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IN MEMORIAM
GIJS ROKEBRAND
In de nacht van 2 oktober jl. overleed, vredig in zijn slaap, op 89-jarige leeftijd, Gijs
Rokebrand, ‘kleine Gijs’ zoals hij in de
dorpsmond werd genoemd. Sinds twee
jaar weduwnaar. Gijs, net als zijn vader
erfgooier, was erelid van BVV ’31,
Bondsridder van de KNVB en drager van
de Eremedaille van de Orde van OranjeNassau. Hij werd geboren op 5 juni 1916
in Blaricum als zoon van Klaas
Rokebrand. Na afronding van zijn school
werkte Gijs als laborant in een suikerfabriek. In de weekends spaarde hij, als venter op een ijscokar, geld voor een eigen
zaak. In 1936, op zijn 20e, was het zover.
Hij startte op de hoek Meentweg/
Mosselweg zijn bekende kruidenierswinkel. Met rechterlijke dispensatie omdat hij
toen nog niet meerderjarig was. Hij
trouwde met Hanna Bakker van de
Meentweg. Ze kregen drie kinderen,
Ronnie, Bea en Irma. Een gelukkig gezin.
Al in zijn jonge jaren was Gijs een
enthousiast voetballiefhebber. Hij richtte
toen samen met de kapelaan hier de voetbalvereniging RK BVV op. Een naam die
werd gewijzigd in BVV ’31 toen de
geloofsbasis daarvan breder werd. Gijs

was iemand die op het veld veel indruk
maakte, hij was een autoriteit. Tot hoge
leeftijd kon je hem vinden bij BVV ’31 of
bij Volendam op de tribune, “...ook zo’n
oude club...”, waaraan hij ook zijn hart
verpand had. Gijs was een onafhankelijk
mens, die zich gemakkelijk kon wegcijferen en die nooit een onvertogen woord
sprak, nooit boos werd. Veel deed hij voor
anderen. Als er in moeilijke tijden rekeningen openstonden bij zijn winkel dan
incasseerde hij die soms niet: “...weet je,
die hebben meer dan drie kinderen....”
Typerend voor hem was zijn uitspraak:
“Ik voel me blij, elke ochtend weer, als ik
wakker word.” Tot hij zondagnacht insliep
en dit leven verliet. De redactie van hei &
wei wenst Ronnie, Bea, Irma, hun partners en hun kinderen heel veel sterkte toe
met het verlies van hun geliefde vader en
opa. Gijs, een waarlijk goed mens.
S.B.

hei & wei
dorpsblad voor Blaricum

HEI & WEI IS HET DORPSBLAD DOOR EN VOOR ALLE BLARICUMMERS EN IS EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DORPSBLAD BLARICUM.
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Old Timerdag in Blaricum
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WACHTKAMER
N.B.M.
Verplaatst
Lopend op de oergezellige Blaricummer
kermis viel het mij op, dat er voorbereidingen werden getroffen om voor de
zoveelste keer de oude ‘wachtkamer van
de N.B.M.’ te gaan verbouwen. Deze keer
om de ABN-AMRO bank er te laten
terugkeren, die daar al eerder kantoor
heeft gehouden. Het gebouwtje staat tussen de manufacturenzaak van Cees Vos en
de bakkerij van Frank aan de Huizerweg.
In april 1926 is het gebouwtje verplaatst
toen het nog ‘het stationgebouwtje’ heette,
van de Gooische Stoomtram. De dakpannen werden verwijderd, het gebouw werd
van de schoorsteen ontdaan en het gehele
gebouw werd verrold richting Frank. Dit
was voor die tijd natuurlijk een huzarenstukje. De ruimte die ontstond door deze
‘verhuizing’ werd gebruikt om de zaak
van Vos te bouwen.
Van Doornik
Wat was het nou eigenlijk voor een
gebouwtje? Tot het overlijden van Jan Vos
(1995) was het eigendom van familie Vos
en het werd destijds gebruikt als wachtruimte voor passagiers die met de
Gooische Stoomtram wilden reizen. Er
was in die tijd tevens een depot van Van
Gend en Loos in gevestigd. Toen in 1947
aan deze wijze van vervoer (tram) een
eind kwam, werd vanaf dat moment het
vervoer verzorgd door de bussen van de
Nederlandse Buurtvervoer Maatschappij,
de voorloper van Connexxion. Tot in de
herfst van 1955 zwaaide de bekende familie Van Doornik in deze alom vermaarde
wachtkamer de scepter.

Van de redactie
Het is een herfst waar af en toe de
donkere wolken optrekken en de zon
verwarmend doorkomt. Dat geldt ook
voor het voortbestaan van hei & wei.
De tekenen zijn positief. Dat is goed
voor Blaricum en goed voor u, trouwe
lezers. Maar waar spreken we eigenlijk
over? Over meewerken aan de gemeentelijke bezuinigingen. We hebben nu
een advertentiecontract dat de gemeente € 7.600 per jaar kost. Dat is omgerekend per inwoner € 0,85. Dat is
weinig. Hiervoor ontvangt u, lezer, dit
blad. Elf keer per jaar met een totale
oplage van bijna 50.000 stuks. Wij
hebben een voorstel ingediend bij de
raad waarin de gemeentebrochures
kunnen verschijnen, samengevoegd
met de uitgave van hei & wei.
Uiteraard elk met behoud van eigen
stijl en redactie. De kwaliteit is gegarandeerd. Dat kan allemaal. Zelfs in
kleur gedrukt kan een zodanige kostenbesparing bereikt worden dat ons blad
de gemeente per jaar nog minder dan
€ 0,25 per inwoner gaat kosten. Daar
durven we van te zeggen: “Dat moet
lukken.” Toch blijft het spannend want
bij het ter perse gaan van deze editie
was nog niet bekend hoe de raad zou
besluiten. Maar wij zijn én blijven vol
vertrouwen.
S.B.

IN MEMORIAM
JAAP GLASZ

en toe een voetbalwedstrijd te zien op tv,
maar die werd dan ook door iedereen die
in de zaak was bekeken en van ‘deskundig’ commentaar voorzien. Ook de uitzendingen van Tom Manders (Dorus) werden
goed bekeken, maar dit was vooral omdat
Tom Manders inwoner was van Blaricum
en vele opnamen hier ook gemaakt waren.
Patat frites
Karel Buys was een echte ondernemer en
zocht altijd naar nieuwe dingen om zijn
omzet te vergroten. Zo kwam hij op het
idee om patat te gaan verkopen, hij was
daarmee de eerste in Blaricum. Het liep
als een trein, maar..... het ging ook een
keer fout. Vlam in de patatpan! Goede
raad was duur. Het pand was grotendeels
van hout. Karel belde snel naar mijn
vader, want bij ons thuis bedienden wij de
brandweertelefoon, en zei: “Ruijter kom
snel, de tent gaat eraan.” Mijn vader pakte
een koolzuursneeuwblusser en zei tegen
mijn moeder: ”Bel jij de mannen. Ik ga
vast.” Het liep allemaal met de welbekende sisser af.
Rust Wat
Het is zeker de verdienste van de familie
Buys dat velen genoten hebben van de
gezelligheid die in deze ‘lunchroom’ heerste. Maar wat wil je ook als een man als
Henk van den Bergh er bijna dagelijks
kwam en altijd iets te melden had of
anders wel een goede mop wist te tappen.
In 1965 ging de familie Buys naar ‘Rust
Wat’ en daar hebben ze er ook weer wat
moois van gemaakt. Ze namen Henk van
den Bergh mee, die daar op grootse wijze
nog zijn 80e verjaardag heeft gevierd in
zijn ‘eigen stoel’. Dit jaar is deze ‘wereldberoemde Blaricumse Zaankanter’ zelf
ook 80 jaar geworden. Karel, die nog
steeds niet kan stilzitten en nu alweer verschillende jaren met zijn vrouw Henny in
de Bouwvenen woont. Wij van hei & wei
wensen hen beiden nog heel veel gelukkige jaren toe!
Frans Ruijter

STIL
Karel Buys
Vanuit de Zaanstreek kwam Karel met
zijn vrouw Henny en twee kinderen naar
deze horecagelegenheid en nam het stokje
over van de Van Doorniks aan de
Huizerweg. Na een jaar deed Joop van
Driel, beter bekend als ‘Ome Jo’ zijn
intrede. Deze gepensioneerde zeeman van
de Holland Amerika Lijn droeg er samen
met Karel toe bij dat het een hele gezellige ontmoetingsplaats werd, voor jong en
oud. Er werd daar met elkaar afgesproken
om naar uitwedstrijden te gaan, van zowel
de handbal als de voetbal. Er werden de
laatste nieuwtjes uitgewisseld, een krantje
gelezen of nog even gauw een glaasje bier
gedronken door de militairen in hun ‘pakkie’ op zondagavond, voordat zij weer
voor een week weggingen om ons te verdedigen tegen het gevaar dat toen nog uit
het oosten werd verwacht.
Televisie
Eind jaren vijftig, begin jaren zestig
kwam er een televisietoestel in de zaak.
We kunnen het ons nu niet meer voorstellen maar dat was een hele belevenis. Het
leek ’s avonds wel een bioscoop. Er was af

Stilte dreigt een schaars artikel te worden
in ons land. Bijna overal neemt lawaai toe.
Helaas ook in rustiger oorden in Twente
waar je tijdens een fietstocht ‘de stilte kunt
horen’ tot het moment dat een boer met
een soort kantenmaaier z’n graskuil gaat
bewerken waardoor kilometers in de
omtrek de stilte wreed wordt verstoord. De
openbare ruimte wordt steeds meer ingenomen door al dan niet draagbare geluidsapparatuur, gemotoriseerd gereedschap
t.b.v. huis en tuin, hogedrukspuiten, verkeerslawaai, vliegtuiglawaai, mensen die
luid telefonerend op straat, in trein en bus
(vaak onbenullige) gesprekken voeren,
automobilisten die met hun megawatt
radio-installaties doelloos rondrijden.
De reden van het gebruik is meestal dat het
economischer is om het zo te doen. Er
moet winst gemaakt worden. Maar is dat
wel winst op den duur? De Indiase
Vandana Shiva, natuurkundige en activiste,
zegt er het volgende over. “In de afgelopen
twintig jaar heb ik telkens moeten constateren, dat wat in de industriële economie
‘groei’ wordt genoemd, in werkelijkheid

Op maandag 3 oktober jl. overleed onze
bekende dorpsgenoot prof.dr. J.R. (Jaap)
Glasz na een lange, moedig doorstane,
zware ziekte op 70-jarige leeftijd. Jaap
was een enorm actief en veelzijdig man.
Hij was Ridder in de Orde van de
Nederlandse Leeuw, Officier in de Orde
van Oranje-Nassau, Officier in de
Belgische Leopoldsorde en gedecoreerd
met het Grosse Verdienstkreuz van de
Duitse Bondsrepubliek. Hij was voorzitter
van de Raad van Toezicht c.q. het Bestuur
van de Spaarbank voor de Stad
Amsterdam en van de Stichting Verenigde
Spaarbank, lid van de Provinciale Staten
en advocaat. Voorts was hij Deken der
Nederlandse Orde van Advocaten en lid
van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.
Hij was voorts bijzonder hoogleraar aan
de Universiteit van Amsterdam, faculteit
der Rechtsgeleerdheid, lid van de
Commissie Tabakblat, commissaris bij
vele belangrijke bedrijven, waaronder
president commissaris van de VSB-groep
en later van de Amev, co-voorzitter van
de raad van bestuur van de Fortis-groep,
voorzitter van de stichting VSBfonds,
bestuurslid van de Raad van Toezicht van
het Rijksmuseum, bestuurslid van het
Concertgebouworkest en bestuurslid van
het Museum voor Moderne Kunst
te Amstelveen (Cobra Museum). In
Blaricum heeft hij zich jaren actief ingezet voor het CDA. Jaap was een geliefd
mens, uiterst innemend, geestig, hartelijk
en altijd hevig geïnteresseerd in alle
aspecten van het leven. Maar bovenal een
bescheiden mens. “Ach, houd maar op
met die opsommingen, nergens voor
nodig”, zouden zijn woorden kunnen zijn.
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B l a r i c u m

eigenaar: de heer R. Ton

de Jong Strankinga Ronk

Torenlaan 12, Blaricum 035-5315300

BLARICUM

erfenis van gooiers
Verkrijgbaar in de boekhandel.

De redactie van hei & wei wenst
zijn vrouw Marjet en zijn kinderen
Annemarie en Thijs, hun partners en
kleinkinderen heel veel sterkte toe met het
verwerken van dit grote verlies.
S.B.

BLARICUMSE
APOTHEEK

roof is – roof ten koste van de natuur en ten
koste van de mens” (Connection Spirit,
mei 2005). Een sprekend voorbeeld: Uit
een onderzoek in Denemarken blijkt dat
stress die wordt veroorzaakt door verkeerslawaai leidt tot twee- tot vijfhonderd vroegtijdige sterfgevallen. Met de verhoging van
iedere 5 decibel stijgt de kans op ziekte met
9% (Green Future, maart/april 2005). Veel
wordt opgeofferd ten koste van mensen,
natuur, milieu.
Hoe is het met de rust in onze eigen woonomgeving gesteld? Waar is de tuinman
gebleven die met zijn heggenschaar in een
ritmisch rustig tempo onze heg knipte en
met een hark boomblad in de herfst verzamelde. Dat werk gaat nu gepaard met
mechanisch geweld ten koste van ons
woongenot. Het is op z’n zachtst gezegd
niet bepaald buurtvriendelijk, nog los van
het feit dat het op grond van de A(lgemene P(laatselijke) V(erordening) verboden
is toestellen, geluidsapparaten of voertuigen in werking te hebben of handelingen
te verrichten op een zodanige wijze dat
voor omwonenden of overigens voor de
omgeving geluidshinder wordt veroorzaakt. De Zondagswet kent nog strengere
voorschriften. Wat dat laatste betreft: in
Blaricum is in buurten afgesproken dat er
in ieder geval ’S ZONDAGS geen lawaaigevende werkzaamheden in/aan huis of in
de tuin worden verricht.
Wilt u reageren/discussiëren? Dat kan via
de redactie (redactieheienwei@xs4all.nl).
Adrie van Zon

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

“Strategische
samenwerking,
uw meerwaarde”

Fa. Wed. B. Vos
Tel. (035) 694 21 28
E-mail hekelaar@rhass.nl

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
Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van ma t/m do: 8.30 tot 17.00 uur
en op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Singel 14
1261 XP Blaricum
Tel. 035 531 18 39

J
D

J. DE GOOIJER

G

AANNEMER

NIEUWBOUW

VERBOUW

Fax
E-mail
Internet
Openingstijden

(035) 5317605
mail@blaricum.nl
www.blaricum.nl
Ma, di, do, vr,.
van 8.30 - 12.30 uur
Woensdag
13.30 tot 16.30 uur.
De afdeling Burgerzaken is tevens
geopend op dinsdagavond van
18.00 tot 20.00 uur.

BEL-Gemeente- Cluster Uitvoering van de
werf
afdeling Openbare Ruimte
Bezoekadres
Zuidersingel 2, Eemnes
bezoek volgens afspraak
Postadres
Postbus 125, 1260 AC Blaricum
Telefoon
(035) 5399520 Fax (035) 5394055
E-mail
mail@blaricum.nl
Brandweer
Verbindingsweg 13, Blaricum
Telefoon
(035) 5382345

ONDERHOUD

Slender You
Centre

®

Torenlaan 12D, 1261 GD, Blaricum

035-5312703
www.slenderyou-blaricum.nl

Het café is de hele week geopend
&
op donderdag t/m zondag wordt voor
u gekookt van 17.00 uur tot 21.30 uur.

Bij mooi weer kunt u ook eten op ons zijterras.
Café d’ Ouwe Tak
Hét café waar je óók kunt eten!

Eemnesserweg B13 Blaricum
035 - 5314300

Winkelcentrum de Balken

Geen fratsen. Dat scheelt.

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

Brandweer Blaricum
Landskampioen 20 05
Op zaterdag 17 september jl. heeft een
ploeg van de brandweer Blaricum in het
Gelderse Elst de landstitel in de
HogeDruk-TankAutoSpuit klasse (HDTAS) bemachtigd.
Zij waren daar gekomen door zowel op
de provinciale als op de gewestelijke
wedstrijd als eerste te eindigen. In het
hele land zijn er dergelijke voorrondes
geweest. In totaal deden er 442 ploegen
mee in deze klasse. In Elst kwamen de
twaalf beste ploegen aan de start om uit
te maken wie zich een jaar lang landskampioen mag noemen. Om daar mee
te mogen doen is op zich al een prestatie. Er moest een zeer gecompliceerd
incident worden bestreden. Men kreeg
de melding om voor bijstand te gaan
naar een school aan de Bachlaan 53.
Daar was de EOD (Explosieve
Opruiming Dienst) bezig een ‘verdacht
pakketje’ te zoeken, dat daar was gevonden. Omdat er de volgende dag aldaar
een congres moest plaatsvinden van
burgemeesters, nam men deze melding
heel serieus. Bij aankomst van de
brandweer meldde de bevelvoerder zich
bij de man van de EOD die buiten stond
en vertelde dat er twee mensen van zijn
dienst binnen in bompakken op zoek
waren naar het ‘verdachte pakketje’.
Meteen volgde er een harde knal en
kwam één van de EOD-ers brandend
naar buiten lopen. Zodra deze man was
opgevangen en het brandje op zijn rug
was geblust, vertelde hij dat zijn maat
nog binnen was. Na goed doorvragen
kon je erachter komen waar hij zich
moest bevinden. De aanvalsploeg ging
meteen naar binnen en ontdekte de collega van de brandende man. Hij lag
bekneld onder een dikke ijzeren balk die
door de explosie naar beneden was
gevallen en die hij, in tegenstelling tot
zijn maat, niet meer kon ontwijken. Ook
ontdekte de aanvalsploeg een brand in
een ruimte daar vlakbij, met een uitbreiding naar boven. De waterploeg kreeg
de opdracht om de brand te bestrijden,
zodoende kon de aanvalsploeg de
beknelde persoon bevrijden en hem

overdragen aan de ambulance. Na het
volbrengen van deze niet lichte taak kregen zij de opdracht om de tweede straal
af te leggen op de vuurhaard die zich
bevond boven de ruimte waar de waterploeg zich bevond. Daar aangekomen
ontdekten zij een ‘verdacht figuur’ met
een bivakmuts op. Dit moest de bommenlegger zijn. Deze werd, met voor die
personen geldende ‘voorzichtigheid’,
naar beneden gebracht en overgedragen aan de politie. Nadat men ook het
elektra had afgesloten kon de brand zich
niet verder uitbreiden en volgde snel
het sein ‘brand meester’.
Dat dit geen gemakkelijke opdracht was
blijkt uit het feit dat maar zes van de
twaalf ploegen de brand hebben
geblust en de slachtoffers in veiligheid
hebben gebracht, binnen de daarvoor
door de organisatie gestelde tijd. De
hierboven omschreven opdracht heeft
de ploeg uit Blaricum het beste uitgevoerd. Blaricum werd eerste met 1628
punten. Tweede werd Wommels uit
Friesland, deze ploeg was de landskampioen van 2004 met 1584 punten. Derde
werd Overzande met 1530 punten.
Blaricum had de beste bevelvoerder en
de beste aanvalsploeg van de dag. De
ploeg bestond uit bevelvoerder Frans
Ruijter, aanvalsploeg Clemens Borsen
en Lambert Borsen, waterploeg Johan
Bakker en Henk Koster en pompbediener Joep Mulder. Er was een groots onthaal bij thuiskomst door bijna het voltallige korps, want het hele korps heeft
in de voorbereiding zijn of haar steentje
bijgedragen. Ook waren loco-burgemeester Liesbeth Boersen en gemeentesecretaris Hans Slooijer hierbij aanwezig. Het bleef nog lang onrustig in
Blaricum.

Tijdelijke Malbak
De tijdelijke huisvesting van buurtcentrum De Malbak; er is veel over gezegd.
Terwijl de helft van de dozen nog netjes
in de gang staat opgestapeld, wordt in
de grote ruimte door buurtbewoners al
druk een kaartje gelegd. Het is mooi
weer, een vriendelijk zonnetje schijnt
naar binnen door de openslaande deuren en vrijwilligers lopen in en uit om de
ruimtes zo snel mogelijk ingericht te krijgen. Het is een overzichtelijk en mooi
afgewerkt gebouw en de aanwezige
gebruikers zijn erg enthousiast over de
hen toegewezen plek.
De entree is goed rolstoeltoegankelijk

gemaakt, met veel fietsenrekken en
goede verlichting. Om het gebouw heen
is een hek geplaatst en wordt er middels camera´s een oogje in het zeil
gehouden. Op deze manier is het
gebouwtje maximaal uitgerust tegen
onwelkome bezoekers. Er zijn aparte
ingangen gecreëerd, links voor de
jeugd, rechts voor de anderen. Ook binnen zijn de twee gedeeltes geheel van
elkaar af te sluiten, mocht dat wenselijk
zijn.
Het gebouw zelf was eerder in gebruik
als recreatieruimte van een asielzoekerscentrum en oogt vriendelijk. Het
heeft iets van een grote padvindershut,
met z´n rode dak en ramen. Er is echter
nooit in gewoond, de bestemming is er
altijd één van vrolijkheid en sociaal tijdverdrijf geweest. Recreatieruimte, ontmoetingscentrum en nu dus tijdelijk
buurtcentrum De Malbak.
Blaricum gaat actiegericht te werk:

Effect van
handhaving staat
centraal
Bij handhaving van regels gaat het niet
alleen om het controleren, maar vooral
om het effect van die controles. Dat is
één van de belangrijkste uitgangspunten voor het nieuwe handhavingsbeleid
van de gemeente Blaricum. De gemeente gaat projectmatig en meer actiegericht handhaven, waarbij de inspanningen gebieds- en themagericht ingezet
worden. Daarnaast blijft de gemeente
uiteraard strikt handhaven op individuele bouwprojecten in de gemeente.
De projectmatige en actiegerichte aanpak biedt de gemeente meer ruimte om
integrale handhavingsacties voor te
bereiden, waardoor handhaving nog
meer een onderdeel wordt van beleidsuitvoering. Voorafgaand aan een actie
kunnen de regels en het nut van die
regels gecommuniceerd worden en
wordt het doel van de handhaving
bepaald. De gemeente denkt op die
manier meer begrip te kweken voor
handhaving.
´De Kampen` als eerste speerpunt
Het natuurgebied ´De Kampen` aan de
oostzijde van de A27 is het eerste speerpunt in het nieuwe handhavingsprogramma. Dit gebied valt onder het
bestemmingsplan Landelijke Gebieden
en heeft een agrarische functie en

belangrijke natuur- en landschapswaarden. Door de aanwezigheid van kwelwater en de belangrijke ecologische
samenhang met het Eemmeer komen in
De Kampen veel verschillende vogelsoorten voor. Het gebied is aangewezen
als stiltegebied en natuurreservaat,
waarbij de landschappelijke structuur,
gekenmerkt door openheid en het
patroon van watergangen en grasland,
bewaard moet blijven.
De komende maanden zet de gemeente
vanuit de werkvelden Milieu, Ruimtelijke Ordening en Bouwen een grote
handhavingsactie op touw in De
Kampen. Die actie richt zich op het
intact houden en waar mogelijk herstellen van de landschappelijke structuur
van het gebied. Er wordt gestart met
een uitgebreide inventarisatie van
onder andere de bestemmingsplanvoorschriften, diverse dossiers, oude en
lopende handhavingszaken en foto´s
van het gebied. Vervolgens vindt een
belangenafweging plaats waarin beoordeeld wordt of en op welke manier de
strijdige situaties gehandhaafd worden.
Daarna volgt een aanschrijving, controle en worden eventueel dwangsommen
opgelegd. Via de website van de
gemeente Blaricum en de gemeentelijke publicatie zal structureel aandacht
worden besteed aan de verschillende
handhavingsacties.

Opnieuw
vrijwilligersavond in
Blaricum
Op woensdag 16 november 2005 van
20.00-22.30 uur zal er voor de tweede
maal een vrijwilligersavond worden
gehouden in het gemeentehuis van
Blaricum. Alle Blaricumse vrijwilligers
zijn van harte uitgenodigd. Tijdens de
vrijwilligersavond wordt de vrijwilliger
van het jaar 2005 gekozen en wordt er
een aanmoedigingsprijs uitgereikt voor
vrijwilligers onder de 25 jaar. Elke
instelling kan drie vrijwilligers nomineren voor de vrijwilliger van het jaar én
drie vrijwilligers voor de aanmoedigingsprijs.
Zie ook het bericht in de hei & wei van
september jl. U kunt uw nominaties
vóór 1 november 2005 mailen naar
m.seure@blaricum.nl of sturen naar de
gemeente Blaricum t.a.v. M.C. Seure,
postbus 125, 1260 AC Blaricum.
(zie voor agenda gemeente pagina 4)

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 SPHINX: PIZZERIA IN DE BALKEN
Sinds medio maart is in De Balken een
nieuwe pizzeria gevestigd: De Sphinx.
Dat klinkt niet echt Italiaans, maar de
pizza’s en pasta’s doen toch niet onder
voor die van andere Italiaanse restaurants. De Egyptische entourage is te
danken aan het geboorteland van de nu 34jarige eigenaar, Jimmi Hamouti. Op zijn
achtste kwam hij naar Nederland. In
Woudenberg opende hij zijn eerste pizzeria,
ook met de naam De Sphinx. Toen de vorige eigenaar in De Balken vertrokken was,
werd hij getipt door zijn leverancier, waarop hij samen met kok Hamid Addouti en
Fadil ben Sad-dijk Zembijb, beiden van
Marokkaanse afkomst, het restaurant een
complete metamorfose deed ondergaan. De
muren zijn oker geschilderd en op de placemats staat een en ander te lezen over farao’s
en sphinxen. Er is een degelijke donkerbruine bar waar iedereen welkom is om een
biertje of iets anders te komen drinken.
Pizza’s en pasta’s zijn er vanaf € 5,-, maar
er zijn ook soepen, salades, calzones, tagliatelles, kindermenu’s, broodjes van de

grill, visgerechten en shoarma, kebab, sjasliek schotels en nog veel meer. En dat alles
voor een schappelijke prijs. Zeker op doordeweekse dagen, want op dinsdag zijn de
spareribs, op woensdag de pizza’s en op
donderdag de pasta’s extra goedkoop! Twee
jongens met brommers zijn steeds paraat
om telefonische bestellingen (5239292, tot
22.00 uur) te bezorgen in de directe omgeving. Maar voor Eemnes, Blaricum-Dorp,
Laren en een gedeelte van Huizen wordt de
maaltijd met de auto gebracht zodat deze
warm bij de klant arriveert. Bestellingen
boven de € 10,- worden gratis bezorgd. En
bedrijven krijgen bij bestellingen boven de
€ 50,- een korting van 10%.
Op www.sphinx-grillroom.nl is een complete menukaart te downloaden.
Zeven dagen per week staan Jimmi, Hamid
en Fadil tot 23.00 uur voor u klaar, in het
weekend zelfs een uurtje langer.
Goedgehumeurde ondernemende mensen
die een gezellig en smakelijk bezoek zeker
waard zijn.
S.U.

‘OPEN HUIS’
SLENDER YOU
CENTRE

foto: S.B.

Renée de Keyzer, de nieuwe eigenaresse
vanaf 1 september, had voor haar
‘Open huis’ van ‘Slender You’ geen
betere dag kunnen uitzoeken.
Juist op die zaterdag, 10 september, waren
er in het dorp nog andere bezienswaardigheden, nl. de Open AtelierRoute Blaricum
en de Open Monumentendag. Het was
overal een drukte van belang. Renée ontving zowel buiten op het terras als binnen
de vele belangstellenden, met een hapje
en een drankje. Alles zag er zeer verzorgd
uit. Zij gaf binnen rondleidingen, in haar
Slender You Centre Blaricum, inmiddels
een begrip op het gebied van gezond
bewegen en afslanken. Renée vertelde
haar bezoekers over de mogelijkheden
van de uitgebreide apparatuur, zoals de
Slender You banken, de FAME bewegingsstoelen en over de nieuwe, zeer
gewilde Vacu Shaper, die het lymfestelsel
stimuleert tot afvoer van afvalstoffen en
overtollig vocht. In combinatie met de
bewegingstoestellen geeft dit een betere
doorbloeding én vetverbranding van billen, buik en benen. En dat kun je direct
Vervolg op pagina 3

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
Dorpsstraat 3a
Tel. 035 694 29 51 Tel. 035 538 22 88

Blaricum

Onze kantoren zijn zaterdag geopend van 9.30 tot 15.00 uur.

Tuin- en parkmachines
Tractoren
Smederij werkzaamheden
Landbouwwerktuigen

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

EEN WEEKEND
VAN
BLARICUMSE
KUNST
De Open AtelierRoute in Blaricum, de
eerste weer sinds vele jaren, gehouden
in het weekend van 10 en 11 september,
was meer dan een groot succes. Meer
dan een dorpsgebeuren!
Het begon op de vrijdagmiddag daarvoor
met de kinderkunst van de scholen. In de
weilanden tussen de Bijvanck en het oude
dorp. De zes meewerkende boeren: onze
hartelijke dank! We zagen er grote, vrolijke en kleurrijke reuzen van papier, karton,
potten en pannen, sommige overeind
gehouden met touwtjes, die soms werden
doorgeknipt in onderlinge kinderijver.
Burgemeester Helma Ton (een voorspoedig herstel toegewenst!) opende deze eerste kunstuiting met woord en schaar(tje).
Zingende en juichende kinderen om haar
heen. Daarna op het gemeentehuis de
feestelijke openingsreceptie voor de 37
deelnemende kunstenaars, de medewerkers, sponsors en andere genodigden. Met
leuke toespraken door Helma Ton, Gerbe
van der Woude en Margot Pistor. Daarbij
werd ook Dr. W.E. van Loon, de vroegere
organisator van de exposities in het
gemeentehuis, in het zonnetje gezet. Met
hap, drank en mooie muziek genoot een
ieder van de kunst in foyer, gangen, en
raads- en trouwzaal.
Maar... in de donderende onweersnacht
die volgde beefde iedereen: het regende
bij bakken uit de hemel. De soppige weilandreuzen zakten stil in elkaar. Op zaterdag en zondag? Gelukkig: droog en soms
zelfs zon. Het werden echte topdagen.
Zo’n 34 ateliers en expositieruimtes
waren te bezoeken. Vrolijke vlaggen en
pittige pijlen wezen de weg. Duizenden
bezoekers kwamen langs. Het was een
drukte van belang op straat en in de weg-

Hanneke v. Zanden, Joke Vingerhoed en
Cees Rinkel.
getjes. Net een bijenkorf. Wandelend of
met de fiets. Dorpsgenoten, streekgenoten, familie, vrienden en kennissen, iedereen kwam langs. Gezelligheid, leuke ateliers, mooi werk. Schilderijen, beelden,
foto’s, keramiek en poëzie. Kleurrijk, vakmanschap, meesterschap. Verbazing,
genieten, en vaak ook kopen. Per expositie geregeld meer dan 600 bezoekers.
Ongekend. Zaterdag tegelijk de Open
Monumentendag, zondag samen met de
Old Timerdag. Volk, veel volk. Het kon
niet beter. Een ademloos weekend.
Uitgeput maar opgewonden tevreden ging
iedereen zondag pas laat naar bed. Ook de
gelukkige winnaar van het lot. Volgend
jaar weer doen? Vast. De organiserende
Stichting kunst en cultuur Blaricum
bedankt bijzonder hartelijk alle gulle
sponsors, de gemeente Blaricum,
de Historische Kring Blaricum, de
Dooyewaardstichting, de Lionsclub
Laren/Blaricum en de Blaricumse scholen. Die hebben het allemaal mede mogelijk gemaakt. En wat hebben we plezierig
en creatief kunnen samenwerken!
Sybert Blijdenstein
Vervolg van pagina 2
zien. Verbluffend. En daarna zorgt natuurlijk de Powerbruiner voor de opbouw en
behoud van een gezonde (vakantie)teint.
Slender You wordt steeds populairder bij
jong en oud, niet alleen bij dames maar
ook bij heren. De redactie van ‘hei & wei’
wenst het team van Slender You veel succes! Renée: “Maak maar eens een
afspraak en kom langs, je zult er verbaasd
over zijn hoe goed het je doet!”
Slender You Centre Blaricum:
tel. 035-5312703.
A.K.

De redactie van ‘hei & wei’ ontving
onlangs een brief van Erica I. KnoppersToot (80) met onderstaand artikel, waarin
ze vertelt over haar schooltijd in
Blaricum, kort voor de oorlog. Een leuke
samenloop is dat Rob Tammerijn, nu
redactielid van ‘hei & wei’, zich Erica nog
goed kan herinneren, van de lagere
school. Hij was in die tijd ook bevriend
met haar broer, Johan Toot. Rob weet ook
te vertellen dat de vader van Erica leraar
was geweest in Nederlands-Indië en dat
hij met zijn gezin teruggekomen was naar
ons land.
Het is bijzonder hoe lijnen uit het verleden weer kunnen samenkomen na zo
lange tijd. Hieronder laten we Erica graag
aan het woord over “deze paar schooljaren
die een onuitwisbare indruk op mij
gemaakt hebben.”

Krantenbericht: “In de maand september
en wel op de 15e in 1975 ging heen in zijn
80e levensjaar Gerhard Frederik Kranen,
oud hoofd der Openbare Lagere School te
Blaricum.”
Het is nu 30 jaar geleden dat hij, onze
Meester Kranen, afscheid nam van het
leven, van zijn vrouw en dochter Anneke.
Wij, de leerlingen in de jaren 1937-1938
noemden hem zo: Meester Kranen. Hij
was één van het trouwe en hechte team
onderwijskrachten: Nel van Weydom
Claterbos, Bep Wagenvoort en Gerard
Ploeger. Veel herinneringen aan die paar
jaar die ik toen in zijn klas zat (de 6e en 7e
samen) zijn mij nog steeds dierbaar.

te spreken. Hij gaf een keer in de klas een
welgemeend groot compliment aan één
van de meisjes Zwart (ik meen Kokkie)
omdat ze, hoewel veel ouder dan de andere kinderen, zo goed meedeed en hard
werkte. Het resultaat was dat ze op gelijk
niveau was gekomen als dat van de jongere klasgenoten. En dat na een behoorlijke
achterstand, opgelopen op de voorgaande
school. Dat vond ik een bijzondere ervaring. We kregen toegewijd handwerkles

EEN BEETJE SAMBA
IN HET DORP
Het huis aan de Driftlaan oogt nog wat
leeg en onaf. “De meeste spullen staan
nog in de opslag,” verontschuldigt
Jeannette Vos zich. Want zo heel lang
zijn ze nog niet terug uit het jungledorp
Bintulu in Maleisië, waar ze de laatste
twee jaar doorgebracht hebben.
Daarvoor woonden Frans en Jeannette
Vos en hun twee kinderen vijf jaar in
São Paulo, in Brazilië, en daarvoor in
Jakarta, Indonesië. Maar al die tijd was
Blaricum het thuishonk. Het honk
waar ze nu weer neergestreken zijn.
Voorgoed? Dat weet je nooit. Maar in
elk geval wel vol verhalen, want wie ver
reist, kan veel verhalen…
De gezamenlijke geschiedenis van Frans
en Jeannette Vos begint ruim 25 jaar
geleden, in het eerste jaar van de
Pedagogische Academie in Amersfoort.
Daar ontmoeten ze elkaar en vormen ze
vanaf dat moment een stel. Alhoewel ze
beiden in Amersfoort opgegroeid zijn,
komt Jeannette regelmatig in Blaricum,
want daar wonen haar opa en oma. En als
ze dan na het afronden van hun opleiding
werk in het Gooi vinden, vormt Blaricum
een logische woonplaats. Ze strijken neer
in de Bijvanck en Frans geeft zelfs nog
een jaartje les op de Bernardus. Totdat ze
in die advertentie zien: ‘Leerkrachtenechtpaar gevraagd’.
Leerkrachtenechtpaar op drift
De stichting NOB (Nederlands Onderwijs
in het Buitenland) vraagt een leerkrachtenkoppel voor de Nederlandse Internationale School in Jakarta. En bij Frans
en Jeannette begint het te kriebelen. Een
onderwijzersechtpaar? Dat zijn zij. En
naar het buitenland: dat willen ze wel. Ze
solliciteren, worden aangenomen en vertrekken – dan nog met z’n tweeën – naar
Indonesië.
Frans: “Veel mensen realiseren zich niet
dat er ruim 25 Nederlandse basisscholen
zijn in het buitenland. Daar zitten kleintjes
tussen, maar ook aardig grote, zoals in
Singapore en Jakarta.” Op school is het
keihard werken, en ook daarbuiten zijn er
veel (sociale) verplichtingen. Maar in de
weekenden en vakanties reizen Frans en
Jeannette heel Indonesië af: Sumatra,
Java, Bali, Sulawesi, Flores. En ook
Nieuw-Zeeland, Hong Kong, Thailand en
Singapore worden bezocht. Als de school
in Jakarta na drie jaar moet inkrimpen,
keren Frans en Jeannette terug naar
Blaricum. Zij verhuizen in 1994 naar de
Driftlaan in het oude dorp. Daar worden

P.E. CALIS
Tuinadvies
Aanleg en onderhoud

Witzand 1 - Blaricum

Als Meester Kranen jarig was (op 29
februari) slopen wij, kinderen, naar zijn
huis dat vlak achter de school lag (nu De
Blaercom, dacht ik) en zongen een lied
voor hem. Dan verscheen hij in de deuropening, volkomen verrast natuurlijk! Hij
was rechtvaardig en kon soms uit zijn slof
schieten als niet alles naar wens ging, en
leerde ons wat het betekende als je GVD
zei: “God verdoem mij.” De klas was
muisstil toen hij deze uitleg gaf en we
waagden het niet meer om deze vloek uit

Enkele herinneringen aan de Openbare
Lagere School in Blaricum en in het bijzonder aan Meester Kranen.

HOVENIERSBEDRIJF

* Tuinarchitectuur
*

‘ALTIJD
BLOEMEN’

HERINNERING AAN
MEESTER KRANEN VAN DE O.L.S.

*Sierbestrating
*

(035) 5311912

hun twee dochters geboren: Annemijn
(1995) en Marinde (1997). Maar de reiskoorts slaat weer toe als ze in 1998 horen
dat de enige Nederlandse school in heel
Zuid-Amerika een nieuw directie-echtpaar zoekt. Het huis gaat in de verhuur, de
koffers worden gepakt. En de kinderen?
Die gaan gewoon mee.
São Paulo, Brazilië
De overgang van Blaricum (9.000 inwoners) naar de metropool São Paulo (18
miljoen inwoners) had niet groter kunnen
zijn, maar Brazilië wordt een toptijd voor
het gezin Vos. Een kleine school, waar ze
alle ruimte krijgen om er iets moois van te
maken, welwillende ouders, enthousiaste
collega’s en dan die Brazilianen…!
Jeannette: “Brazilianen zijn zo relaxed, zo
vrolijk en hartelijk. Het is heerlijk om
daar te wonen.” Frans vult aan: “Brazilië
is het land van samba, futebol, caipirinha,
strand, carnaval maar ook grote tegenstellingen tussen rijk en arm en de verkeerschaos in de grote steden.”
Hoogtepunten zijn er genoeg. Zoals het
bezoek van koningin Beatrix, prins
Willem-Alexander en prinses Máxima aan
de Nederlandse gemeenschap in São
Paulo, waarbij de kinderen van de
Nederlandse school hun zangkunsten
mogen laten horen. De sociale projecten
voor kinderen in de arme wijken. De uitwisseling met het Braziliaanse schooltje
verderop in de wijk. De prachtige reis
naar het moerasgebied de Pantanal. Maar
het indrukwekkendst is misschien wel de
jaarwisseling aan de Copacabana in Rio
de Janeiro. Jeannette: “Alle Brazilianen
verzamelen zich ’s avonds op het strand,
helemaal in het wit gekleed. Twee miljoen
mensen, het strand is afgeladen vol: één
witte mensenmassa. En dan strooien de
mensen allemaal bloemen in de zee, als
een soort offerande voor het nieuwe jaar.”
Na vijf jaar wordt het tijd voor wat anders.
En van de moderne miljoenenstad in
Zuid-Amerika verhuizen ze naar een afgelegen jungledorp in Azië. Bintulu op
Sarawak, Maleisië. Frans: “De school op
Bintulu is een Shell-school, waar voornamelijk kinderen van Shell-medewerkers
op zitten. Hun ouders werken allemaal bij
de enorme gasfabriek SMDS. De helft van
de kinderen is Nederlands, de andere helft
bestaat uit verschillende nationaliteiten.”
De lessen worden dan ook gedeeltelijk in
het Engels gegeven. Jeannette: “De overgang vanuit São Paulo was groot. Bintulu
heeft ‘maar’ 150.000 inwoners en je hebt
drie vliegtuigen nodig om er te komen.

J. Vos

van mejuffrouw Truus Rigter, maar wij
meisjes hadden niet altijd zin in merklappen borduren of poppenjurkjes maken en
stopten deze dan stilletjes onder de grote
handwerkdoos. Natuurlijk werd dat wel
ontdekt en moesten we er toch aan geloven.
Toch ging er ook een nieuwe frisse wind
waaien en kregen we behalve tekenen les
in linoleumsnijden en kleine werkstukken
maken van leer, zoals b.v. boekenleggers.
We zongen veel, werden voorgelezen op
zaterdag, sprongen touwtje en deden boksta-vast op het schoolplein. In het nu verdwenen Enzlin voerden we toneelstukjes
op. Deze werden, vaak onder grote hilariteit, grondig voorbereid, daarna enthousiast voor het voetlicht gebracht. Onze
Franse lerares, mejuffrouw Yeaux, studeerde met ons een zangspelletje in over
“La belle jardinière qui cherche les fleures
nouvelles.” Ook kreeg ik een keer straf
omdat ik snoepte onder de Franse les, en
moest toen 100 keer de strafregel schrijven “Ik mag onder de Franse les niet snoepen.” Kom daar nu nog maar eens om! In
de 7e klas kregen we bijles van Meester
Kranen, na schooltijd, om een goed toelatingsexamen te kunnen doen voor de middelbare school. Hij was onvermoeibaar en
veel extra uren werden daaraan besteed.
Maar alle moeite was niet vergeefs en wij
slaagden, o.a. voor het Christelijk Lyceum
in Hilversum.
Red.
Je moet je zelf datgene geven
wat je van een ander verwacht.
(Dr. Phil)

Het is er altijd tropisch warm, want het
ligt bijna op de evenaar. Ik herinner me
het lesgeven terwijl je uitkijkt over de
Zuid-Chinese Zee. Je eigen mangoboom
in de tuin. En ook: prachtige tochten het
binnenland in. Over de rivier naar de Iban
tribe, de oorspronkelijke bewoners in hun
longhouses.”
Water uit de kraan
Ervaringen uit het buitenland, doen je
anders kijken naar Nederland. Zowel
positief als negatief. “Al die verkeersborden en regeltjes: ik word er soms gek
van,” verzucht Jeannette. “Het staat zo vol
hier. Ik ben het niet meer gewend: in heel

foto: C.H.

Bintulu stond 1 stoplicht.” Maar de volle
schappen in de Albert Heijn worden nog
dagelijks met gejuich begroet. Vijftig
soorten beleg! Altijd verse groenten!
Jeannette: “In Maleisië waren er weken
achtereen dat we konden kiezen uit jam of
honing. Punt. En dat je een kraan open
doet en er altijd voldoende schoon drinkwater uitkomt, dat is een luxe die je pas
gaat waarderen als je hem een tijd hebt
moeten missen.” En ook de vrijheid die de
kinderen hier hebben, om even op de fiets
te springen en naar een vriendinnetje te
gaan of naar het dorp, wordt in hoge mate
gewaardeerd én uitgebuit door de familie.
Frans: “Wij voelen ons thuis in het prachtige, rustieke Blaricum.”
Terug…
Deze zomer zijn ze teruggekomen uit
Maleisië. Het leven in Nederland heeft op
het oog al snel z’n gewone gangetje hervonden. Frans is aan de slag gegaan bij de
Nieuwe Baarnse School als adjunct-directeur, de kinderen zijn zonder problemen
ingestroomd op de OBB, regenpakken
zijn aangeschaft om de herfstbuien te
weerstaan. En als dadelijk de spullen uit
de opslag zijn en het huis weer ingericht
is, zullen alleen de foto’s nog herinneren
aan verre landen en vreemde avonturen,
en dan lijkt het net of er een gewoon
Blaricums gezin woont. Totdat de cd met
muziek uit Brazilië wordt opgezet en de
samba weergalmt door de Driftlaan….
C.H.
Al meer dan 60 jaar
ambachtelijk
bereid ijs

Linnen en Bedtextiel

Na vijf weken keihard werken en verbouwen (her)opende op 1 september
2005 de nieuwe bloemenzaak ‘Altijd
Bloemen’ aan de Dorpsstraat 9d te
Blaricum. De eigenaren Jelle Hoekstra
en Christiane Calis hebben er een
kunstzinnige winkel van gemaakt, waar
een meer dan gewoon boeket bloemen
te koop is.
Ze willen niet gewoon zijn, maar juist uitzonderlijke bloemen verkopen. En er dan
ook een bijzonder en spannend boeket van
maken, dat iets persoonlijks heeft en een
bepaald gevoel vertaalt van de klant die
het koopt. Jelle en Christiane hebben een
ruime ervaring op dit gebied. Christiane is
opgegroeid tussen de bloemen in Laren,
waar haar vader aan de Jordaan een bloemenzaak had. Verder werkte ze bij
Wolterinck in dezelfde plaats en bij de
‘Larense Tuinkamer’. Jelle deed een
opleiding psychiatrie, werkte 4 jaar met
gehandicapten en bekostigde zijn studie
door in bloemenzaken aan de slag te gaan.
Rondkijkend in de winkel ziet men, naast
niet alledaagse planten, ook inderdaad de
meest fraaie boeketten. Ze zijn heel verschillend, niet alleen qua compositie maar
ook qua grootte. De kleine zijn gemaakt
door Jelle, hij heeft daar voorkeur voor en
bij Christiane is dat precies andersom.
In de aanschaf van een aparte vaas of pot
is ook voorzien. Achterin de winkel vindt
men een grote sortering. Natuurlijk kunnen de aankopen ook bezorgd worden en
het verzorgen van een wekelijks boeket
(abonnement) in bijvoorbeeld een winkel
of kantoor behoort tot de mogelijkheden.
Ook grote opdrachten gaan ze niet uit de
weg. Dit jaar is door Christiane voor de
St. Jansprocessie het hele St. Janskerkhof
met bloemen versierd. Maar ze heeft ook
veel ervaring met het maken van bruidsboeketten en grafstukken en het verzorgen
van grote evenementen.
Wie nu denkt dat je bij ‘Altijd Bloemen’
duur uit bent, heeft het mis. Van één
mooie Equador roos maakt Jelle een
schoonheid van een boeketje. Onder tussen drink je dan een heerlijk kopje koffie,
gezeten op een door henzelf ontworpen
bank. Knus is het er en zeer mensgericht.
‘Altijd Bloemen’ is geopend van dinsdag
t/m vrijdag van 9.30–18.00 uur en op
zaterdag van 9.00-17.00 uur.
Te bereiken: telefonisch 035-5315703, fax
035-5381680, mobiel 06-55176039 en per
e-mail info@altijdbloemen.nl.
Veel succes toegewenst!
Conny Rector

NOVEMBER
Van oudsher de slachtmaand. Maar het is
ook de maand van de heiligen en schutspatronen. 1 en 2 november: Allerheiligen
en Allerzielen: klokken luiden, en lichtjes
branden op de graven. 3 november: St.
Hubertus, de schutspatroon van de
jagers, beschermheer van paarden en honden. 11 november: St. Maarten, de
barmhartige edelman. 22 november: St.
Caecilia, de schutspatrones van zangers
en muzikanten. 25 november: St. Catrijn.
"Met Sinte Katrijn moeten de koeien aan
de lijn," d.w.z. de koeien moeten op stal.
30 november: St. Andries, de schutspatroon van vissers, visverkopers en touwslagers.

Een bord voor je kop
is niet zo erg als er
"Sorry" op staat.
(Loesje)

Hoveniersbedrijf
Roest - Borsen

IJSSALON

WONINGINRICHTING
Huizerweg 2
Blaricum
Tel. 035 538 33 93

foto: S.B.

Schietspoel 27, 1251 XT Laren
Huizerweg 10

BLARICUM
035 538 34 90

www.ijssalondehoop.nl

Tel./Fax
035 538 44 70

R.K.

Colofon
hei & wei bestaat mede dankzij een advertentiecontract
met de gemeente, donaties en de adverteerders

Eindredactie:
Sybert Blijdenstein
Kopij: William Singerweg 13, 1261 EH Blaricum
(035) 5383893 of 06-54995520 aan
redactieheienwei@xs4all.nl
Redactie: Ada Keizer, Christa Hogenkamp,
Hennie Lamaker, Conny Rector, Frans Ruijter,
Ina Schaafsma, Rob Tammerijn, Satyamo
Uyldert, Corryn de Vrieze-Brandenburg, Jan
Willems, Tiny de Wit, Adrie van Zon
Medewerkers: Anneke Bruggeman-Mulder,
Linda Eggenkamp, Aty Lindeman-Strengholt,
Piet Niks, Mariëtte v.d. Spek, 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: 4350

piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas
Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV

Parochie

Protestantse

(Ingezonden mededeling)

Gemeente

Wilt U projecten
in Blaricum steunen?

Blaricum

St. Vitus Blaricum
Diensten in het weekend
Zaterdag 17.00 uur en
zondag 11.00 uur
Eucharistieviering of Woord
en Communieviering.
Zondag 20 november
Kindernevendienst.
Door de week:
donderdag 19.15 uur
Avondgebed in de dagkapel.
Bijzonderheden:
Dinsdag 1 november 19.15 uur
Viering van Allerheiligen.
Woensdag 2 november Allerzielen,
gedachtenis van alle overleden gelovigen:
19.00 uur Rozenkransgebed.
19.15 uur Viering met na afloop
zegening van de graven en gebed
op het kerkhof.
Zondag 6 november 11.00 uur
Gezinsviering m.m.v. het Kinderkoor.
Zondag 20 november 11.00 uur
Viering van Christus Koning m.m.v.
Het Parochieel Gemengd Koor St. Cecilia.
Voor verdere 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.

INBRENG
ROMMELMARKT
2006
Gaat u binnenkort uw zolder, kelder of
rommelkast opruimen? Goed idee, want u
kunt uw goederen weer inbrengen voor de
Rommelmarkt 2006, die traditiegetrouw
plaatsvindt op de Blaricummerie op
Koninginnedag. U kunt uw spullen brengen naar Rie Rigter, Eemnesserweg 4,
Blaricum. Groot meubilair, zitbanken,
koelkasten, matrassen e.d. gelieve u
niet te brengen.

Zondag 30 oktober 10.00 uur
Mevrouw Ds. R. Abma, Vreeland
Zondag 6 november 10.00 uur
Mevrouw drs. Petra Barnard, Oosterend
Zondag 13 november 10.00 uur
Dr. J. van Dorp, Haarlem
Zondag 20 november 10.00 uur
Ds. W.G.J. van der Sluijs, Blaricum
Gedachtenisdienst, de Cantorij zingt
Zondag 27 november 10.00 uur
Drs. Jan Greven, Blaricum
Zondag 4 december 10.00 uur
Ds. S.L.S. de Vries, Amsterdam
Tijdens de diensten is er kinderoppas
(0-4 jaar) en de kinderkerk (4-12 jaar).
De jeugdkapel voor jongeren van
12-18 jaar komt bijeen in De Blaercom.
www.protestantsegemeenteblaricum.nl.

GEBOORTEN
20-08-2005
23-08-2005
26-08-2005
01-09-2005
20-09-2005
23-09-2005
23-09-2005

HUWELIJKEN
19-08-2005
22-08-2005
03-09-2005
17-09-2005

AGENDA GEMEENTE
17-09-2005
Gemeentehuis Nederheem
November 2005:
- Cie I, Welzijn, Sport & Sociale Zaken
7 november 2005 om 20.00 uur
- Cie II, Ruimtelijke Ordening & Beheer
8 november 2005 om 20.00 uur
- Cie III Person., Financ. & Organisatie
9 november 2005 om 20.00 uur
- Raadsvergadering:
24 november 2005 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 nov. a.s.
Vóór 9.00 uur ’s ochtends aan de weg
zetten. Wordt verzorgd door voetbalclub
Allen Weerbaar en Zorgboerderij ’t
Werckpaert.
Bij scholencomplex de Bijvanck staan
nu bij de hoofdingang 4 blauwe papiercontainers. Op schooluren te gebruiken.

Emanuel Hanna
Abigaël Lutske Magdalena
Halverstad
Marie Georgette Broekman
Dux Pablo Leeuwis
Thommy Schaapherder
Rombout Bernard Vlaar
Marnix Theunis Vlaar

Adrianus Cornelis de Wit,
en: Sabine Drieënhuizen
Patrick Paul Schaapherder,
en: Henny Schaafsma
Nika Othari Gerson
Lohman, en: Isabel
Margaretha van Leusden
Marcel Henri Mignot, en:
Marie Christine Charlotte
Wouters
Berend Johannes Vis, en:
Roelina Muskee

PARTNERSCHAPSREGISTRATIE
19-08-2005
05-09-2005

Willem Plug, en:
Angeline Rijkeboer
Hendrik Arie Goyert
Cornelis van Schaik, en:
Maria Wilhelmina
Hardeman

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 Scheidingsstation
Huizen, Ambachtsweg. Geopend:
dinsdag t/m vrijdag 8.30-12.30 uur en
13.00-16.30 uur, zaterdag 9.00-16.00
uur. ’s Maandags gesloten.

BLARICUMSE BERICHTEN

DRUKKERIJ
GRAFISCH
ATELIER

Wetering 41
Blaricum

BLARICUM
T 035-5264531
F 035-5266062

Voor al uw drukwerk

KUNST & CULTUUR:
Galerie De Vlierhove, Blaricum: tot 12
november Ruud Krijnen, schilderijen,
olieverf en gemengde techniek. Van 19
november tot 10 december Douwe Elias,
schilderijen, olieverf. Info: tel. 5383736,
www.vlierhove.nl.
Gemeentehuis Nederheem / Expositieroute: oktober, selectie van schilderijen
uit eigen bezit. Tijdens de openingsuren
van het gemeentehuis.
Info: tel. 5399575, www.blaricum.nl.
Galerie Bianca Landgraaf, Laren: t/m
6 november Jan Steen (1938) solo, beelden en schilderijen. Van 13 november
t/m 15 januari Herman Muys, keramist.
Info: tel. 5335987 en
www.galeriebiancalandgraaf.nl.
Kamerorkest
De Muziekkring: al 40 jaar
één van de betere amateurorkesten in de
regio, met 30 leden waarvan 9
Blaricummers en 3 oud-Blaricummers!
Concert in de Grote Kerk in Naarden op
zondag 6 november om 15.30 uur met
werken van Mendelssohn, Haydn, de 1e
symfonie van Van Beethoven en het 2e
concert voor orgel (Wiebe Kooijmans)
en orkest van Josef Rheinberger. Kaarten
à € 5 aan de kassa. Vrienden Grote Kerk
gratis.
Info: www.amateurorkesten.nl.
Singer Museum, Laren: t/m 4 december tentoonstelling Oerbeelden van
Ewald Mataré. Info: www.singerlaren.nl.

DIVERSEN:
De Blaercom / De Malbak (S.L.W.):
activiteiten zie ‘hei & wei’ mei 2005, no.
285. Ook wordt verwezen naar het nieuwe programmaboekje van de SLW
2005–2006.
De Blaercom / Speelgoed ruilbeurs:
woensdag 2 november van 14.00-16.00
uur. Tafel reserveren: tel. 5312977.
De Blaercom / Nationale Ontmoetingsdag: zaterdag 19 november van
10.00-15.00 uur. Demonstraties en
informatie van diverse clubs en organisaties. Info: tel. 5314383.
De Blaercom / Bridgen: zondag 20
november, voor het Rode Kruis.
Info: tel. 531483.
Fietsgilde ’t Gooi: rijdt in de maand
november weer diverse tochten.
Voor informatie: 035-6210272 of 0365315519, zie ook www.fietsgilde.nl.
Nationaal MS Fonds: er worden
enthousiaste mensen gezocht om te collecteren in Blaricum voor het fonds van
14 t/m 19 november a.s. Geef u op.
Help. Steun het fonds en daarmee de
vele getroffenen. Bel dorpsgenote
Marian Geesink en Esther Paterkamp
van het Nationaal MS Fonds:
010-5919839.
Info: www.nationaalmsfonds.nl.
Ontvangst
St. Nicolaas: zaterdag
26 november. Om 11.00 uur in
het centrum van de Bijvanck,

de Specht

om 13.30 uur bij de muziektent in het
oude dorp. Info: Oranje Vereniging, L.
van de Laarschot, tel. 5383102.
Openbare
Bibliotheek
LarenBlaricum-Huizen: zie voorgaande
editie hei & wei. Info: J. Hoogendoorn,
tel. 5257410,
www.bibliotheekhuizenlarenblaricum.nl.
Speel-O-theek Spelevanck: 25 jaar
speelgoeduitleen! Groot feest op zaterdag 5 november. Kijk op de Bijvanck
school waar. Info: Marjolein Snoep:
035-5258488,
e-mail marjolein@vierkanteogen.nl.
Speelgoed ruilbeurs: in De Blaercom,
op woensdag 2 november van 14.0016.00 uur.
Stichting ’t Gilde: spreekuur donderdag
11.00-12.00 uur in ‘De Warrekam’ te
Laren. Info: tel. 5242313 en
www.gildegooinoord.nl.
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek: diverse cursussen, zie ook voorgaande editie
hei & wei. Info: tel. 6924495,
www.tgvleden.nl.
Volksuniversiteit BEL: jaarprogramma
in boekhandels, postkantoren, bibliotheken, dorpshuizen en bij de VU,
Eemnesserweg 17b, Laren.
Info: www.volksuniversiteitlaren.nl.
Wijnproeverij: vrijdag 11 november,
op diverse locaties in het dorp.
Info: www.blaricumpromotie.nl.

Kijk op www.gemeenschapsfondsblaricum.nl

Gemeenschapsfonds
Blaricum

Met elkaar - Voor elkaar

WIST U DAT.….
• op zondag 30 oktober de zomertijd
eindigt om 3.00 uur, in de nacht van
zaterdag op zondag; de klok wordt dan
een uur teruggezet.
• op 3 oktober jl. Riek Raven-de Graaf
(80) overleden is, echtgenote van Anton
Raven. Riek vormde samen met Piet de
Leeuw ca. 35 jaar geleden de raadsfractie van de Boerenpartij van de
gemeente Blaricum.
• op 13 september jl. de Blaricumse componist/dirigent Wim Kloek op 85-jarige
leeftijd overleden is. Vele composities
had hij op zijn naam staan. Tevens was
hij oprichter en leider van het lokale
vocaal ensemble The Ambrosians en
dirigent van het Weesper mannenkoor.
• de vraag “Wie heeft ons boeket gevonden?” (artikel/ hei & wei okt. 2005) beantwoord is: de vinder is Cees Teeken van de
Booket (!) uit de Bijvanck. Het jonge paar
en Cees hebben elkaar nu ook gevonden.
• Walter Rokebrand, Peter Wit en Ineke
Cornelisse van de EHBO vereniging
Blaricum eerste zijn geworden bij landelijke wedstrijden (15 teams) in Wilp.
• de collecte van KWF Kankerbesrijding
in Blaricum € 9.710 heeft opgebracht.
Collectanten en gulle gevers: heel veel
dank!
• de gemeente Blaricum nadenkt over een
andere, goedkopere lokatie voor het
gemeentehuis en ook over een nieuwe
lokatie voor de brandweer.
• ‘hei & wei’ met Radio 6 FM (kabel
92,3, antenne 92,0 / www.6fm.nl) een
radioprogramma maakt over het
dorp Blaricum en haar inwoners, dat
wordt uitgezonden op woensdag 9 en
23 nov. om 9.00 en 21.00 uur en op
zondag 13 en 27 nov. om 9.00 uur.
• er ook nog op Radio 6 FM ‘Gooi en
Eemland Actueel’ te beluisteren is, met
lokale rubrieken en columns, elke zaterdag van 16.00-18.00 uur.
• op 1 november de zon opgaat om 7.35
uur en ondergaat om 17.11 uur.
• op 1 december de zon opgaat om 8.26
uur en ondergaat om 16.31 uur.
• er in Blaricum een bedrijf is dat (kraam)
cadeaus (mooie merken) voor baby’s
over de hele wereld verstuurt. Verkoop
via internet www.kleindiezijn.com of
kom gewoon langs: Hetty CarmejooleSchaapherder, Tweede Molenweg 14,
tel. 5318368 / 06-23268688 /
• e-mail info@kleindiezijn.com

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 de redactie
(redactieheienwei@xs4all.nl).
Niet groter dan een half A4 en indien
mogelijk voorzien van een bijpassende
foto. Plaatsing is uiteraard afhankelijk
van de beschikbare ruimte en ter beoordeling van de eind-redactie. Verkorte opname in Blaricumse berichten kan ook.
Kopij voor het dec. resp. kerst/jan. nr.
inleveren uiterlijk 28 okt. resp. 11 nov. 2005,
William Singerweg 13.
Verschijningsdatum dec. - resp. kerst/jan. nr.
24 nov. resp. 8 dec. 2005.

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

