waar vele
Blaricummers begonnen zijn. De woning
was net verlaten door zijn broer Theo en
zijn vrouw Wil die naar Eemnes verhuisden. Op 4 januari 1977 werd zoon Roland
geboren en werd het huisje te klein. Ze
kregen een woning toegewezen op de
Hengeleer 8 in de Bouwvenen. Op 30 mei
1979 werd daar hun tweede zoon Frank
geboren.
Liefdes
Zijn grote liefde was, zoals hij ze zelf
noemde, “tante Ria en mijn twee jongetjes.” Op korte afstand daarvan kwamen

worden plannen gemaakt voor het gebied
van de oude Bernardusschool, de Wingerd
en
het
Gezondheidscentrum
De
Blarickhof. Vraag is wat die plannen voor
het Vitus gaan betekenen. Veenboer en
Mellegers weten het nog niet. Toch antwoorden ze beiden vol overtuiging
“Jazeker!” op mijn vraag of het Vitus de
100 zal halen. “Ik haal de 100 misschien
niet, maar het Vitus wel,” zegt Wil
lachend. Daarom ook is er het afgelopen
jaar weer ruim geïnvesteerd in het
gebouw. Er zijn nieuwe stoelen aangeschaft, de boel is geschilderd en
– belangrijk in verband met geluidsoverlast – er is dubbele beglazing aangebracht.
En ook voor de komende tijd zit het
alweer helemaal volgeboekt.
“Begin jaren tachtig hebben we een
slechte tijd gehad,” zegt Wil. “Ik nam het
toen over en ik heb echt tien jaar moeten
knokken om er een goedlopende zaak
van te maken, maar dat is gelukt. Ik zit
nu goed volgeboekt. Met partijen, jubilea, trouwfeesten, noem maar op. Ik krijg
ook mensen uit Hilversum en Naarden.
Die hebben niet zo’n soort gebouw in
hun omgeving.” En Veenboer vult aan:
“Het is echt een unicum dat het er nog
staat. Laten we er zuinig op zijn.”

1000 man
Dat het Vitus ook een functie voor de
dorpsjeugd vervult, mag blijken uit de
‘Vitusfeesten’ die zo’n vier keer per jaar
door Blaricumse jongeren georganiseerd
worden. Hoeveel mensen komen daar
eigenlijk op af? Wil: “Voor de Vitusfeesten verkopen we 225 kaarten en die zijn
altijd in een mum van tijd weg. Voor partijen zeggen we meestal zo’n 150 à 175
man. En met de kermis? Nou.... zo’n 1000
of zo?” Toch kost het de Blaricumse
gemeenschap geen geld, want het Vitus
krijgt geen cent subsidie.
In 1985 is het Vitusgebouw gerenoveerd.
Op instigatie van onder andere de toenmalige gemeentesecretaris Adrie van Zon
is er een stuk aan het oorspronkelijke
pand gebouwd. Er kwam daardoor een
extra zaaltje, ruimte voor nieuwe toiletten
en plek voor een kleedkamer bij het
toneel. De gemeente heeft voor de renovatie eenmalig een bedrag van 70.000 gulden gegeven. Voor de rest heeft de beheercommissie een lening afgesloten bij het
kerkbestuur, waar nu nog steeds rente
voor betaald wordt. Die beheercommissie,
die bestaat uit Jolanda Lanphen, H.
Eggenkamp, C. Vos en P. Veenboer, was al
een aantal jaren eerder ingesteld, op een
moment dat het niet zo goed ging met het
Vitus en er geld bij moest om het geheel
draaiende te houden. Het kerkbestuur
stelde zich toen op
het standpunt dat het
niet wenselijk was
dat kerkelijk geld
profaan aangewend
zou worden en stelde
de beheercommissie
in met als opdracht
het Vitus zichzelf te
laten
bedruipen.
Pim
Vanaf het moment
dat Wil Mellegers in
1981 de zaak overnam – in eerste instantie zou ze het maar vijf jaar doen! – lukte
dat ook. Pim Veenboer: “We hebben nu
een batig saldo, zonder reservering voor
groot onderhoud. Het is geen vetpot, maar
het lukt wel.”
Hebben Pim en Wil nog een advies aan de
gemeente over de toekomst van het Vitus?
“Positief meedenken”, zeggen ze. “En
waarderen wat er is: je hebt hier een gelegenheid voor van alles en het kost je niets.”
C.H.

VISHANDEL BLARICUM SPONSOR
Vishandel Blaricum aan de Meentweg
nr. 2 is met ingang van deze maand
sponsor geworden van ‘hei & wei’.
Gestart in 1999 in een bescheiden ruimte werd de winkel, omdat hij uit zijn
voegen barstte, in 2003 behoorlijk verbouwd tot de moderne en gezellige zaak
die het nu is.

evenals alle andere producten, vers bereid
worden in hun centrale keuken in
Volendam. Ook de verse kreeft en oesters,
en caviaar van Jacobus Toet zijn toppers.
Naast de winkelverkoop verzorgen ze ook
de hele catering van elk jubileum, trouwdag of ander feest. Dat omvat koude en
warme vlees- en visbuffetten, en alle
drank. Ook de bediening is in te huren.
Joop Peek: “Indien nodig ga ik zelf ter
plekke achter het fornuis.” Vishandel
Blaricum, die niet meer weg te denken is
uit ons dorp en wiens slogan is ‘Kwaliteit
is onze kracht’ is zes dagen per week
open. Op maandag van 11.00-17.45 uur,
dinsdag t/m vrijdag van 9.00-17.45 uur en
zaterdag van 9.00-16.45 uur.
Tel./fax 035-5383337 of 06-21853830.
Conny Rector

HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

B l a r i c u m

eigenaar: de heer R. Ton

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

KIJKEN
Kijken mag, dat doet geen zeer.
Maar kijk nooit op een ander neer.

foto: Gerbe v.d.Woude
Want naast de verkoop van een groot
assortiment vis van zeer hoge kwaliteit en
aanverwante artikelen, is het er ook gezellig. Vooral op zaterdag als eigenaar Joop
Peek iedere klant, om het wachten te
bekorten, iets laat proeven. Dat kan zijn
een stukje vis, maar ook een heel speciaal
wit wijntje uit zijn wijnvoorraad, een
hapje uit het Susi assortiment of een
slokje van één van de heerlijke soepen.
Beroemd zijn de salades en sauzen die,
de paarden en vooral het mennen. We zullen deze goedlachse, markante Blaricummer missen, op zijn fiets met een sigaartje
aan. En met die grote hand die hij naar een
ieder opstak. ‘Tante Ria en zijn intussen
grote mannen’ wensen we heel veel sterkte om dit verlies te kunnen dragen.
Frans Ruijter

(Peter van Elswijk)

Van de redactie
Laatst dook er een nieuw woord op in de
gemeentestukken: doorpak. Het scheen
te maken te hebben met projecten.
Doorpak vroegen wij ons af, wat is dat
nou weer? Aanpak, inpak, oppak, lastpak, maatpak, afpak? Alles was te vinden in de dikke van Dale. Maar doorpak,
ho maar. Ah, de wethouder is ook lerares
Duits. Even kijken: Durchpack? Nein,
Nichts zu finden im Deutschen
Wörterbuch. Opeens een jeugdherinnering, een Duitse tante, die had het nog
wel eens over “pack mal durch” als we
op moesten schieten. Dat was het
natuurlijk. Er wordt nu opgeschoten!

Fred van Sprang
EDELSMID

Vishandel Blaricum
Meentweg 2
Blaricum
Tel. 035-5383337

Schoolstraat 4
1261 EV Blaricum
Tel. 035-5310820

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
CAFE - RESTAURANT
IEDERE DAG GEOPEND
VANAF 10.30 UUR
Schapendrift 79 1261 HP Blaricum
Tel: 035-538 32 86 Fax: 035-533 44 93
w w w. c a f e r e s t a u r a n t r u s t wa t . n l

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

Gemeentelijke
advertentie ook op
internet
De advertentie die de gemeente wekelijks plaatst in de Laarder Courant de Bel
is ook te vinden op de website
www.blaricum.nl. Onder het menu actueel/advertenties wordt wekelijks de
meest recente advertentie geplaatst.

Stedenbouwkundige
eisen Centrumplan
Bijvanck
Geen fratsen. Dat scheelt.

Spreekuren Burgemeester en Wethouders
op afspraak

(groen, verlichting, straatmeubilair,
etc.), verkeer en maatschappelijke voorzieningen.

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

Op de website van de gemeente
Blaricum is het Stedenbouwkundig
Programma van Eisen (SPvE) voor het
Centrumplan Bijvanck te lezen. Het
SPvE beschrijft aan welke eisen het
nieuwe centrum van de Bijvanck moet
voldoen. Die eisen hebben niet alleen
betrekking op bebouwing, maar ook op
de inrichting van de openbare ruimte

Voorgeschiedenis
In 2001 is een ontwikkelingsvisie voor
het centrumgebied opgesteld. De ontwikkelingsvisie is gericht op herinrichting van het centrumgebied, waarbij het
behoud van de voorzieningen in de
Bijvanck en het creëren van een centrale ontmoetingsplaats voor de bewoners
van de Bijvanck een belangrijke plek
innemen. Vervolgens is in 2003 in aanvulling op de ontwikkelingsvisie een
ruimtelijke economische visie voor het
gebied opgesteld. Op basis van deze
visie heeft de gemeenteraad medio
2004 gekozen voor een voorkeursmodel
waarbij uitgegaan wordt van uitplaatsing van het huidige gezondheidscentrum naar de rand van het te ontwikkelen gebied de Blaricummermeent.
Hierdoor ontstaat meer ruimte in het
centrumgebied om het gewenste programma te realiseren. Het programma
voor het centrumgebied gaat in het
gekozen voorkeursmodel uit van circa
70 woningen, circa 700 m2 voor sociaalmaatschappelijke doeleinden, circa
1.800 m2 centrumvoorzieningen en voldoende ruimte voor parkeren.
Stedenbouwkundige opzet
Bij de ontwikkeling van een nieuw centrum van de Bijvanck wordt uitgegaan
van een heldere structuur en goed
gedefinieerde ruimten. In de huidige
wijk en ook in het huidige centrum ontbreekt het hieraan. De nieuwe bebouwing ligt in de twee vlekken rondom
een nieuwe centrale ruimte. Deze nieu-

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

we centrale ruimte dient van voldoende
omvang te zijn. De direct aangrenzende
openbare ruimte zal bij een herinrichting van het centrum betrokken worden.
Zo wordt het Malbakplein betrokken bij
de ontwikkeling van vlek B en zal ook
het plein bij gebouw de Wetering heringericht worden. De Levensboom zal
worden afgesloten voor doorgaand
autoverkeer en krijgt een nieuwe inrichting, waarbij de zichtlijn over deze straat
gerespecteerd moet worden. Als laatste
zal ook de Uilebord aan de noordzijde,
afhankelijk van de uiteindelijke uitwerking, een nieuwe inrichting krijgen. De
opzet van de randvoorwaarden gaat
ervan uit dat beide vlekken onafhankelijk van elkaar ontwikkeld kunnen worden. Hierbij krijgt elk van de vlekken een
eigen kwalitatieve invulling zonder
afhankelijk te zijn van het andere plandeel en zonder dat de ruimtelijke
samenhang verloren gaat.
Vervolg
Rond het verschijnen van deze editie
van Hei & Wei behandelt de gemeenteraad (op donderdag 24 februari) onder
andere het SPvE. Als dit door de Raad
wordt vastgesteld, wordt in de maanden daaropvolgend een voorlopig ontwerp gemaakt. Volgens de indicatieve
planning wordt in juni het voorlopig
ontwerp aan de gemeenteraad voorgelegd. In de volgende stap, tot oktober
2005, worden het definitief ontwerp en
de bouwplannen gemaakt. De laatste
stap voordat met bouwen kan worden
begonnen is het verlenen van de
vergunning. Omwonenden worden
onder andere via een nieuwsbrief, tijdens informatiebijeenkomsten en op

www.blaricum.nl/bijvanck, op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

AGENDA
GEMEENTE
Gemeentehuis Nederheem
Maart 2005:
- Cie I, Welzijn, Sport & Sociale Zaken
14 maart ’05 om 20.00 uur
- Cie II, Ruimtelijke Ordening & Beheer
15 maart ’05 om 20.00 uur
- Cie III, Person., Financ.,& Organisatie
16 maart ’05 om 20.00 uur
- Raadsvergadering:
31 maart ’05 om 20.00 uur
Ophalen oud papier en karton:
Bezit u een blauwe container:
zie het schema van de G.A.D.
Heeft u nog geen blauwe container:
wordt huis-aan-huis opgehaald op de
4e woensdag v.d. maand, nl. 23 maart
a.s. S.v.p. vóór 9.00 uur ’s ochtends
aan de weg zettten. Wordt verzorgd
door voetbalclub Allen Weerbaar
en de Zorgboerderij ’t Werckpaert.
Bij het scholencomplex de Bijvanck
staan nu bij de hoofdingang 4 blauwe
papiercontainers. Op schooluren ook
door u te gebruiken. Deze 4 worden
wekelijks geleegd. De opbrengst is voor
de school. De grote papiercontainer is
i.v.m. vandalisme vervangen.
Inleveren klein chemisch afval /
G.A.D.: bij winkelcentrum De Balken
elke 2e dinsdag van de maand van
9.00 tot 9.30 uur, en bij het Scheidingsstation Huizen, Ambachtsweg. ’s Maandags gesloten.

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

DE TAFELBERG
De Tafelberg is van oudsher een kunstmatige heuvel, liggend op een uitloper
van de Utrechtse Heuvelrug. Onze prehistorische voorouders hebben deze heuvel met de blote handen gebouwd met als
doel (uit)zicht te houden op vijandige
groepen en kuddes wild. De heuvel wordt
in verschillende boeken al in 1723
genoemd. Alleen was de naam toen nog
‘Kooltjesberg’. Er werd namelijk een
vuur op gestookt dat als baken moest
dienen voor de toenmalige Huizer vissersvloot op de Zuiderzee.
In die tijd heeft er al een ronde stenen tafel
op gestaan. Met pijlen werd van ongeveer
60 steden, dorpen en buitenplaatsen aangegeven in welke richting je ze kon vinden.
Vanaf het moment dat ‘de berg’ niet meer
nodig was als baken voor de scheepvaart,
heeft men geprobeerd hem te exploiteren
als toeristische attractie. Zo werd er in het
begin van de 20e eeuw een houten stellage
op gebouwd en er een theehuisje bijgezet
waar de wandelaar iets kon nuttigen. In de
raadsvergadering van 25 juli 1914 werd aan
de heer J. Verver verlof verleend om bij de
Tafelberg licht alcoholische, en andere sterke drank te verkopen.
Reden van verval
De zaak raakte helaas in verval. Dat had
verschillende oorzaken:
- Laren had het paviljoen ‘Larenbergen’ en
op het Huizerhoogt hadden wij ons eigen
paviljoen ‘De Rotonde’ geheten. De huidige Rotondeweg en Paviljoen-weg herinneren daar nog aan. Beide hadden een
geweldig mooi uitzicht over de ruime
omgeving, en werden goed geëxploiteerd
in die jaren.
- De niet goed gebouwde toren werd slecht
onderhouden. Hierdoor maakte het een
krakkemikkige indruk.
- Het groen eromheen werd zo hoog dat er
van het mooie uitzicht weinig overbleef.

Jammer was ook dat de stenen tafel inmiddels verdwenen was waardoor een stuk
oriëntatie verloren was gegaan. Later zijn er
bij opgravingen weer stukken van teruggevonden. Er stond een mooi gedicht op uit
ongeveer 1850 dat wij u niet willen onthouden:
Daar ik van mijn schepper,
gesteld ben op deez’ hei.
Is van mij te zien,
de bossen en de hei.
En ook de groene landen,
en zeeën en haar baren.
Veel steden en dorpen in het rond,
kan ik doen verklaren.
Er gloort hoop door de waterleiding:
hoogreservoir
In 1921 gloort er weer hoop voor de
Tafelberg. De gemeenteraad neemt op 18
oktober 1921 het besluit om de waterleiding in te voeren in Blaricum. Voor de
watervoorziening van de gemeente wordt
gedacht aan een op de Tafelberg te bouwen
hoogreservoir. Dit zal worden gevoed via
de transportleiding die loopt tussen het in
Hilversum gelegen pompstation Westerveld
en Amsterdam.
De Tafelberg was intussen eigendom
geworden van de vereniging Stad en Lande
van Gooiland. De daaromheen liggende
strook grond behoorde toe aan mevrouw
Verver-Thuis. Er werden voorstellen voorbereid om de Tafelberg in het bezit van de
provincie te krijgen. Men kwam op het idee
om het geplande hoogreservoir te combineren met de aanleg van een voor het publiek
toegankelijk uitkijkpunt. Met Stad en
Lande van Gooiland werd overeenstemming bereikt over de voorwaarden waaronder de provincie voor 75 jaar de Tafelberg
in erfpacht kreeg. Het hoogreservoir op de
Tafelberg werd gemaakt van gewapend
beton en heeft een nuttige inhoud van
600m3. Het kreeg de vorm van een twaalfhoekig prisma. De gronddekking om het
reservoir werd zodanig aangebracht dat via

een trap een toegankelijk uitkijkplateau is
verkregen. De beplanting werd zo natuurlijk mogelijk aangebracht. Hierdoor beseft
menig bezoeker niet dat er 600m3 drinkwater onder zijn voeten ligt. Door deze ingreep
is de Tafelberg enige meters verhoogd.
Ondertussen waren het paviljoen ‘De
Rotonde’ (1911) en het paviljoen
‘Larenberg’ (1935) verdwenen en ontstond
er weer behoefte aan een goed uitzichtpunt.
Klaarenbeek: toren
In 1934 lukte het de toenmalig burgermeester Klaarenbeek om een door Wouter
Hamdorff ontworpen toren geplaatst te krijgen op de Tafelberg. De heuvel was nu
eigendom van het pas opgerichte Goois
Natuurreservaat. Het was een riante zeskantige stellage van ongeveer 6 meter hoog (zie
foto). Totale hoogte boven de zeespiegel
was toen zo ongeveer 42 meter! Via een
wenteltrap was een platform van 10 meter
doorsnee (!) bereikbaar. Dat verschafte
weer een prachtig uitzicht over het Gooi en
hergaf de Tafelberg zijn eeuwenoude reputatie. Helaas heeft deze toren slechts kort
dienst gedaan. In de oorlog schijnt hij in
verval geraakt te zijn. Maar de degelijke
grenen constructie is pas na de oorlog gedemonteerd en de onderdelen zijn aan de
plaatselijke timmerman verkocht. De
betonnen fundamenten met de bevestigingsbouten en de onderste gemetselde
trede van de wenteltrap bleven op hun
plaats en zijn pas bij het opknappen van de
Tafelberg, eind jaren ’80, weggehaald. De
hoogte is nu 36,4 meter boven N.A.P.

Restanten uit oorlog?
Men beweerde vaak dat dit de fundamenten
waren van Duits afweergeschut of een
mitrailleuruitkijkpost welke er in de oorlog
gestaan zou hebben. Maar hier is geen
spoor meer van te vinden. Het uitzicht werd
sindsdien steeds moeilijker door ongeremde groei van struikgewas op de helling. Een
ieder die ’s zomers de steile maar uitnodigende trap langs het mulle zand beklom,
daalde daar teleurgesteld weer af. Vooral de
ouderen die zich ‘vroeger’ herinnerden.
G.N.R.
In 1988-1989 heeft het Goois Natuur-reservaat de renovatie ter hand genomen en de
Tafelberg uitgerust met een houten hek dat
het oude ijzeren verving. Ook de trap werd
vervangen en bestaat nu uit 34 treden. De
uit de kluiten gewassen beplanting werd
teruggesnoeid. Bovendien werd er een stenen tafel van 120 x 200 cm op geplaatst met
9 richtingen. Op 7 april 1989 heeft de
RABO Blaricum deze aangeboden. Helaas
is hij ten prooi gevallen aan vandalisme en
totaal vernield.
Toekomst?
Jammer blijft het feit dat men nooit meer tot
het herbouwen van de houten toren van
Wouter Hamdorff is gekomen. Misschien
gebeurt dat nog eens. Af en toe hoor je wel
eens geluiden in die richting. Het zou toch
prachtig zijn als dit door een particulier initiatief gerealiseerd zou kunnen worden.
Bovendien moeten de bouwtekeningen nog
in het archief liggen. Bij BVV 31, voorheen
RKBVV geheten, werd vroeger net voor
het begin van de competitie een toernooi
gehouden. Dat heette het Tafelbergtoernooi
met als wisseltrofee de verzilverde
Tafelberg met de opbouw van Wouter
Hamdorff. We zijn nog altijd benieuwd
waar die is gebleven.
Frans Ruijter
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LIEFDE VOOR…
GLAS-IN-LOOD
Als ik bij Ria Bulten aan de Driftlaan
aanbel voor een interview, valt mij al
een prachtig glas-in-lood object naast
de voordeur op.

foto: Gerbe v.d. Woude
Is het je hobby of je beroep?
Het is een heel fijne hobby. En zo wil ik
het ook graag houden. Ik krijg voldoende
opdrachten, maar ik wil mijn eigen tijd
kunnen blijven indelen, dus ik bepaal wanneer een object klaar is. Iedere dag werk ik
gemiddeld enkele uren in mijn atelier.
Maar ik wil genoeg tijd overhouden voor
mijn man, kinderen en kleinkinderen.
Hoe kwam je hiermee in aanraking?
Ongeveer tien jaar geleden kon ik van een
speciale regeling gebruik maken om te
stoppen als secretaresse van de directeurgeneraal van het R.I.V.M. Eerst moest ik
erg aan het idee wennen. Toevallig reden
we door Culemborg en passeerden we een
Tiffany/glas-in-loodatelier. Ik was hierdoor enorm geboeid. Misschien omdat ik
altijd al regelmatig met gekleurde lappen
stof werkte, spraken mij deze kleurige
glassoorten aan. In De Malbak heb ik
meteen een cursus Tiffany gevolgd en
daarna een certificaat gehaald bij Paul
Leur, glas-in-loodspecialist in Bussum.
Heimwee naar mijn baan heb ik nooit
meer gehad!

MONIQUE
BOSHUIZEN

En hoe begin je dan?
Je begint in je vriendenkring. Mijn eerste
opdracht was een wand-object met een
brandgans erin verwerkt. De dier- of
bloemfiguren haal ik uit een boek en
samen met mijn man vergroten of verkleinen we die op de computer. Ik ben niet
kunstzinnig, maar technisch bezig. Wel let
ik op de interieurs van de opdrachtgevers
en bespreken we de kleuren van het glas.
Ik heb meerdere malen op de kunstmarkt
op 30 april in het dorp gestaan en ik heb nu
samen met mijn man een eigen
web-site: Jazz en Glas in Lood
(http://home.hccnet.nl/e.bulten). Van het
een komt het ander. Ik heb bijv. een tussenwand gemaakt van glas-in-lood, naar
ontwerp van de opdrachtgevers. Voor een
klassiek huis heb ik wel twintig bovenramen gemaakt. In de combinatie van glasin-lood met Tiffany ben ik gespecialiseerd.
Hiervoor zijn fijnere details en voorstellingen nodig. Ik ben nu een Tiffany lamp aan
het maken.
Wat is het verschil tussen Tiffany en
glas-in-lood?
Het eerste verschil is al dat je bij een
Tiffany lamp de pit van de lamp er niet
doorheen mag zien en bij glas-in-lood
moet juist wel de zon en het licht er doorheen schijnen. Dus je gebruikt een ander
soort glas. Bij Tiffany snijd ik de stukjes
glas uit, slijp ze op de machine en plak er
koperfolie omheen. Als al die stukjes
tegen elkaar aan liggen soldeer ik ze met
lood aan elkaar en dat houdt de hele lamp
bijeen. Vandaar dat zo’n lamp zo zwaar is.
Bij glas-in-lood snijd ik ook de stukjes
glas uit, maar ik hoef ze niet te slijpen en
nu gebruik ik loodstrips. Het glas tik ik
erin, daarna vouw ik het lood en soldeer
het vast.
Belangrijk is dat de maten precies kloppen. Alles moet precies op maat worden
gemaakt. Het is altijd spannend en weer
een prachtig moment als je het object kunt
optillen en tegen het licht houdt!
Is er veel belangstelling voor?
In de jaren ’50 zijn er veel glas-in-loodramen uit de woningen gehaald.
Tegenwoordig wil men in deze huizen,
vaak met een modern interieur, de glas-inlood ramen wel terug laten komen, maar

“Waarom worden mensen ziek, hoe krijg
je meer energie?” Tijdens de begeleiding
van haar doodzieke vader ontdekt ze dat

Vandaag lijkt het echt winter te worden. Op weg naar ‘De Blaercom’ om
mijn eerste yogales bij te wonen kijk ik
genietend om me heen. Sneeuw, hagel
en rijp hebben alles voorzien van een
minuscuul laagje wit dons. De zon
straalt, een helblauwe lucht. Dit moet
een bijzondere dag worden.
Momentopname
Monique verwelkomt haar cursisten en
maakt met iedereen even contact.
Voorzien van sportkleding zitten we later,
tussen gelijkgestemde mensen, in een
halve cirkel. We luisteren aandachtig naar
het belang van het ademen. Over het algemeen halen we adem zonder er bij na te
denken. Sfeervol wordt ons verteld dat
lichaamshoudingen en ontspanningstechnieken het gevoel geven dat je je lichaam
beter leert kennen. Monique belooft dat
wij door bewust in en uit te ademen, waarbij het hele lichaam betrokken is, meer
energie zullen ervaren. Ik ben
benieuwd… We halen veel lucht door de
neus naar binnen, duwen onze schouders
omhoog, laten de lucht even in ons hoofd
kijken en ademen alles door de mond
weer uit. Het geeft een goed gevoel en
lucht inderdaad op. Daarna gaan we staan
en zwaaien met slappe armen rond ons
lichaam. Een heerlijk ontspannen gevoel
is het resultaat. Als we op één been moeten staan blijf ik wiebelen. Monique gaat
ervan uit: “Accepteer dat je niets kunt en
denk je in dat je het wel kunt.” Het
helpt!!! Als ik ’s avonds plotseling de
afwas moet doen van twee dagen, omdat
de vaatwasser het heeft begeven, ben ik
verbaasd over de energie die ik heb.
Monique en haar vader
Monique Boshuizen geboren in 1963 in
Zwijndrecht, behaalt op zeer jeugdige
leeftijd haar diploma als verpleegkundige
en werkt zo’n twaalf jaar op de intensive
care bij kinderen en pasgeboren baby’s.
Ze krijgt hier vaak te maken met ziekte en
dood. Als haar vader, op nog vrij jonge
leeftijd, plotseling ernstig ziek wordt en
een jaar later overlijdt, vraagt ze zich af:

hij veel gebeurtenissen heeft opgeslagen
uit zijn leven die nooit zijn uitgepraat.
Hetzelfde gebeurt ook in haar werk, waar
geen tijd is om te praten met zieken of
nabestaanden. Monique wil een andere
levensstijl ontwikkelen. Ze wil leren
omgaan met zichzelf en tijd nemen om te
kunnen luisteren naar hetgeen speelt in
iemands leven. Ze vraagt zich af: “Hoe
kun je een betere gezondheid krijgen met
meer energie? Hoe kunnen we ons gelukkig voelen? Wat kun je doen om de kwaliteit van het leven te verbeteren?”
Zoektocht
Om zich te bezinnen op deze en andere
vragen en gevoelens werkt ze nog vijf jaar
als visagist in de fotografie. Dan neemt ze
een jaar de tijd om op zoek te gaan naar
een antwoord. Tijdens haar omzwervingen komt ze in aanraking met yoga en met
de oosterse levensvisie, de Ayurveda. Ze
verdiept zich in beide filosofieën en
ervaart hoe belangrijk het is niet alleen te
zorgen voor het lichaam, maar ook voor
de geest. Ze start een studie management
aan de Open Universiteit en wordt voor
zes jaar manager voor o.a. een
Ayurvedisch bedrijf. Hier kan zij haar
passie voor een gezonde levensstijl delen.
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dan in een eigentijds jasje. Men kan het
laten verwerken in isolatieglas, maar het
kan ook als voorzetglas worden gebruikt.
Bij buitenramen kit ik ze nog, anders zijn
ze niet waterdicht. Zelf ben ik dol op de
Jugendstilperiode en veel mensen met mij,
vandaar de Tiffany lampen. Ik restaureer
ook. Bestaand glas-in-lood kan altijd
gerestaureerd worden. Soms hoeft alleen
het glas gereinigd te worden en het lood
vervangen. Zijn de ruitjes stuk, dan kunnen deze meestal wel in dezelfde glassoort
en kleur worden vervangen.
In Hilversum is een zaak waar je honderden soorten en kleuren glas kunt kopen.
Wie heeft het uitgevonden?
Men vermoedt dat Egyptenaren, die ook
de ontdekkers van het glas waren, glas-inlood hebben uitgevonden. Glas kon niet in
grote oppervlaktes worden gemaakt en
daarom verbonden de Egyptenaren de ruitjes met lood aan elkaar. Zo ontstonden er
grotere ramen. Ze gebruikten meestal glas
waarop men iets schilderde, wij noemen
dat gebrandschilderd glas.
Heeft Blaricum iets schilderachtigs?
Als er verse sneeuw is gevallen, heeft het
oude dorp voor ons iets sprookjesachtigs.
Een bijzondere wandelroute vind ik langs
de Goyergracht en de ‘zandverstuiving’ op
het Mauvezand.
Je levensmotto?
Positief denken en vooral niet klagen als je
het zelf kunt veranderen.
Nog een ergernis?
Ja, helaas erger ik mij aan hondenbezitters,
die verontwaardigd reageren als ik ze wijs
op het aanlijngebod in het dorp. Om over
de uitwerpselen nog maar niet te spreken!
Ria, een vakvrouw die op een ambachtelijke manier prachtige dingen maakt.
Iemand die een bijzonder licht in je
huis en dus in je leven brengt.
Informatie: tel. 5313003. Home page Jazz
& Glas-in-Lood:
http://home.hccnet.nl/e.bulten
Corryn de Vrieze

Yogadocent en therapeut
In 2002 besluit Monique als zelfstandig
ondernemer verder te gaan, zodat haar persoonlijke ontwikkeling meer ruimte krijgt.
Haar vierjarige opleiding voor Yoga
en Wijsbegeerte sluit ze af ze bij de
Saswitha Stichting met als specialisatie:
Chakrapsychologie. Ze volgt een jaargang
‘omgaan met leven en omgaan met dood’
en complementeert haar kennis met yogamassage en persoonlijke adembegeleiding.
De rode draad
Eigenlijk heeft ze de rode draad in haar
leven opgepakt, die al speelt als ze vier
jaar is. Ze vertelt: “Ik danste, turnde, en
zonder dat ik het wist deed ik bepaalde
bewegingen, waarvan ik pas later begreep
dat het yoga was.” Als yogadocent heeft
ze in één van haar lessen in ‘De Blaercom’
nog enkele plaatsen vrij, nl. op de maandagochtend van 10.45 tot 11.45 uur.
Voor informatie: bel 6981410 of
www.momoyoga.com
Hennie Lamaker

Er is niets wat wij op de markt
van het leven kunnen krijgen,
waar wij niet vroeger of later
voor moeten betalen.
Inayat Khan

INBRENG
ROMMELMARKT
2005
Gaat u binnenkort uw zolder, kelder of
rommelkast opruimen? Goed idee, want u
kunt uw goederen weer inbrengen voor de
rommelmarkt 2005, die traditiegetrouw
plaatsvindt 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.

J. Vos

“HET KAN NOG ERGER”
We spreken met oud-burgemeester
Tydeman. Hem moet al lange tijd iets
van het hart: de zorgelijke ontwikkeling
in lelijke, massieve hekken, poorten en
te hoge hagen en heggen in Blaricum.
Hij laat ons een foto zien van een curieus
lelijk hek.
“Toen ik dit hek in Locarno zag wist ik het
zeker: ik wil een verhaal in ‘hei & wei’
over onze hekken. En die foto die moet
heten: ‘Het kan nog erger’. Het symbool
van hoe het hier niet moet.” Hij maakt zich
grote zorgen over de hekken en poorten,
die steeds groter en dichter worden. En
over de heggen en hagen die maar doorgroeien tot je niets meer ziet. Hekken en
hagen die té massaal zijn, véél te groot
voor het pand dat er achter ligt. En de hekken vaak zonder meer lelijk. En dan die
totale afsluiting. Mooie tuin niet meer te
zien. Huis of boerderij amper nog te zien.
En kostbaar dat het is! Want heggen zó
hoog, die te moeten snoeien, dat kost veel
meer dan wanneer je wat gezelliger en
socialer bent en het lager houdt. Was vroeger trouwens zo. Opvalt dat de boerderijen
van de echte boeren nu nog allemaal goed
te zien zijn. Daar geniet hij van. Zo moet
het. De klassieke open ruimten in het dorp.
Onderdeel
van
ons
Beschermd
Dorpsgezicht. Vroeger had een heg een
agrarische functie: voorkomen dat het vee,
dat naar de meenten werd gedreven door
het dorp, de tuinen inliep. “En wát aardig,
dat zomerse gezicht van plukken hooi in de
heggen!”
Groen graf
Helaas zien de huidige particuliere kopers
van oude boerderijen dat niet meer zo.
Alles moet dicht en omhoog. Op een heel
enkele uitzondering na, die er wél gevoel
voor heeft. Tydeman: “Het is ontzettend
jammer voor het dorp, het karakter verandert. De nieuwkomers zien het niet, maar
onze oude dorpsbewoners wel. Er gaat iets
eigens van het boerendorp verloren. Je ziet
door al die hekken en die hagen niets leuks
meer van de mooie tuinen en de vaak best
verdienstelijk gerestaureerde boerderijen
en oude huizen.” Hij voegt eraan toe: “Het
zal wel de hedendaagse behoefte aan het
afschermen van de grote wereld zijn, het
afweren van de buitenwereld, het willen
zitten op eigen terrein, een veilig gevoel

“INDONESIA
MENANGIS (2)”
Dit is het vervolg van het verslag van
Pierre Pourchez, leraar aan De
Levensboom in de Bijvanck. Hij helpt
in Medan mensen in nood met raad en
daad (en geld).
De vluchtelingenkampen zitten er afgeladen vol. Met onze donaties kan hij veel
doen. Zo heeft hij voor 140 kinderen in
een opvangkamp melk, rijst, suiker en
kleding voor jongens en meisjes kunnen
kopen en daar uitgdeeld. Omdat hij uit
ervaring weet dat van het gedoneerde geld
in Indonesië nauwelijks iets ter plekke
aankomt, ziet hij zelf toe op de directe
besteding ervan. Voor het geld dat wij
doneren op bankrekening 46.03.49.511.
t.n.v. E.T.J.P. Pourchez te Blaricum, is hij
ons bijzonder dankbaar. Tot half maart
blijft hij daar. Hieronder vertelt hij over
enkele van zijn ervaringen. Lees meer op
zijn website www.indonesiehuilt.web-log.nl.
Kinderen
Een moeder is in de vloed van Banda Aceh
haar drie kinderen kwijtgeraakt. De kinderen logeerden in een ander deel van de stad.
Ervan uitgaand dat ze verdronken waren,
werd zij overgeplaatst naar het kamp
Bonjol. Na intensief zoekwerk bleken de
kinderen gezond en wel overgebracht te
zijn naar Langsa, een stad veel verder op.
De zoektocht naar, en het vervoer van de
drie kinderen naar de moeder in Medan
hebben wij met ons allen bekostigd.
Een echtpaar met drie kinderen heeft er
twee van in de vloedgolf zien verdwijnen
en heeft verder niets meer. Nu zijn zij met
hun enig overgebleven kind in Medan. De
vrouw wil naar haar ouderlijk huis op het
eiland Simeulue. Haar ouders leven nog.
Zij hebben geen geld meer om de reis te
bekostigen. Ik ben met de vrouw naar het
reisbureau gegaan en heb hun tickets
betaald, en hun wat extra reisgeld voor
onderweg meegegeven.
Hasnah
Zij komt uit Aceh Jaya en is gevlucht zonder enige bezitting, maar ze heeft gelukSybert Blijdenstein
kigFoto:
haar
vier kinderen nog. Haar man is
Al meer dan 60 jaar
ambachtelijk
bereid ijs

Linnen en Bedtextiel

willen hebben, maar als dorpsbewoners
heb je daar niks aan en je hebt het gevoel
dat je leeft in een groen graf.”
De wet: hek minimaal 50% open
De gemeente kan ons desgevraagd vertellen dat de hekken en poorten voor minimaal 50% open moeten zijn. Dat is wettelijk: je moet erdoorheen kunnen kijken. En
dat voor een hek van meer dan één meter
hoog een vergunning vereist is, met beoordeling door de Welstandscommissie. “Nou,
van die 50% open komt niets terecht, kijk
maar om je heen. Vaak helemaal dichte
poorten. Potdicht. Gesloten.” Aldus de
oud-burgemeester. Hij vindt dat het beroep
door sommige ‘overtreders’ op precedentwerking (“Hij doet het, dus ik mag het
ook”) niet juist is. Het is hier namelijk in de
laatste 15 jaar zó langzaam toegenomen, zó
geleidelijk, dat het proces aanvankelijk niet
echt opviel. Tot het te laat was. Natuurlijk
zijn er situaties dat een heg of hek wat
hoger mag zijn. Bijvoorbeeld wanneer de
koplampen van auto’s ’s avonds je kamer
inschijnen. Maar dat is zelden het geval.
Tydeman sluit af: “Ik doe een dringend
beroep op ’t algemene besef dat het dorp
hiermee ernstig in aanzicht achteruitgaat.
En ik vind dit iets dat álle mensen aangaat,
inwoners en bestuur.” De redactie van ‘hei
& wei’ sluit zich hier graag bij aan.
Sybert Blijdenstein
vermist, net als veel van haar familieleden. Zij vertelt mij over de bewuste dag.
Om 8.00 uur ’s ochtends zit ze in de keuken en hoort ze plots de buren schreeuwen. Water begint de huizen binnen te
dringen. Zij klimt met haar kinderen zo
snel mogelijk op een truck, die dan in
grote vaart naar hoger gelegen heuvels
rijdt. Kort na aankomst zien ze hoe onder
hen een enorme golf alles overspoelt.
Mensen in palmbomen worden weggeslagen. Zelfs heel hoge bomen verdwijnen
onder het water. Een halve dag blijven ze
daar boven totdat het water weggezakt is.
Dan gaan zij terug naar Aceh Jaya. Hun
huis is weggevaagd. Er ligt alleen nog
maar puin. Ze vinden onderdak in een
moskee. Blijven daar tien dagen. Dan
brengt het leger ze via Banda Aceh naar
Medan. Ondanks alle verdriet wìl en mòet
zij verder. Vooral voor haar kinderen. De
jongste is het ergste geraakt: die staart
maar en zegt niets meer.
Ary
Zijn moeder wil op bedevaart naar Mekka,
en geeft op 25 december, thuis in Banda
Aceh, een afscheidsfeest. Zijn broer met
vrouw en drie kinderen en zijn zuster met
man en twee kinderen komen ervoor over.
Ary kan er niet bij zijn. Hij woont en werkt
in Medan. Op 26 december hoort hij van
de ramp. Meteen reist hij naar Banda
Aceh. Van haar huis is niets meer over dan
een vloer en de groene mandibak van de
badkamer, het enige waaraan hij de plek
herkent. Al zijn familieleden zijn spoorloos. Hij weet dat hij ze nooit meer terug
zal zien. Het verdriet gaat zo diep dat hij
niet meer kan huilen. Zijn wens is om minstens een week de slachtoffers in Banda
Aceh, vooral kinderen, te helpen met goederen en medicijnen en hen te steunen in
hun verdriet. Omdat hij geen geld heeft
wil hij zijn privéspullen verkopen. Ik help
hem en koop voor 300 lagere schoolkinderen kleur- en schrijfmateriaal. Ary reist
daarmee op 8 februari weer af naar Banda
Aceh. Ik blijf achter in Medan. Bij de
andere mensen in nood. Vanmorgen
(29.01.05) hoorde ik dat het aantal vermisten opgelopen is naar 128.000!
Pierre Pourchez

Hoveniersbedrijf
Roest - Borsen

IJSSALON

WONINGINRICHTING
Huizerweg 2
Blaricum
Tel. 035 538 33 93

Het kan nog erger

Schietspoel 27, 1251 XT Laren
Huizerweg 10

BLARICUM
035 538 34 90

www.ijssalondehoop.nl

Tel./Fax
035 538 44 70

R.K.

Colofon

Parochie

Protestantse

Gemeente

WIST U DAT…

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

Eindredactie:
Sybert Blijdenstein
Kopij: William Singerweg 13, 1261 EH Blaricum
(035) 5383893 of 06-54995520, zowel aan
heienwei@jm2.nl als aan
redactieheienwei@xs4all.nl
Redactie: Ada Keizer, Christa Hogenkamp,
Linda Knufman, Hennie Lamaker, Conny Rector,
Frans Ruijter, Ina Schaafsma, Satyamo Uyldert,
Corryn de Vrieze-Brandenburg, Jan Willems,
Tiny de Wit, Adrie van Zon
Medewerkers: Anneke Bruggeman-Mulder,
Eric Bulten, Linda Eggenkamp, Els de Graaf,
Aty Lindeman-Strengholt, 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: Huub de Klerk
Secretariaat: Jacqueline Gesink, gesink@cs.com
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
Oplage: 4250

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 Woorden Communieviering.
Zondag 6 maart en 20 maart:
kindernevendienst.
Door de week:
Donderdag 19.15 uur:
Avondgebed in de dagkapel.
Bijzonderheden:
Woensdag 2 maart, 10.00 uur:
Seniorenmis waarna koffiedrinken.
Donderdag 17 maart, 19.15 uur:
Viering van bezinning en inkeer ter
voorbereiding op Pasen.
Zondag 20 maart, 11.00 uur:
Palmpasen: kinderen zijn welkom met
hun palmpaasstok voor de palmpaasprocessie.
Donderdag 24 maart, 19.15 uur:
Eucharistieviering van Witte Donderdag.
Vrijdag 25 maart, 14.30 uur: Kruisweg,
19.15 uur: Viering van Goede Vrijdag.
Zaterdag 26 maart, 19.15 uur:
Paaswake voor de kinderen met Paasvuur
buiten.
21.30 uur: Paaswake m.m.v. Gemengd
koor.
Zondag 27 maart, 11.00 uur:
Hoogfeest van Pasen; Eucharistieviering.
Maandag 28 maart, 10.00 uur:
Viering van Tweede Paasdag.
Voor verdere informatie:
Zie informatiebord bij de hoofdingang
van de kerk, of Pastor C. Lavaleije,
Kerklaan 19
1261 JA Blaricum.
Tel.: 035-53 83153.

Zondag 27 februari, 10.00 uur
gastpredikant
Zondag 6 maart, 10.00 uur
gastpredikant
Zondag 13 maart, 10.00 uur
gastpredikant
Zondag 20 maart, 10.00 uur
Ds. W.G.J. v.d. Sluijs
Witte Donderdag 24 maart, 19.30 uur
Ds. W.G.J. v.d. Sluijs
Goede Vrijdag 25 maart, 19.30 uur
dienst in de Johanneskerk te Laren
Zondag 27 maart, 10.00 uur (Pasen)
gastpredikant
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.

KOPIJ
Heeft u iets te melden over uw club, vereniging, evenement of andere zaken in
Blaricum, laat het ons weten. Bij voorkeur per e-mail 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 april nr.
inleveren vóór 28 februari 2005,
William Singerweg 13
Verschijningsdatum april nr.
24 maart 2005

GEBOORTEN
28-12-2004 Victorine Johanna Maria
Jenneke Kelderman
04-01-2005 Charlotte Mariëlla Anthonia
Pelster
06-01-2005 Derk Nicolaas Coen Veldhuis
08-01-2005 Martijn Otto Cornelis van
Kogelenberg
13-01-2005 Zita Leonie de Bruijn
13-01-2005 Xavier Victor van der Kleij
21-01-2005 Nick Jerome van Golden

HUWELIJKEN
14-01-2005 Robert Coenraad Johannes
Hartong, en: Duygu Kiroglu
Hartong

PARTNERSCHAPSREGISTRATIE
14-01-2005 Willem Kabbes, en: Hélène
Marguerite Wedekind

GASTSCHRIJVERS
OPGELET
U kunt uw kopij mailen naar
Sybert Blijdenstein:
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

E-mail: stvitusblaricum@hetnet.nl

BLARICUMSE BERICHTEN

Wetering 41
Blaricum

T 035-5264531
F 035-5266062

Voor al uw drukwerk

KUNST & CULTUUR
Galerie De Vlierhove in Blaricum: t/m
13 maart Paul Overhaus.
Overzichtstentoonstelling en zijn nieuwste werk. Van 20 maart t/m 10 april Loes
Botman, pastelschilderijen en tekeningen. Openingstijden: donderdag t/m
zondag 14.00–17.00 uur. Dorpsstraat
hoek Fransepad. Informatie: tel.
5383736 en www.vlierhove.nl.
Galerie Bianca Landgraaf in Laren
(Zomertuin 11, Hamdorffcomplex): 6
maart t/m 17 april nieuw werk van de
Venezolaanse schilder Karim Borjas en
voor het eerst beelden van de Franse
beeldhouwer Bertrand Creac’h. Van 24
t/m 28 maart deelname aan de Holland
Fair in Den Haag. Openingstijden:
woensdag t/m zondag 13.00–17.00 uur
en op afspraak. Op de feestdagen gesloten. Info: tel. 5335987 en www.galeriebiancalandgraaf.nl.
Singer Museum te Laren: t/m 6 maart:
‘Singer Solo: Leo Gestel in zwart wit’,
t/m 24 april: ‘Berliner Secession,
Schilders van Berlijn 1888-1918’.
Openingstijden: dinsdag t/m zondag
11.00–17.00 uur. Info: tel. 5393939 en
www.singerlaren.nl.
Jubileumconcert Blaricums Gemengd
Koor (20 jaar): concert op 4 maart a.s.
om 20.15 uur in de St.Vituskerk. Werken
van: Mozart, Brahms, Gershwin.
Pianobegeleiding: Karina Kantarova. Na
de pauze delen uit het oratorium ‘de
Elias’ van Mendelssohn m.m.v.: het
Naardens Kamerorkest, het dameskoor

Le Madre Cantano uit Zeewolde, het
Mannenkoor Huizen, en 4 professionele
zangeressen. Het geheel o.l.v. dirigent
Lex Barten. Kaarten: € 10,- p.p. aan de
kerk en bij dorpshuis De Blaercom.
Reserveren: H.v.d. Wardt, tel. 5313668.
Lezing “Blaricum aan de Eem…”: zie
de aparte aankondiging elders in dit
blad.
CURSUSSEN & LESSEN ETC.
Hatha-Yogalessen:
- In De Blaercom: op maandagochtenden door Monique Boshuizen. Er zijn
nog enkele plaatsen vrij. Info: tel.
6981410 en www.momoyoga.com
- In Seconda, Dorpsstraat 11: op
maandagavonden van 20.00 tot 21.30
uur door Vonny du Maine. Info: tel.
6942710, 06-33308402 en www.yogalife.nl. E-mail: info@yogalife.nl.
Internet Café voor en door 50 plussers: in het BEL-Wijksteunpunt Plus,
Onder de Bogen 1, Laren, naast
Johanneshove. Initiatief: S.W.O.B.E.L.
en Rotary Laren. Ook vrijwilligers
gezocht. Voor inlichtingen: Erik
Schrage, tel. 5314514.
Weerbaarheidscursus in De Malbak
voor meisjes (groep 7 en 8).
Informatie: tel. 5262902.
DIVERSEN:
Lentemarkt Zorgboerderij ’t Werckpaert: 19 en 20 maart, open van 12.0016.00 uur, bij Nico en Margriet de Jongvan ’t Klooster, hoek Gebr. Dooyewaardweg en Fransepad. Veel jonggeboren
dieren te zien. Verkoop van o.a. eier-

de Specht

kransen en lentedecoraties, samen met
de vrijwilligers gemaakt. Voor kinderen:
boterlammetjes maken en knutselen. En
nog veel meer.
Wie loopt er mee met Wandelgroep
Bijvanck? In het kader van méér bewegen. Tijd: elke woensdagochtend om
9.30 uur. Duur wandeling: ca. 1,5 uur.
Wandelroute: in onderling overleg. Ook
fietsen is bespreekbaar. Verzamelen:
parkeerplaats achter C1000 en het
Gezondheidscentrum Bijvanck. Inlichtingen: Evelien Bruintjes, tel. 5257893
en Jacqueline van Vliet, tel. 5261971.
Iedereen is van harte welkom!
Schaapskooi Blaricummerheide: open
iedere zondag 14.00–16.00 uur.
Stichting ’t Gilde: spreekuur donderdag
11.00-12.00 uur in ‘De Warrekam’ te
Laren. Ouderen geven belangeloos
advies: bankzaken, computers, boekenrestauratie, onderneming starten, tuininrichting etc. Info: tel. 5242313 en
www.gildegooinoord.nl.
Stichting Lokaal Welzijn (S.L.W.) in
De Blaercom:
- Biljart- en Klaverjasmiddag: elke
dinsdag 13.30-17.00 uur. Kosten: € 5,per maand. Geen keu? Is aanwezig.
Opgeven: zie onder.
- Koersballen: elke vrijdag 13.30-15.30
uur. Kosten: € 4,- per maand. Een balspel dat lijkt op jeu de boules, maar de
ballen rollen hier met een boog.
Opgeven: woensdag- en donderdagmorgen in De Blaercom. Info: S.L.W /
Lisette Mooij, tel. 5312977 / 5262902.

De maandvermelding op ons blad een
maand vooruitgeschoven is. D.w.z. dat
links boven in de kleurbalk op de voorpagina van het exemplaar dat op het einde
van de maand uitkomt van nu af de volgende maand wordt vermeld. Niet de
maand waarin het uitkomt. Zo wordt
dit nummer het overgangsnummer
februari/maart no. 283, en het daarop volgende aprilnummer no. 284, enz. De
beleidslijn van alle maandbladen in ons
land.
Wanneer ‘hei & wei’ niet met de overige
post bij u bezorgd wordt komt dat door
de stickers op uw bus met ‘Nee…’ of met
‘Nee…, ja…’ tegen ongeadresseerd (reclame)drukwerk. Alleen als u die sticker(s)
verwijdert ontvangt u ons blad. Stickers
houden? Een abonnement is ook mogelijk.
Kost € 15,- per jaar. Opgeven bij de redactie.
De verzending van ‘hei & wei’ aan de 40
abonnees in binnen- en buitenland wordt
verzorgd door onze nieuwe medewerkster
Anneke Bruggeman–Mulder.
Er momenteel de ‘Kunstenaarsgroep
Blaricum’ in oprichting is. Er hebben
zich al 54 kunstenaars aangemeld. Eerste
activiteit is de Open Atelierroute in beide
delen van ons dorp in het weekend van 10
en 11 september a.s. Hiervoor hebben zich
al 30 kunstenaars opgegeven. Nadere
mededelingen volgen.
Het nu elke dag écht wat langer licht
blijft. Zon op / onder op 2 maart: om 7.22
/ 18.20 uur. En op 22 maart: om 6.37 /
18.55 uur. Let op: op de 27e maart wordt
de klok ’s nachts om 2 uur weer met een
uur vooruitgezet.
Het Blaricumse OZB-tarief in 2005 met
12% zal stijgen (t.o.v. bedrag 2004).
Blaricum en Laren samen één raadsgriffier aanstellen: per eind maart 2005.
Het ruiters verboden is op wandelpaden
te komen: deze worden door de paardehoeven slecht begaanbaar voor wandelaars
en joggers. Hippofielen: niet doen dus!
APV. art. 5.4.2.
U aangifte kunt doen bij de politie via
internet. Uitsluitend voor lichtere zaken,
dader onbekend, geen getuigen en zonder
geweld. Via www.politie.nl (hokje ‘korpsen’ aanklikken).

BLARICUM
AAN DE EEM…
Het klinkt misschien ongeloofwaardig,
maar in een ver verleden heeft de rivier
de Eem Blaricums grondgebied doorkruist.
Uit oude landkaarten, prenten en geschriften valt op te maken dat de Eem heel vroeger twee lopen had, waarvan er één veel
westelijker liep en slingerend door de
Eempolder uiteindelijk uitmondde ter
hoogte van waar nu het Blaricummer
strandje is. De heer Wulfred Hofland uit
Amersfoort, die als hobby geschiedenis
en archeologie heeft, zal hierover op
maandag 7 maart, op uitnodiging van de
Historische Kring Blaricum, een presentatie geven. Een bijzondere lezing die
verschillende theorieën laat zien waaruit
zal blijken dat de Eem inderdaad twee
stroomgebieden heeft gehad. Hoe de loop
hiervan was en welke invloed dit had op
de economische ontwikkeling van het
achterland. Als u van de zomer door de
Eempolder gaat fietsen kunt u, met de
opgedane kennis, de sporen nog waarnemen van de vroegere tweede loop van de
Eem. De lezing wordt gehouden in de
Blaercom aan de Schoolstraat 3 te
Blaricum. Aanvang 20.00 uur; de toegang voor niet-leden bedraagt € 2.50.

ARMARIUM

de “Briljant” versierder van ‘t Gooi

Boom-, en
Groenverzorgingsbedrijf
Blaricum

AllianceFrançaise
’t Gooi

Telefoon 035 - 531 02 09
B.g.g 035 - 694 73 53

Voor Franse taal en Franse cultuur.
Venenweg 3, 1261 HX Blaricum
Tel: 035-5384020, fax: 035-5384021

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

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

Winkels
Angerechtsweg 4
1261 XH Blaricum
Marktstraat 50
1411 EB Naarden Vesting
Werkplaats
Angerechtsweg 3a
1261 XG Blaricum
Telefoon
06 50692151
06 55867534
035 5266863

Jan en André Visser

D. BEEK

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
Dorpsstraat 3, Blaricum, tel. (035) 5383409

• 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

