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Hei & wei en
Radio 6FM

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

DE AGRARISCHE STICHTING BLARICUM
HEEFT HET NIET MAKKELIJK

‘Hei & wei’ is weer op Radio 6 FM te
beluisteren (kabel 92,3, antenne 92,0) op
woensdag 14 december van 9.00-10.00
uur en van 21.00-22.00 uur met een programma over Blaricum. Herhaling op
zondag 18 en woensdag 28 december en
zondag 1 januari van 9.00-10.00 uur.
Info: www.6fm.nl.

10 DECEMBER,
DAG VAN DE
MENSENRECHTEN
Een dag om niet te vergeten
Dit jaar is het thema van de Dag van de
Mensenrechten ‘de gewetensgevangene’.
Volgens het woordenboek is dat iemand
die vanwege zijn politieke of godsdienstige overtuiging (vrijheid van geweten en
meningsuiting) in de gevangenis zit. In
Nederland is vrijheid zo vanzelfsprekend
dat je er nauwelijks bij stilstaat. Je bent
vrij in het belijden van je geloof en om lid
te worden van een politieke partij. Het is
je recht. Maar sla je een willekeurige
krant open, dan constateer je dat op veel
plaatsen onrecht en onderdrukking de
realiteiten van alle dag zijn. Dat zijn
schendingen van rechten die ieder mens

S.B.

Vorig jaar bestond de Agrarische Stichting
Blaricum 15 jaar, want in 1989 werd ze
opgericht met als doel: het voortbestaan
van het actief agrarische karakter van het
dorp dat past in het beschermd dorpsgezicht. Daarnaast werd als doel gesteld dat
het cultuurhistorisch landschap (de
meentgronden en de engen) van de
gemeente behouden zou blijven. Er waren
toen 23 bedrijven in Blaricum die zich
met landbouw en veeteelt bezighielden.
Het beleid binnen de stichting is erop

bezit en die dus beschermd moeten worden. Daarom komt Amnesty op voor
slachtoffers van mensenrechtenschendingen in een wereld waarin vrijheid voorop
staat. Toont u zich maatschappelijk
betrokken? Kom dan naar de schrijfavond
die de lokale werkgroep dit jaar voor de
tiende keer organiseert. Deze avond zal
worden gehouden op donderdag 8 december a.s. van 20.00-21.30 uur, in het
gemeentehuis te Blaricum. De Amnesty
werkgroep zorgt voor de voorbeeldbrieven en de groetenlijsten met adressen van
gevangenen. Ook zijn er kaarsen en
(kerst)kaarten te koop. Ik reken erop dat u
uw vrijheid gebruikt en komt schrijven.
Info: Jaap Westerink, Amnesty werkgroep
Blaricum, Eemnes en Laren, tel. 5387976.

Van de redactie
Na een heerlijke record-nazomer met
een warme koesterende zon, zet in
november de herfst echt in. De vergeelde en roestkleurige bladeren
beginnen aan hun val van de bomen,
geholpen door de wind. Maar er
gebeurt meer. Het advertentiecontract
van hei & wei wordt door de gemeente
opgezegd, per 1 november 2006. De
raad geeft echter het college van B en
W een motie mee om de continuïteit
van hei & wei voor de komende jaren
veilig te stellen door maatregelen ter
verbetering van de exploitatiebasis. Dit
kan door hei & wei meer in te zetten in
de communicatie tussen de gemeente
en de burgers van Blaricum. De uitwerking hiervan vindt momenteel
plaats in goed overleg met de gemeente. Het wegvallen van de gemeentelijke
bijdrage kan niet geheel worden opgevangen. Voor het resterende, verwachte
jaarlijkse tekort van € 2.200 worden nu
andere bronnen gezocht.
Intussen is ook de provincie actief. Ze
laat weten de regie op zich te willen
nemen van de BEL-samenwerking tussen Blaricum, Eemnes en Laren n.a.v.
een bestuurskwaliteitsmeting. De
gemeenteraden besluiten daarop met
extra inzet door te gaan met de onderlinge samenwerkingsplannen. Of het
opkomend tij van de regionale berichten over samenvoeging van gemeenten
in het Gooi en de Vechtstreek ook nu
weer weg zal ebben: de tijd zal ’t leren.
Blaricum is er in ieder geval zo langzamerhand wel aan gewend geraakt.
S.B.

DENNIS VAN
KRAAY
BRANDWEERVRIJWILLIGER
Zijn pieper staat altijd aan en zijn
brandweerpak staat altijd klaar in de
hoek van de kamer. Dennis van Kraay
(24), vrijwilliger bij de brandweer, is
dag en nacht paraat om zijn medemensen bij te staan in tijden van nood.
Vuur heeft hij altijd mooi gevonden. De
open haard stoken bij zijn oom boeide
hem enorm. Toch besefte hij heel goed dat
vuur heel verwoestend kan zijn en een
gevaar kan vormen voor mens, huis en
haard. Toen aan hem dan ook tot twee
keer toe gevraagd werd om vrijwilliger bij
de brandweer te worden, besloot hij een
oefenavond bij te wonen. Hij moest voor
slachtoffer spelen in het toen leegstaande
voormalige hotel Vitanova aan de
Naarderweg en net doen alsof hij niet uit
het pand kon komen en roepen “Hier zit ik
en kom me halen.” Hij vond het geweldig
en was direct verkocht. Op 1 januari 2001
begon hij, was voortaan iedere dinsdagavond voor oefening aanwezig en werd
direct op cursus gestuurd. Dennis:
“Ik leerde de slangen goed aan en af te
koppelen, te zorgen voor je eigen veiligheid, het omgaan met persluchtmaskers en
ik volgde een EHBO-cursus. Daar kregen
we les in reanimatie, stabiele zijligging en
hoe te handelen bij brand- en snijwonden.” Dennis haalde alles met gemak en
werd 1e klas brandwacht. En dat naast
zijn fulltime job als timmerman. Wat later
promoveerde hij naar hoofdbrandwacht,
waarvoor hij de theorievakken studeerde
zoals organisatie en leidinggeven. Naast
de wekelijkse oefenavond in leegstaande
panden, zoals de Wingerd, had en heeft
Dennis ook regelmatig regio-oefeningen
waarbij hij o.a. leert mensen uit wrakken
te zagen, na een grote kettingbotsing. Een
beroep dus dat heel veelzijdig is en veel
meer is dan water gooien op iets dat
brandt.
Goed raak
De eerste keer dat Dennis opgeroepen
werd voor een uitslaande brand kreeg hij
acuut een zenuwachtig draaierig gevoel in
zijn buik. Gelukkig voor hem was hij te
laat voor de eerste uitruk(brandweerauto);
daarin zaten zijn collega’s, die eerder op
de kazerne waren dan hij en dus als eerste
naar de brand gingen. Dus kon hij na te
zijn gaan kijken bij de brand met de tweede uitruk – zijn collega’s hadden het vuur

gericht dat het agrarische deel van de
bevolking goede overlevingskansen zal
hebben. Daartoe worden twee boerderijen
en 125 hectare meentgrond die eigendom
zijn van de stichting verpacht. In de hoop
dat vooral jonge boeren de gelegenheid te
baat zouden nemen om in een Blaricums
bedrijf hun brood te verdienen. Maar in de
praktijk bleek al snel dat er in Blaricum te
weinig landbouwgrond aanwezig is om
een op de toekomst gerichte landbouw en
veeteelt te beoefenen. Vanaf de zeventiger
jaren waren er al verschillende jonge boeal onder controle – tot zijn opluchting
naar huis.
De tweede keer echter was het goed raak.
Op de avond van het vuurwerk bij ‘Rust
Wat’ zaten hij en tien collega’s nog een
afzakkertje te nemen in d’Ouwe Tak.
Plotseling gingen alle piepers af: een uitslaande brand in een woonhuis aan de
Zwaluwenweg. Toen heeft hij voor het

eerst met adembescherming gelopen en
flink kunnen helpen de brand te blussen.
Gelukkig zijn er in Blaricum maar weinig
branden. De grootste van de laatste jaren
was het scholencomplex in de Bijvanck.
Regelmatig wordt echter de assistentie
van Blaricum ingeroepen door de omliggende gemeenten. Zoals in Huizen bij de
‘3 in 1’-brand en boekhandel De Groot of
pasgeleden nog in Weesp.
Geweldige collega’s
De Blaricumse Brandweer staat ook heel
goed aangeschreven in den lande. Kort
geleden werd zij landskampioen 2005.
Dennis was daar niet bij. Dennis: “De
ploeg mannen die kampioen werden zijn
de oude rotten in het vak. Veertigers die al
jaren meelopen en weten van wanten.
Ikzelf heb al zo’n zeven keer meegedaan
en ben één keer doorgedrongen tot de
gewestelijke wedstrijden (je gaat nl. via
provinciale en gewestelijke wedstrijden
naar de landelijke). We zijn met 27 man
waarvan 25 vrijwilligers. Allemaal geweldige collega’s. Toen ik drie jaar geleden
mijn beide ouders kort na elkaar verloor,
waren zij er altijd voor mij en hebben mij
enorm gesteund. Ik hoop dan ook dat ik
nog heel lang als vrijwilliger bij de brandweer kan blijven werken en zo mijn steentje kan bijdragen in het helpen van mensen in tijden van nood.”
Conny Rector

ren die elders hun heil gingen zoeken.
Sommigen vonden hun plek in de
Eemnesserpolder, die verkaveld werd.
Anderen trokken verder weg het land in
naar Friesland, Drente en Overijssel.
Bovendien krijgen de boeren die wel
gebleven zijn te maken met allerlei voorschriften op het gebied van milieu en
ruimtelijke ordening, zodat de exploitatie
van hun bedrijven er niet gemakkelijker
op wordt. Of er zouden zoveel uitbreidingsmogelijkheden moeten zijn om voldoende stuks vee te verzorgen zodat er
rendabele exploitatie mogelijk is.
Dit alles heeft tot gevolg, dat er momenteel nog maar een tiental bedrijven is met
een agrarisch karakter. Daarvan zijn er
drie die melkkoeien houden. Alle andere
bedrijven vinden hun werk met zg. vleesvee (koeien en schapen). Terwijl één
bedrijf als zorgboerderij functioneert,
waarover hei & wei al eerder heeft
bericht.
Het doel dat de Agrarische Stichting zich
bij de oprichting stelde is na de 15 jaren
dat ze nu bestaat nog onverminderd van
kracht, maar de doelgroep wordt steeds
kleiner. Daar komt nog bij dat door de
bebouwing van het vierde kwadrant ook
de helft van de 125 hectare landbouwgrond gaat verdwijnen. Het agrarisch areaal en de productiviteit ervan wordt dan
wel heel erg mager en het wordt steeds
moeilijker om in Blaricum als boer een
belegde boterham te verdienen.
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eigenaar: de heer R. Ton

Toch blijft het beleid van de stichting erop
gericht dat er overlevingskansen zullen
blijven, maar gezien de ontwikkelingen in
de agrarische wereld zal het geen eenvoudige zaak zijn.
Jan Willems

OUDE
PIJPENKOPPEN
IN BLARICUM
In de komende jaren wordt de
Blaricummermeent bebouwd. Daarvóór moet de drassige weidegrond
verhoogd en omgezet worden in een stevige bouw- en parkondergrond. In 1980
was hetzelfde het geval met de aanleg
van de Floriade op het drassige terrein
van de Gaasperplas. Erica Weinstein
uit Blaricum heeft dat toen van nabij
meegemaakt. Zij vertelt hier over haar
ervaringen met die aanleg en over het
ontstaan van haar bijzondere hobby.
“In de jaren zeventig werd bekendgemaakt dat er aan de rand van Amsterdam
bij de Gaasperplas een aangrenzend groot
terrein geschikt zou worden gemaakt voor
de ‘Floriade’ van 1980. Geïnteresseerd in
alles wat de natuur ons biedt, besloot ik
daar eens een kijkje te gaan nemen. Ik
verwachtte in dit ongerepte stuk nog zeldzame planten te vinden. Aldaar bleek het
grootste deel van de oppervlakte echter te
bestaan uit wat weiland met grazende
koeien en veel moeras, bij het riviertje de
Gaasp. Ik was vol belangstelling hoe dit
drassige terrein begaanbaar en gereedgemaakt zou worden voor de aanstaande
grote manifestatie.
Verraderlijke modder
Daarom was ik er regelmatig te vinden. Ik
had een fulltime baan en dus moest dat
steeds in de weekenden gebeuren.
Nieuwsgierig informeerde ik intussen ook

de Jong Strankinga Ronk

Torenlaan 12, Blaricum 035-5315300

BLARICUM

erfenis van gooiers
Verkrijgbaar in de boekhandel.

BLARICUMSE
APOTHEEK

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

S.B.

bij de Afdeling Openbare Werken van
Amsterdam op welke manier men het zou
aanpakken om die drassige grond geschikt
te maken voor de Floriade, die een stevige
ondergrond vereiste. “We diepen onze
Vervolg op pagina 2

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

Informatiemarkt 26 november 20 06

kunnen bellen met de gemeente (035)
539 95 00.

van 10.0 0 tot 15.0 0 uur
Gemeentehuis Blaricum

AGENDA GEMEENTE

®

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.

www.blaricum.nl

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 de 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 aan-

schrijving, 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.
Bijvanck
De gemeente gaat gestructureerd en
stapsgewijs controleren op illegaal in
gebruik genomen grond in de Bijvanck.
Dit kan bijvoorbeeld door waarnemingen ter plaatse, door het naast elkaar
leggen van luchtfoto´s en kadastrale
gegevens óf door meldingen van derden. Clandestien grondgebruik zal in
kaart gebracht worden, zodat er een helder totaalbeeld van de problematiek in
de Bijvanck ontstaat. Wanneer een overtreding geconstateerd wordt, zal helder
gemaakt moeten worden wie de overtreder is en waarvoor de grond eigenlijk
bestemd was. Indien de oorspronkelijke
bestemming zich daarvoor leent, kan
onderzocht worden of legalisatie van de
situatie mogelijk is. Zo niet, dan wordt
de overtreder vriendelijk verzocht de
grond te ontruimen en er geen gebruik
meer van te maken. Mocht na controle
blijken dat dit niet gebeurd is, zal de
gemeente zwaarder op moeten treden.
Inwoners die een melding willen doen
van onjuist of illegaal grondgebruik,

Gemeentehuis Nederheem:
December 2005:
- Cie II, Ruimtelijke Ordening & Beheer
6 december 2005 om 18.00 uur!!
- Cie III Person., Financ. & Organisatie
7 december 2005 om 20.00 uur
- Raadsvergadering
22 december 2005 om 20.00 uur
Januari 2006:
- Cie I, Welzijn, Sport & Sociale Zaken
9 januari 2006 om 20.00 uur
- Cie II, Ruimtelijke Ordening en Beheer
10 januari 2006 om 20.00 uur
- Cie III Person., Financ. & Organisatie
11 januari 2006 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. 28 dec./ 25
jan. a.s. vóór 9.00 uur ’s ochtends aan
de weg zetten. Wordt verzorgd door
voetbalclub Allen Weerbaar.
Bij scholencomplex de Bijvanck staan
nu bij de hoofdingang 4 blauwe papiercontainers. Op schooluren te gebruiken.
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 8.3012.30 uur en 13.00-16.30 uur, zaterdag
9.00-16.00 uur.
’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
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grachten, de trekvaarten en het IJ uit en
dat slib wordt daarheen getransporteerd,”
was het antwoord. Zo, dat wist ik dus. Ik
legde mijn rubberlaarzen in de auto en
reed erheen. Trok de laarzen aan en ging
voorzichtig het uitgestrekte terrein op.
Ontelbare vrachtwagens met slib werden
dagelijks aangevoerd om dit gebied langzamerhand enigszins begaanbaar te
maken. Er bleven echter nog delen over
met verraderlijk drijfzand. Zo heb ik eens
een klein meisje uit de modder moeten
trekken, dat hoe langer hoe dieper dreigde
weg te zakken. Nauwelijks had ik haar op
de kant getrokken of ze begon huilend te
schreeuwen dat haar ene laarsje nog in de
modder was blijven steken, ze was ’m
kwijt. Dit is voor mij een onvergetelijke
gebeurtenis geworden. Met enige moeite
heb ik – na een voorbijganger gevraagd te
hebben mijn voeten vast te houden – plat
vooroverliggend, diep in de modder wroetend, toch nog haar laarsje te pakken kunnen krijgen.
Pijpenkopjes
Elke week werden de uitstapjes echter interessanter en leuker want het aangevoerde
slib bleek ook huiselijke afval uit
Amsterdam van vele eeuwen oud te bevatten. Vroeger was men immers gewoon alles
in de grachten te dumpen. Zo ontdekte ik
scherven, nam ze mee en waste ze thuis in
een teiltje schoon. Tot mijn verbazing bleken het eeuwenoude glas-, porselein- en
aardewerkscherven en ook tegelstukken te
zijn. Zelfs vond ik een oude gesp. Wie weet,
uit de Spaanse oorlog nog misschien? Tot
mijn grote verbazing vond ik ook oude
afgebroken pijpenkopjes van de bekende
langstelige pijpen. Omdat ik alles wat ik er
opdiepte meenam, groeide mijn verzameling met teveel verschillende spullen. Ik
moest daarom uiteindelijk een keuze maken

en concentreerde me op de pijpenkopjes.
Elk weekend werd het interessanter en
raakte ik er meer door geboeid. Zo ging ik
mij echt verdiepen in deze materie, kocht
boeken over pijpenkopjes, bezocht musea
in het land en raakte geleidelijk gespecialiseerd in pijpenkoppen. Inmiddels heb ik me
aangesloten bij ’t Gilde en kan een ieder,
die een pijpenkopje heeft, aan de hand van
de merkjes exact vertellen op welke plaats
dat werd vervaardigd, door wie en wanneer.
Zo liggen op een vensterbank van het ziekenhuis Gooi Noord in Blaricum drie pijpenkopjes, die bij de bouw van het ziekenhuis uit de grond gekomen zijn. Ernaast liggen de door mij uitgezochte bijzonderheden
over de herkomst ervan.
Heeft u misschien thuis een pijpenkopje liggen, bel ’t Gilde (035-5242313), dan kan ik
voor u uitzoeken waar, wanneer en door
wie het is vervaardigd. En hoe leuk dat is
kunt u zich bijna niet voorstellen: de
geschiedenis gaat herleven, de ontdekkingsreizen van Amerigo Vespucci, de
tabak, Jean Nicot, de Hernhutters en nog
veel meer.......”
Red.

NIEUWS UIT
TORENHOF
Concerten
Dat Zorgcentrum Torenhof aan de
Torenlaan bruisend van leven is met veel
activiteiten, weet u inmiddels wel. Maar
dat er sinds kort concerten worden gegeven
van hoogstaand niveau, waar u als buitenstaander ook welkom bent, is nieuw! De
Stichting ‘Vrienden van Torenhof’, die het
bevorderen van het welzijn van de bewoners tot doel heeft, toonde, buiten alles wat
ze al voor de bewoners doet, interesse voor

de Stichting Muziek In Huis (SMIH), en
heeft daarop een abonnement genomen
voor drie jaar. De SMIH organiseert kwalitatief hoogstaande concerten van klassieke
kamermuziek in zorginstellingen. De concerten, met door een vakbekwame jury
geselecteerde ensembles (duo’s, trio’s en
kwartetten), zullen vijf maal per jaar plaatsvinden. De eerste twee concerten hebben
inmiddels plaatsgevonden met groot succes. Er zit nu dus ook Muziek in ons Huis.
Houdt u van klassieke muziek en wilt u één
of meerdere concerten bijwonen, noteert u
dan alvast de volgende data in uw agenda: 5
januari (Nieuwjaarsconcert), 23 maart en 1
juni 2006. U bent van harte welkom en de
toegang is gratis! Ditzelfde geldt natuurlijk
ook voor onderstaande activiteiten.
Advent Samenkomst
Op woensdag 14 december is er ’s avonds
om 19.00 uur een Advent Samenkomst,
waarin medewerking wordt verleend door
het Vocaal Ensemble Cantare uit Huizen. Er
zal veel aandacht zijn voor muziek en zang.
Voorganger in deze Samenkomst is ds. A.D.
van den Bos, geestelijk verzorger van het
huis. Ook hierbij bent u hartelijk welkom.
Na afloop is er gelegenheid tot het drinken
van een kop koffie.
Kerstmarkt
Evenals vorig jaar zal er op 15 december
a.s. van 10.00-15.00 uur een kerstmarkt
worden gehouden met leuke kraampjes. Er
is volop gelegenheid om iets te nuttigen,
terwijl er gezellige kerstmuziek te horen
zal zijn. Personeel heeft toegezegd taarten
te bakken. Wederom gaat de opbrengst
naar de Stichting Dorcas, voor een project
met kinderen. Iedereen is van harte welkom: hoe meer zielen, hoe meer vreugd!
Vierjarig jubileum
Medio oktober was het al weer vier jaar

geleden dat Torenhof in gebruik werd
genomen en dat hebben we gevierd met
een feestweek vol activiteiten, te beginnen
op maandag met koffie en gebak, gevolgd
door een warm en koud buffet tussen de
middag. Voor het eerst presenteerde de
zanggroep ‘De Toren Uilen’ zich officieel.
De groep bestaat uit een ongeveer 15
bewoners, die twee maal per maand op de
vrijdagochtend met elkaar zingen. Ze
worden op piano begeleid door de heer
Joop de Wilde (oud organist van de
Hervormde Kerk), en gedirigeerd door de
heer Rien Post (oud dirigent van het
gemengde koor van de St. Vitus). De
naam werd bedacht door een bewoonster,
die ook meezingt. De feestweek werd op
vrijdag afgesloten met een presentatie van
de Historische Kring over Crailo en de
Meent. Het is onderhand traditie geworden, dat de Historische Kring éénmaal per
jaar een presentatie in Torenhof geeft.
Kunstmaand
September was uitgeroepen tot de ‘Maand
van de Kunst’. In Blaricum was o.a. de
Atelierroute en in Torenhof werd de gehele
maand geëxposeerd met prachtige schilderijen, kunstige borduurwerken in schilderijvorm, tekeningen en houtsnijwerk; dit alles
gemaakt door bewoners (ook van de aanleunappartementen) en personeel. Wat een
verrassing dat er zoveel talent in huis woont
en werkt! Trouwens, er worden regelmatig
exposities gehouden van kunstenaars van
buiten het huis. U ziet het: een zorgcentrum
voor ouderen, maar nog vol LEVEN waar –
mede dankzij medewerkers en vrijwilligers
en natuurlijk de Stichting ‘Vrienden van
Torenhof’ – veel gerealiseerd kan worden.
Wanneer u donateur wilt worden van deze
stichting, zal Torenhof u daar graag verder
over inlichten. Kortom: TORENHOF, een
huis waar geleefd wordt!
Tiny de Wit
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M. Siegers
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Tel.: 035 538 20 76
Open:
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B. v.d. Bergh
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Hilversum
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Oude-Enghweg 15
Tel. 035 6213743

Stationsplein 3
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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

GOEDE DIENSTVERLENING
IS DE ACHILLESHIEL VAN DE
BETROUWBARE OVERHEID
Dat zegt Hans Slooijer, sinds 1 januari van
dit jaar de nieuwe gemeentesecretaris van
Blaricum.

Geboren te Nijverdal, Salland, tussen
Regge en Dinkel, het gebied waar vroeger
de textielbaronnen het voor het zeggen
hadden, waarbij ze goede dingen deden
voor de arbeiders, zoals de bouw van badhuizen. Zijn ambtelijke loopbaan begon in
1971 in het ‘stadhuis’ van Rijssen (O) als
jongste bediende. Na de akte G.A.I., een
jaar M.O. Staatsinrichting en na zijn militaire dienst het diploma H(oger)
B(estuurs) A(mbtenaar) volgde een 4-jarige studie bestuurswetenschappen te
Amsterdam. Intussen was hij gevraagd
voor afdelingshoofd in Rijssen. In l992
volgde zijn benoeming tot gemeentesecretaris van Heteren, in l997 als zodanig in
Woerden en in 2002 als gemeentesecretaris van Hilversum. In zijn Woerdense
periode volgde hij aan de Universiteit van
Utrecht een masteropleiding strategisch
management. Na vanaf 1 augustus 2004 te
hebben gefungeerd als waarnemer werd
hij per 1 januari 2005 benoemd tot
gemeentesecretaris van Blaricum. Een
hele overgang van een gemeente van
80.000 inwoners naar een van bijna l0.000.
Korte lijnen
Wat hem opvalt in Blaricum zijn de korte
lijnen en het ‘wij-gevoel’ door de hele
organisatie heen. In een grote gemeente
tref je dat hoogstens nog aan bij onderdelen. In grote gemeenten, waar de lijnen
veel langer zijn, ben je veel meer tijd
kwijt aan integratie en onderlinge afstemming. Voor bestuur en burgers is wat dat
betreft een kleine gemeente ideaal. Een
individuele burger die persoonlijke aandacht krijgt van een wethouder komt in
een grote gemeente nauwelijks voor. Een
ode aan de kleinschaligheid maar, aldus
Slooijer, die maakt de gemeente tevens
kwetsbaar.
Kwaliteit van dienstverlening
Als motto voor de ontwikkeling van de
organisatie heeft hij begin van het jaar met
het gemeentelijk Managementteam gekozen voor: het realiseren van een uitstekende dienstverlening aan de inwoners met
betrokken en enthousiaste medewerkers.
Op diverse fronten wordt aan dit motto
gewerkt; zo is de receptiefunctie in het
gemeentehuis aangepast met een verbouwing, zijn de openingstijden verruimd met
een avondopenstelling, en gaat de website
stap voor stap een actueel gemeentelijk
informatiemedium worden. Ook zijn achterstanden weggewerkt om vergunningen
e.d. tijdig te kunnen verlenen. Om de
kwaliteit tussentijds te meten heeft hij het
gemeentebestuur voorgesteld deel te
nemen aan de landelijke Benchmarking
Publiekszaken, die onder andere wordt
georganiseerd door de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG). Voor de
zomer van dit jaar werden bezoekers van
het gemeentehuis mondeling bevraagd en
de tevredenheid van de website werd met
een digitale enquête onderzocht. De tussentijdse resultaten zijn inmiddels bekend
en de gemeente Blaricum scoort met een
tevredenheidscijfer over alle aspecten met
een 7,4 boven het gemiddelde van de aan
de benchmarking deelnemende gemeenten. In het onderzoek is gevraagd naar de
vriendelijkheid, deskundigheid en uiterlijke verzorging van de medewerker, evenals
naar de mate waarin de medewerker zich

in de situatie heeft ingeleefd, de totale
doorlooptijd van de vraag, de duidelijkheid van de verkregen informatie en de
prijs die men heeft moeten betalen. Op die
aspecten is de score voor Blaricum een
7,8. Voor 80% van de ondervraagden
kwam dit ook overeen met de verwachtingen, een teken voor Slooijer op de goede
weg te zijn. De websites krijgen een lagere waardering, namelijk gemiddeld een
6,5. De deelnemers in Blaricum aan de
enquête geven ditzelfde cijfer. In het algemeen wenst men dat prioriteit wordt gegeven aan het openen van de mogelijkheid
om via de website klachten en suggesties
te kunnen insturen. In december wordt het
eindrapport verwacht van de benchmarking. Nu kunnen geïnteresseerde lezers al
informatie vinden op www.benchmarking-publiekszaken.nl. Het is de bedoeling om in januari 2006 in het gemeentehuis een minisymposium te organiseren.
Slooijer wil in 2006 verder met het
bestuur nader tot de burger brengen en een
betere kwaliteit waarborgen. Dat vereist
een verdere omslag naar een extern georiënteerde cultuur. Hij wil daarom de
Europese Code voor goed administratief
gedrag introduceren. Dit is een code die is
opgesteld door de Europese Ombudsman
en bevat bepalingen die moeten waarborgen dat iedereen recht op behoorlijk
bestuur krijgt. Hetgeen in Blaricum
gebeuren moet sluit mooi aan bij zijn landelijk vice-voorzitterschap van het
Netwerk Management en Kwaliteitszorg
bij Gemeenten (NMKG).
Kwaliteitsverbetering en samenwerken
in BEL-verband
Uitgangspunt moet zijn datgene wat het
beste is voor de burger doen en hoe je het
bestuur het beste kunt ondersteunen. Hans
Slooijer is grote voorstander van dit
samenwerkingsverband. Samenbrengen
van ambtelijke afdelingen van de nu
gescheiden drie gemeenten is daartoe een
goed middel.
Wonen in de gemeente
Op de vraag of hij het geen nadeel vindt
om niet in de gemeente te wonen, zegt hij
dat je de samenhang der dingen moet blijven zien en dat daartoe enige afstand niet
verkeerd is.
Bovendien is hij vanwege de functie van
zijn vrouw (pastor, pastoraal medewerkster) en de studie van zijn 3 kinderen (23,
20 en 17) min of meer aan het wonen in
Woerden gebonden.
Wij wensen de heer Slooijer een plezierige en succesvolle tijd in Blaricum.
Adrie van Zon

HEI EN WEI &
RADIO 6FM
Onze redacteur
Frans Ruijter, als
één van de vier
insprekers van
hei & wei bij
Radio 6FM voor
de gesproken hei
& wei uitgave
van november
S.B.
2005. U kunt de
uitzendingen, die maandelijks plaats vinden, beluisteren op de golflengtes en tijden zoals vermeld op de voorpagina.
Het 50-jarige jubileum van Joost
Brugman als organist van de St. Vitus op
16 oktober jl. was een enorm succes: de
afgeladen kerk heeft ademloos genoten.

foto: Gerbe v/d Woude

Op de foto Joost met de acht gastorganisten: v.l.n.r. Marcus van der Heide, Jean
Janssen, Peter den Ouden, Thijs Kramer,
Joost Brugman, Wybe Kooymans, Henk
van Zonneveld en Bas Groenewoud. Ieder
heeft een orgelpijp(je) met Vituswijn!

HOVENIERSBEDRIJF

P.E. CALIS
Tuinadvies
Aanleg en onderhoud

* Tuinarchitectuur
*

Witzand 1 - Blaricum

*Sierbestrating
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(035) 5311912

ANKE HOIJTINK,
Tuinontwerpster
“Wat wil je? Moeten wij het hebben
over mijn tuinen of over de schilderijen?” vraagt ze, terwijl ze een rondleiding geeft in haar onderkomen. Waar
binnen en buiten naadloos in elkaar
overgaan, de kleurrijke tuinweelde zich
herhaalt aan de wanden van haar
woonkamers en een besloten terras een
natuurlijke overgang vormt tussen
haar twee ‘leefplekken’.
Want behalve het ontwerpen van tuinen
werkt de Blaricumse Anke Hoijtink ook
met verf en penseel. Het biedt haar de
mogelijkheid blijvend weer te geven wat
in de natuur altijd een voorbijgaande fase
is. In haar tuin is het een samenspel van
tinten, lijnen en vormen die elkaar beïnvloeden. Voor haar schilderwerk kiest ze
een detail uit die veelheid. Dat zijn vooral
bloemen, “Ik ben dol op bloemen”, die ze
op doeken met een royaal formaat uitbundig weergeeft. De onlangs gehouden atelierroute voerde dan ook langs haar ‘dubbelatelier’ waar het neutraliserende groen
een natuurlijk tegenwicht biedt aan het
kleurenpakket.
Elisabeth de Lesterieux en de Zeeuwse
tuinen
Het ontwerpen van tuinen doet zij nu
ongeveer vijftien jaar. Anke vertelt erover
terwijl zij laat zien hoe bij haar elke vierkante centimeter is benut. Waar bij het
volgen van de paadjes iedere bocht voor
een verrassing zorgt. Waar de zithoekjes
rustpunten vormen, want: “Ik maak altijd
‘plekjes’ en wil dat elk plekje een specifiek zicht op de tuin biedt.” Waar in de
tweede helft van september nog volop
kleur aanwezig is, met als toegevoegde
waarde “dat prachtige nazomerlicht”.
Waar in de aanwezige harmonie boeiende
contrasten zijn aangebracht. Geïnspireerd
door Elizabeth de Lesterieux, maar vooral
door de Zeeuwse tuinen, “goede lijnen en
een weelderige beplanting”, richtte zij
jaren geleden haar eerste, eigen tuin in
toen zij constateerde dat het ontwerp van
haar toenmalige architecte niet aansloot
bij de ideeën die zij zelf daarover had. Ze
ging “eindeloos veel” lezen, werd lid van
een tuinclub, woonde cursussen bij en
volgde diverse opleidingen: “De creativiteit, kennis van bloemen, planten, het
inzicht, ik had het allemaal. Maar ik
moest leren het handen en voeten te
geven, weten wat technisch mogelijk is.”
Haar passie werd haar vak en nu: “Het is
heerlijk om door het dorp te rijden en mijn
‘eigen tuinen’ te zien. Het zijn er heel wat
inmiddels.”
Bloei, het hele jaar door
Op een klein oppervlak kan met een
goede indeling een twee bij twee border
toch de suggestie wekken van een royale,
weelderige tuin. waardoor het ‘whow-

RC FUN:
MODELBOUW
IN DE BALKEN
Op de kleurrijke, avontuurlijke etalage die
sinds begin 2004 het winkelcentrum in de
Bijvanck opvrolijkt, staat met grote fantasieletters ‘RC Fun’. Nieuwsgierig naar
wat dat betekent en wat zich allemaal achter de etalages afspeelt, stappen we de winkel binnen. Daar treffen we 220 vierkante
meter modelbouw aan. Vliegtuigen, helikopters, auto’s en boten, die allemaal
draadloos bestuurd kunnen worden.
‘RC betekent: radio controlled,’ legt de 39jarige Boudewijn van den Brink uit, die we
achter de toonbank aantreffen. Tot twee
jaar geleden runde hij autobedrijf Van den
Brink op de Singel in het dorp, voorheen
Kruimel. Met RC Fun is hij niet alleen
modellen gaan verkopen, maar ook onderdelen waarvan hij er veel zelf maakt.
Terwijl hij me laat zien hoe deze modellen
tot in details op hun originelen lijken, komt
er een klant binnen met een helikopter die
een aandrijfprobleem heeft, want ook reparaties van modellen zijn hier mogelijk.
Waar zijn klanten allemaal vandaan
komen? Van heinde en ver, terwijl hij ook
veel van zijn producten via het internet verkoopt.
‘Modelsport is een hobby,’ vertelt
Boudewijn: ‘En mensen lopen gelukkig
een paar keer in hun leven tegen hun hobby
aan. Niet alleen als ze zelf nog kind zijn,
maar ook als ze als vaders met hun kinderen of als grootvaders met hun kleinkinde-

J. Vos

effect’ ontstaat. Anke, geestdriftig: “Want
díe maak ik, ‘whow-tuinen’. Door goed te
luisteren kan ik wensen vertalen naar iets
wat bij de mensen past. Tijdens een eerste
gesprek komt het beeld al op. Dat gebeurt
vrij intuïtief en ik heb geleerd daarop te
vertrouwen.” Ze houdt van de spanning
tussen strak en weelderig, van symmetrie
en van herhaling waardoor een juist ritme
ontstaat. Om dat te bereiken is een goed
plan essentieel. Wanneer het ontwerp in
de winter gemaakt is en de paden en terrassen gelegd zijn, wordt in het vroege
voorjaar de beplanting aangebracht. Zij
begeleidt dat proces en het is de fascinerende fase waarin zij de in haar hoofd ontstane ideeën tot realiteit ziet worden: “Het
creatieve gedeelte is voor mij, de uitvoering doet de hovenier. Die samenwerking
is heel belangrijk! Diezelfde zomer heeft
men al een ‘echte’ tuin. Met bloei vanaf
het heel vroege voorjaar tot diep in de
herfst, van Helleborus tot Hortensia.”
Wanneer alles goed gestructureerd is, valt
het onderhoud volgens Anke erg mee:
“Dat is de winst. Het meeste werk is het
maaien van het gras. Door dichte beplanting in de borders krijgt onkruid weinig
kans, eind mei moeten de planten indien
nodig opgebonden zijn, daarna is het
vooral genieten en je niet laten verleiden
in de tuincentra tot het kopen van dat ene,
leuke plantje. Zo’n kleine nieuwkomer
verstoort de balans. Neem het maar op in
de planning voor het volgende jaar, waar
het in gelijk tempo mee kan groeien met
de andere gewassen!”

foto: Gerbe v/d Woude

Twee ontwerpen
Ze laat een fotoboek zien en vertelt dat ze
inmiddels een eigen ‘handtekening’ heeft.
De afbeeldingen in het boek bevestigen
dat, de tekeningen ernaast zijn gedetailleerd en doordacht: “Ik maak altijd twee
schetsontwerpen: een eerste waarvan het
beeld bij mij opkomt wanneer ik met de
opdrachtgever door de bestaande tuin loop
en een tweede waarin ik andere mogelijkheden uitwerk. Dan moet er gekozen worden want het moet hun eigen tuin worden.
Waarna het vervolgens een feest is om aan
de slag te gaan. Wanneer dat gebeurt besef
ik dat ik iets kan waar mensen blij van
worden en dat is míjn feestje!” Anke
Hoijtink vindt dat zij het leukst denkbare
beroep heeft: beelden die opkomen tijdens
gesprekken te vertalen naar tuinen én
schilderijen. Voorzien van háár handtekening. Anke Hoijtink, tuinarchitectuur. Tel.
5382558.
Ina Schaafsma
ren gaan spelen.’ Hoewel de modelsport
voor hem ‘spelen’ is, ziet hij zijn modellen
toch niet als speelgoed, daarvoor is deze
hobby toch net iets te serieus. Zo was er in
september in het weitje bij de Meentzoom
een evenement met modelauto’s en hoopt
hij in het komende voorjaar opnieuw zoiets
te kunnen organiseren. Voor het spelen met
helikopters en vliegtuigen, wat onder andere in de Wolfskamer gebeurt, moet aan
strengere regels worden voldaan opdat dit
geen gevaar oplevert voor het ‘echte’ vliegverkeer.

foto: G&E

Voor een volwassen hobby zijn er bij RC
Fun modellen te koop van € 80,- tot
€ 1400,-. Maar ook autoracebanen om
thuis aan te leggen en waarvan een voorbeeld in de winkel staat opgesteld. RC Fun
is elke middag vanaf 13.30 uur geopend,
op donderdag tot en met zaterdag ook ’s
ochtends vanaf 10.00 uur. Voor het bewonderen van het assortiment kunt u kijken en
kopen op de internationale webshop
www.rcfun.nl, en voor alle informatie kunt
u 5230049 bellen. Als u op zoek bent naar
een leuke hobby zult u deze winkel niet
zonder lege handen verlaten.
S.U.

Al meer dan 60 jaar
ambachtelijk
bereid ijs

Linnen en Bedtextiel

DE GOOISE
HEEMTUIN
Tien jaar geleden was ik er eens
geweest. Vlak nadat dit woeste stukje
grond naast de Woensbergse begraafplaats toegewezen was aan de stichting
Wilde Planten Blaricum voor het aanleggen van een heemtuin. Het was toen
een vrij kaal stuk natuur, waar ik toen
nog niet echt enthousiast over was.
En deze zomer was ik er opnieuw. En ik
wist niet wat ik zag. Na het beklimmen
van een klein heuveltje was het alsof ik in
een andere wereld stapte. De plek was
veranderd in een lieflijk stukje Gooi waar
een oase van rust heerste. In verrukking
staarde ik over het lichtelijk geaccidenteerde terrein dat begroeid was met de
meest prachtige wilde bloemen, grassen,
mossen en paarse hei.
Vlinders en vennetjes
Achter de met korstmossen begroeide
leemkuil zag ik een paar romantische vennetjes, waar in de zon opwarmende kikkers bij mijn nadering met een plons het
water in vluchtten. Rechts daarvan een
schitterende natuurlijke vijver, grotendeels gevuld met waterlelies. Het water
was zo helder dat je de neiging kreeg je
hand erin te steken om een koel slokje te
nemen. Erboven een zacht gegons van
libellen en waterjuffers die een spelletje
speelden wie het hardst kon vliegen.
Veelal in de weg gezeten door daar ook
aanwezige muggen, bijen, grote hommels
en vlinders. Op het water dreven neusjes
van de beuk, wat algen, takjes en blaadjes.
Eromheen en half in het water tientallen
soorten planten door elkaar, zoals paarden- en korenbloemen, varens, riet met
echte bruine sigaren, piepkleine vetplantjes, tig soorten mos en ook een stelletje
heuse vleesetende plantjes. Ik zette me
neer aan de kant van de vijver en liet de
stilte op me inwerken. Intens rustig werd
ik ervan.
Bramenberg
Na enige tijd dwaalden mijn ogen af en
ontdekten vlakbij de ingang een grote bramenberg. De rijpe sappige bramen nodigden uit tot plukken en onbedaarlijk eten
tot het paarse sap over je kin drupte.
Nadat het sap zich niet beperkt had tot
mijn kin, wandelde ik ietwat smoezelig
verder over de smalle in kronkels aangelegde paadjes. Tussen de uitgebloeide
bremstruiken hing een tiental hangmatspinnen met boven hen heel venijnige
gesponnen struikeldraden. Ik was blij dat
IK er niet over kon struikelen, want alles
wat in dat hangmat(web) viel was nog niet
jarig.
Jeugdherinnering
Opeens zat ik weer midden in mijn jeugd
en zong heel zachtjes: “Op een grote paddenstoel, rood met witte stippen.” Daar
stond hij dan, de rode zwam die bij iedereen zo geliefd is. Helemaal in de wolken
slenterde ik verder en liep tegen een grote
zwerfkei aan. Dit stuk graniet, afkomstig
uit de ijstijd uit Scandinavië zo’n 200.000
jaar geleden, is met een hijskraan hierheen
gebracht. Ter decoratie, en ik moet zeggen: het staat inderdaad prachtig. Verder
wandelend langs jeneverbesstruiken, kleine dennetjes, een gek gevormde, half vergane boomstronk, gaspeldoorns, boekweit, perkenzwammen en mollengangen
verliet ik dit stukje oase. Om te ontdekken
dat aan de achterzijde van de bramenberg
en echte boomhut is gebouwd, waar je een
geweldig uitzicht hebt over dit bijna
hemels stukje Blaricum.
Conny Rector

Hoveniersbedrijf
Roest - Borsen

IJSSALON

WONINGINRICHTING
Huizerweg 2
Blaricum
Tel. 035 538 33 93

S.B.

Schietspoel 27, 1251 XT Laren
Huizerweg 10

BLARICUM
035 538 34 90

www.ijssalondehoop.nl

Tel./Fax
035 538 44 70

SINT
VITUSPAROCHIE:

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

EEN WARME, LEVENDE
GEMEENSCHAP
(ingezonden brief)
De Sint Vitusparochie in Blaricum is een
levende gemeenschap van mensen die
samen bidden, samen vieren, samen zijn.
De parochie wordt gerund door enkele
beroepskrachten en een groot aantal
enthousiaste vrijwilligers. Het parochiebestuur hecht grote waarde aan deze
warme gemeenschap en heeft er bewust
voor gekozen geen organisatie te zijn
waar mensen losse diensten kunnen afnemen. Een ander argument hierbij is het
voorkomen van overbelasting van vrijwilligers en beroepskrachten. Een ieder die
zich met de Sint Vitusparochie verbonden
voelt, is van harte welkom. Wilt u gebruik
maken van specifieke diensten van de Sint
Vituskerk, zoals dopen, huwelijks-inzegening of een begrafenisdienst, dan is het
noodzakelijk dat u ook daadwerkelijk
verbonden bént met deze parochiegemeenschap. Een aantal mensen maakt
automatisch deel uit van de Sint
Vitusparochie: inwoners van BlaricumDorp en oud-inwoners van BlaricumDorp die voor hun verzorging gedwongen
buiten Blaricum woonachtig zijn.
Iedereen die op een andere locatie woont,
en parochiaan wil zijn van de Blaricumse
Sint Vitus-parochie, dient zich in te schrijven bij het secretariaat, Sint Vitusweg 1,
1261 TK Blaricum, tel. 035-5317720,
e-mail secr.vitusblaricum@12move.nl.
Alle inge-schreven parochianen ontvangen zes keer per jaar Galmgaten, het contactblad van de parochie. Extra aandacht
vragen wij voor de inwoners van
Blaricum-Bijvanck. Het bisdom Haarlem
heeft enkele tientallen jaren geleden vastgelegd dat Blaricum-Bijvanck onder de
Thomas-parochie in Huizen valt. Om deel
uit te maken van de Blaricumse Sint
Vitus-parochie, moeten ook inwoners
van de Bijvanck zich inschrijven bij het
secretariaat. Wij adviseren u tijdig uw verbondenheid kenbaar te maken om teleurstellingen te voorkomen.
Parochiebestuur Sint Vitus Blaricum

R.K.

Parochie

Protestantse

Blaricum

St. Vitus Blaricum
Diensten in het weekend
Zaterdag 17.00 uur en
zondag 11.00 uur
Eucharistieviering of Woord
en Communieviering.
Zondag 4 en 18 december
Kindernevendienst.
Door de week:
donderdag 19.15 uur
Avondgebed in de dagkapel.
Bijzonderheden:
Woensdag 7 december 10.00 uur
Seniorenmis waarna koffiedrinken.
Zondag 11 december 15.00 uur
Adventsconcert m.m.v. diverse koren en
De Muziekvereniging St. Jan uit Laren.
Verdere diensten in december en januari:
Zie het a.s. kerstnummer van hei &wei.
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.

GEBOORTEN
26-09-2005
04-10-2005
19-10-2005

Lieke Geertje Alijda van
der Hoeff
Sebastian Olivier Gossen
Féline Anthonette van der
Kamp

PARTNERSCHAPSREGISTRATIE
26-09-2005
03-10-2005

Pieter Koolhaas, en: Sylvia
Philippo
Rudolf Brakelé, en: Klaas
Fernhout

Gemeente

Zondag 27 november 10.00 uur
Drs. Jan Greven, Blaricum
Zondag 4 december 10.00 uur
Ds. S.L.S. de Vries, Amsterdam
Zondag 11 december 10.00 uur
Ds. J.W. Schneider, Hilversum
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.
Vertrek en nieuwe benoeming
Ds. Wim van der Sluijs, die in feite al
met emeritaat is, is per 1 december
gestopt als interim-predikant in Blaricum,
om voor twee jaar op parttimebasis de
Protestantse Gemeente Bloemendaal /
Overveen te helpen bij de gemeenteopbouw.
Na afloop van de kerkdienst alhier op 20
november heeft de Protestantse Gemeente
Blaricum van hem afscheid genomen. Wij
zijn hem zeer dankbaar voor het vele en
bijzonder goede werk dat hij hier verricht
heeft. We zullen Wim missen, een buitengewoon mens!
Ds. Jan Rinzema (47) uit Vianen is per 1
januari benoemd als nieuwe predikant. De
feestelijke ontvangstreceptie voor hem
en zijn vrouw Nynke wordt gehouden
op zaterdag 3 december vanaf 15.00
uur in het Gemeentehuis van Blaricum.
U allen kunt hen beiden dan persoonlijk
welkom heten. Ook de burgemeester zal
de nieuwe predikant toespreken. De officiële bevestiging zal plaatsvinden in de
kerkdienst van 15 januari. Nadere mededelingen hierover volgen in het kerstnummer van hei & wei.

VERMELDING VAN OVERLIJDEN
Zoals u weet verschaft de gemeente al enige tijd geen overlijdensmeldingen meer aan
hei & wei i.v.m. landelijk beleid m.b.t. privacy. Omdat dit in ons dorp door velen als
een gemis ervaren werd kunt u, indien u als familie van de overledene het er over eens
bent, hier op de laatste pagina een aparte korte vermelding van het betreffende overlijden krijgen. Opgeven aan ons adres vermeld op deze pagina.

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 11
december Douwe Elias, olieverfschilderijen. Gesloten: 12 t/m 15 januari. Info:
tel. 5383736, www.vlierhove.nl.
Gemeentehuis Nederheem / Expositieroute: november en december, olieverfschilderijen van Frits Giltay (19071970), lid van ‘De Onafhankelijken’, en
enkele werken van diens zoon Guido
Giltay (1940). Tijdens de openingsuren
van het gemeentehuis. Info: tel.
5399575, www.blaricum.nl.
Galerie Bianca Landgraaf, Laren: t/m
15 januari Herman Muys, keramist.
Info: tel. 5335987 en www.galeriebiancalandgraaf.nl.
Singer Museum, Laren: 13 december
t/m 29 april Collectie J.F.S. Esser:
Breitner, Mondriaan en Sluijters. Info:
www.singerlaren.nl.
Blaricumse Vocal Group The
Ambrosians zoekt tenorzangers.
Accent op lichte muziek. Repeteren:
elke dinsdagavond in De Blaercom.
Info: Anneke van Velsen, tel. 5315058.
KERST:
Kerstbomen bij Mariëlle Bakker en
Sacha Knoop: uitzoeken op de akker;
ingang: Zandpad tussen Naarderweg 44-

46, van 7 t/m 23 december op woensdag,
vrijdag, zaterdag en zondag, van 10.0017.00 uur.
Kerstdiner SWO-BEL Blaricum: voor
senioren, bekend en oergezellig, op
maandag 19 december om 17.00 uur in
het Vitusgebouw. Kosten € 17,50.
Reserveren ktr. SWO-BEL, Brinklaan 4,
10.00-11.00 uur; De Malbak, dinsdag
v.a. 13.30 uur. Info: tel. 5389025.
Traditioneel Kerstconcert Blaricums
Gemengd Koor: op zaterdag 17 december om 20.00 uur in de Protestantse Kerk
aan de Torenlaan, o.l.v. Lex Barten,
m.m.v. Karina Kantarova, piano. Entree
gratis. Info: Hennie v.d. Wardt, tel.
5313668.
DIVERSEN:
Verkoopexpositie ‘Antiek in huiselijke
sfeer’: op 10 en 11 december van 11.0017.00 uur bij Tineke Verhulst, Torenlaan
57, Blaricum. Info: tel. 5319897,
www.tinekeverhulst.nl.
Muziekfeest in Vitusgebouw: op 27
november om 13.30 uur, door Blaaskapel Larenka, Tsjechische, Oostenrijkse
en Beierse muziek. Entree €5,-. Info: tel.
06-53585774, www.larenka.nl.
De Blaercom / De Malbak (S.L.W.):
nu ook op de dinsdagmiddag bridgen.

de Specht

Info: Lisette Mooij, tel. 5312977.
Andere activiteiten: zie hei & wei mei
2005, no. 285 en het programmaboekje
van de SLW.
PC Helpdesk SWO-BEL voor 50 plussers, Onder de Bogen 1 in Laren: nu
ook elke woensdag open van 19.0021.00 uur. Info: www.swobel.org, tel.
5314514.
LATAX Taxipas: voor 65 plussers,
uiterlijk in december verlengen. Info: bij
SWO-BEL. Adressen: zie hierboven bij
Kerstdiner SWO-BEL.
Openbare
Bibliotheek
LarenBlaricum-Huizen: zie voorgaande editie hei & wei. Info: J. Hoogendoorn, tel.
5257410, www.bibliotheekhuizenlarenblaricum.nl.
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 edities
hei & wei. Info: tel. 6924495,
www.tgvleden.nl.
Collecte Brandwondenstichting 2005
Blaricum: opbrengst € 2.777,23. Dank
aan alle gulle gevers en aan de collectanten!

WIST U DAT.….
• op 31 oktober in het Theodotion overleden is Wilhelmina Johanna van der
Veen-Koopmanschap (87), moeder van
één dochter en negen zonen, weduwe
van Everardus Marinus van der Veen
‘Kleine Eep Veen’ van de boerderij aan
de Polweg 1. In later jaren woonde ze
als weduwe in het huis ‘Op het bietengat’ aan de William Singerweg. De
redactie wenst haar kinderen en kleinkinderen en partners sterkte met het verlies.
• de winter begint op 21 december om
19.35 uur.
• de zon opkomt / ondergaat op 1 december om 8.26 / 16.31 uur en op 1 januari
om 8.48 / 16.38 uur.
• Therese Lohmann, huisarts in de
Bijvanck, toegetreden is tot het bestuur
van het Gemeenschapsfonds Blaricum.
• de bloembakken bij Gall & Gall en bij
de winkel van Vos Woninginrichting
zijn weggehaald i.v.m. de bezuinigingen.
• u onder www.blaricum.nl allerlei interessante en zeer bruikbare informatie
vindt over de gemeente Blaricum, waaronder ook het rapport over de bestuurskrachtmeting (zie Van de redactie, blz.
1) en de strikte regels over het afhalen
van bladafval in november en december.
• er een Erve ’t Bijvanck is, een recreatieboerderij in de Achterhoek. Zie
www.erve-bijvanck.nl.
(Bronnen: kranten- en persberichten, officiële publicaties)
(Ingezonden mededeling)

Wilt U projecten
in Blaricum steunen?
Kijk op www.gemeenschapsfondsblaricum.nl

Gemeenschapsfonds
Blaricum

Met elkaar - Voor elkaar

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.

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 februari nr.
inleveren uiterlijk 30 december 2005,
William Singerweg 13.
Verschijningsdatum februari nr.
25 januari 2006.

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

