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BLARICUMS
NIEUWS
De Protestantse Kerk aan de Torenlaan
heet nu ‘de Dorpskerk’ en voortaan niet
meer ‘de Torenlaankerk’.
Het nieuwe Blaricumse college van B en
W is op 11 mei geïnstalleerd: zie de uitgebreide Gemeentelijke Mededelingen
hierover op deze pagina.
De Blaricumse brandweer is tweede
geworden van 12 ploegen bij de brandweerwedstrijd ‘Hoge drukspuit’ in
Muiderberg. Zaandam werd eerste.
Harry Borghouts, de Noord-Hollandse
Commissaris van de Koningin (CdK NH),
adviseert de gemeenteraden om hun burgemeesters en wethouders voortaan te
laten rijden met taxi of chauffeur, of met
de fiets te laten gaan. Aanleiding was de
aanhouding eind april van Blaricums eerste burger, die met een te hoog alcoholpercentage achter het stuur zat toen ze op
weg was naar een raadsvergadering.
“De BEL-dorpen zijn te klein om zelfstandig te kunnen blijven.” Ze mogen
best gaan samenwerken, maar in 2012
moet de BEL-fusie (fusie = herindeling =
samenvoeging, tot één gemeente met één
ambtelijk apparaat, één raad en één burgemeester) hoe dan ook een feit zijn, volgens dezelfde Harry Borghouts, in het
Politiek Café in Laren op 8 mei jl.
Volgens hem is het onvermijdelijk dat ook
Laren en Blaricum betrokken zullen worden bij een grotere herindeling. De namen
Blaricum, Laren en Eemnes blijven altijd
behouden.
“BEL-samenwerking krijgt van mij wél
een kans, beloofd is beloofd,” aldus later
gedeputeerde Albert Moens ter bevestiging van zijn eerdere toezeggingen. “Als
de BEL-gemeenten per se geen fusie willen, dan moeten ze dat niet van mij. Maar
als de burgers massaal wel een fusie willen kun je daar niet doof voor blijven.”
Ook bij de provincie Utrecht (gedeputeerde Jan Pieter Lokheer) is de bestuurlijke
bereidheid aanwezig om de BEL-samenwerking voor Eemnes toe te staan.
De ondernemingsraden van de BELgemeenten zijn voor een fusie. Aldus in
een brief aan de gemeenteraden. Zij zien
één toekomstig ambtelijk BEL-apparaat,
dat aangestuurd wordt door drie verschillende gemeentebesturen (zoals deze willen), als onnodig gecompliceerd en moeilijk werkbaar. Een fusie heeft volgens hen
nog meer aantoonbare voordelen. Ook
financiëel.
De enquêtes hierover, gehouden onder
BEL-inwoners geven geen eenduidig
beeld. Die van de Laarder Courant de Bel
zegt dat een meerderheid een fusie wil,
die van het Comité Blaricums Toekomst
geeft een meerderheid aan voor samenwerking, geen fusie.
De politieke partijen zijn nog verdeeld
over fusie. VVD en CDA Laren en PvdA
Blaricum zijn voor een fusie. Hier expliciet tegen zijn de NBP, Larens Behoud en
Liberaal Laren. De anderen verschillen
van mening: een deel is voor gedeeltelijke
fusie (CDA Blaricum: alleen ambtelijk
apparaat), of voor samenwerking en geen
fusie, of voor samenwerking zonder fusie
op termijn uit te sluiten.
I.v.m. de samenwerkingsplannen van
de BEL-gemeenten is een gezamenlijke
projectleider aangesteld. Dit is de heer
H. ter Braak, die moet zorgen voor de verdere uitwerking van het plan van aanpak
voor samenwerking op de zes taakvelden.
Hij beschikt veel kennis en ervaring als
projectleider voor de overheid.
De BEL-stuurgroep moet rekening
houden met inspraak van de burgers,
dit n.a.v. voormelde enquêtes en de
mening van Larense raad, die wethouder
Klingenberg dit verzocht heeft. In deze
stuurgeroep hebben ook zitting wethouder
Heybroek (Blaricum) en burgemeester
Van Benthem (Eemnes).
De starterslening voor woningaankoop
is door de Blaricumse raad unaniem
vastgesteld. Er volgt nog overleg met de
belastingdienst over de betaling van rentevoordeel bij verkoop van de woning met
winst.
In de Bijvanck heeft een vrouw een uur
lang met haar blaffende hond per ongeluk
opgesloten gezeten in haar voorhalletje en
om hulp geschreeuwd. Ondanks dat voorbijgangers het hoorden duurde het toch
nog een uur voordat er iemand haar
bevrijdde. Zij ziet dit niet-reageren als een
teken van deze tijd.

hei & wei
dorpsblad voor Blaricum

HEI & WEI IS HET DORPSBLAD DOOR EN VOOR ALLE BLARICUMMERS EN IS EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DORPSBLAD BLARICUM.
SPONSORS

HET NIEUWE COLLEGE VAN B EN W

Vervanging burgemeester:
De 1e loco-burgemeester vervangt de burgemeester bij diens aanwezigheid. De 2e
respectievelijk 3e loco-burgemeester vervangt de 1e respectievelijk 2e loco-burgemeester bij diens afwezigheid.

HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

B l a r i c u m

Vervanging portefeuillehouders:
De heer Lüken vervangt mevrouw Ton en
vice versa.
Mevrouw de Joode-Baljet vervangt de
heer Heybroek en vice versa.
Wethouder J.Z. de Joode (HvB)
1e loco-burgemeester

Het nieuwe college van B en W, v.l.n.r.
Ineke de Joode, Jan Heybroek, Ton van der Haar (gem. secr.), Helma Ton en Ben Lüken.
Nieuw college Blaricum
snel aan de slag
In een extra raadsvergadering op donderdag 11 mei zijn de drie nieuwe wethouders van de gemeente Blaricum geïnstalleerd. Samen met burgemeester W.H.C.
Ton vormen zij het nieuwe college
van burgemeester en wethouders van
Blaricum. De drie wethouders krijgen een
parttime aanstelling van zestig procent.
De ploeg wil zo snel mogelijk aan de slag
om uitvoering te geven aan het coalitieprogramma ‘Blaricum Beter!’, dat op 11
mei door de gemeenteraad werd vastgesteld.
Tijdens die raadsvergadering werden ook
de leden en plaatsvervangend leden van
de commissies benoemd.
Voor de Larense wethouder De Joode
(HvB) en de in Weesp wonende Lüken
(CDA) heeft de gemeenteraad ontheffing
verleend van het vereiste ingezetenschap.
Volgens de Gemeentewet moeten wethouders wonen in de plaats waar zij wethouder zijn. Voor de duur van ten hoogste één
jaar kan de gemeenteraad ontheffing verlenen van het vereiste ingezetenschap. Op
dit moment ligt er een wetsvoorstel bij de
Tweede Kamer dat het mogelijk moet
maken om de ontheffing telkens met de
periode van één jaar te verlengen.
Profiel wethouders
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet (HvB)
Na haar studie Personeel & Organisatie
heeft Ineke de Joode gewerkt in diverse
P&O-functies. Daarnaast heeft zij ruime
bestuurlijke ervaring. In 1978 werd zij
raadslid in Laren en vervolgens in 1982
wethouder. Zij was daar onder meer belast
met de portefeuilles sociale zaken, onderwijs, cultuur, sport, recreatie en welzijn.
Vanaf 1990 was De Joode loco-burgemeester in de buurgemeente en belast met
o.a. de portefeuilles bouwkunde, volkshuisvesting, monumenten en natuur.
Naast haar gemeentelijke bestuurlijke
ervaring was De Joode onder andere voorzitter van de openbare bibliotheek LarenBlaricum en is zij sinds 2004 voorzitter
van de Kerkenraad Protestantse Gemeente
Laren-Eemnes. Na haar wethouderschap
in Laren was De Joode directeur-eigenaar
van een drukkerij. Sinds 1998 was zij
werkzaam als consultant voor functies in
De Dooyewaard Stichting heeft onlangs
een historisch pand met atelier aan de
Angerechtsweg 5 aangekocht. Gezocht
wordt/werd daarvoor een professionele,
fulltime kunstenaar (m/v), die met zijn of
haar oeuvre heeft bewezen bestaansrecht
te hebben.
De Reddingbootdag op 6 mei jl. van de
Blaricumse Reddingsbrigade was een
groot succes. Meer dan 200 personen
kwamen langs, 140 personen maakten een
tocht met de reddingboot en vijf nieuwe
bemanningsleden meldden zich aan. De
dag daarop is met succes de reddingboot
ingezet bij twee omgeslagen zeilboten.
Zonsopgang resp. -ondergang: op 1 juli
om 5.23 uur, resp. 22.03 uur en op 1
augustus om 6.01 uur, resp. 21.30 uur.
(bronnen: pers- & krantenberichten en
officiële mededelingen)

PR/PA en voorlichting bij een bureau voor
flexibel personeelsmanagement.
De heer J. Heybroek (VVD)
Jan Heybroek was tijdens de vorige
coalitieperiode (2004 - 2006) als wethouder onder andere belast met de portefeuilles financiën, BEL-samenwerking, P&O,
de Blaricummermeent, automatisering en
grondzaken. Daarvoor zat hij van 1982 tot
2002 namens de VVD in de gemeenteraad, waarvan geruime tijd als fractievoorzitter. Daarnaast was hij voorzitter van de
Landelijke Rijvereniging & Stichting
Hippisch Centrum Blaricum, lid van de
sportraad gemeente Laren en vicevoorzitter van de Dooyewaard Stichting.
Heybroek heeft ruime managementervaring in de ICT-sector. Hij was werkzaam
bij verschillende gerenommeerde bedrijven in die branche. Sinds 1998 heeft
Heybroek zijn eigen adviespraktijk, waarin hij organisaties adviseert op het gebied
van Out- en Insourcing, IT-beleid en
strategie, International Business Development, Interim Management, Mergers &
acquisitions.
De heer B.H.E. Lüken (CDA)
Ben Lüken begon zijn politieke loopbaan
in 1978 als raadslid in Weesp. Van 1990
tot 1996 en van 1998 tot 2005 was Lüken
wethouder in diezelfde gemeente, met
onder andere ruimtelijke ordening, economische zaken, verkeer en vervoer, milieu
en sociale zaken in portefeuille. Tot 2002
vervulde Lüken zijn wethouderschap in
een parttime functie. Lüken begon zijn
loopbaan in het onderwijs, waarin hij tot
1981 werkzaam was. Eerst als onderwijzer, later als directeur van een basisschool.
Daarna kwam hij terecht bij ABN AMRO
waar hij verschillende functies vervulde
op het gebied van coaching, organisatieadvies en betalingsverkeer. In 1997 werd hij
bij diezelfde bank productmanager
Treasury Trainingen. Naast het raadslidmaatschap dat Lüken tot 2002 vervulde
was hij van 1985 tot 1990 voorzitter van
de Stichting Katholiek Onderwijsbureau
Midden Nederland en bestuurslid van een
verzorgingstehuis en woningbouwcorporatie.
Burgemeester
mevrouw drs. W.H.C. Ton
Portefeuille
• Kabinetszaken en representatie
• Openbare veiligheid
• Politie
• Brandweer
• Rampenbestrijding
• Huiselijk geweld
• Voorlichting
• Intergemeentelijke- en Gewestzaken
• Algemeen bestuurlijke zaken
• Beleidscoördinatie van portefeuilles
(communicatie)
• Kunstzaken/Cultuur
• Mediabeleid
Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de
gemeente. Zowel de burgemeester als de
wethouders hebben ieder hun eigen portefeuille. Het college vergadert wekelijks
over te nemen besluiten. De burgemeester
is voorzitter van het college van B en W.

Portefeuille
• Ruimtelijke ontwikkeling
• Volkshuisvesting
• Openbare werken
• Natuur en landschap
• Milieuzaken
• Woonwagenzaken
• Monumentenzorg
• Agrarische zaken
• Project:
o Begraafplaats

eigenaar: de heer R. Ton

Wethouder J. Heybroek (VVD)
2e loco-burgemeester
Portefeuille
• Economische zaken &
werkgelegenheid
• Verkeer en vervoer
• Grondzaken
• Recreatie
• Financiën
• Automatisering
• Projecten:
o De Blaricummermeent
o Woondienstenzone Oude dorp
o Woondienstenzone Nieuwe dorp
o Centrumplan Bijvanck
o BEL-samenwerking

de Jong Strankinga Ronk

Wethouder B.H.E. Lüken (CDA)
3e loco-burgemeester
Portefeuille
• Personeel en organisatie
• Volksgezondheid
• Jeugdbeleid
• Sociale zaken
• Ouderenbeleid en gehandicaptenvoorzieningen
• Welzijn
• Sport en sportieve recreatie
• Onderwijs
• Projecten:
o WMO invoer
o Werf / Kuijerpad

Torenlaan 12, Blaricum 035-5315300

BLARICUM

erfenis van gooiers
Verkrijgbaar in de boekhandel.

Kijk voor meer informatie op
www.blaricum.nl.
BLARICUMSE
APOTHEEK

Van de redactie
Laatst kocht een kennis van me een
accu heggenschaar, klein model, in de
aanbieding. Kwam uit Duitsland. Niets
bijzonders, ware het niet dat in de, keurig in het Nederlands vertaalde, handleiding het volgende stond: “Opgelet
a.u.b. Dit apparaat mag volgens de
Duitse verordening m.b.t. bescherming
geluidsoverlast van machines (september 2002) in woongebieden niet
gebruikt worden op zon- en feestdagen
alsmede op werkdagen van 20.00 tot
07.00 uur. Neem de wettelijke voorschriften in acht, zoals die in uw omgeving m.b.t. geluidsoverlast gelden.”
Het zou een goede zaak zijn die regels
hier net zo vast te leggen. In ons dorp
wordt – ook in bovengenoemde uren,
waarin onze inwoners graag genieten
van de stilte – met allerlei machines,
ook zwaarder dan heggenscharen,
gewerkt in tuinen. Blaricum heeft weliswaar bepalingen t.z.v. geluidsoverlast opgenomen in onze Algemene
Plaatselijke Verordeningen (APV),
maar daarin zijn, in tegenstelling tot
ons buurland, geen specifieke tijden
vermeld. Het zou een hele vooruitgang
zijn en de zo gewaardeerde stilte in die
uren ten goede komen als Blaricum,
met al zijn groen, de tekst van gemelde
verordening zou integreren in haar
lokale APV. Wellicht bereiken we dan
ook hierin een stukje gelijkschakeling,
in Europees verband.
S.B.

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
Vishandel Blaricum
Meentweg 2
Blaricum
Tel. 035-5383337

Oud Bussummerweg 35
1272 PT Huizen
Telefoon (035) 694 24 17

RUST WAT
CAFE - RESTAURANT

Bloemen en meer
voor exclusieve & eigentijdse bloemversiering

IEDERE DAG GEOPEND
VANAF 10.30 UUR

Schapendrift 2e
Blaricum
035 - 5261250

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 w a t . n l

www.bloemenenmeer.nl

hier komt

LUNCHEN
AAN DE HEI

Nieuwint van Beek
Accountants &
belastingsadviseurs
Tel. 548 5860

TA F E L B E R G

BLOEMEN,
BLOEMEN EN NOG
VEEL MEER

Singel 14
1261 XP Blaricum
Tel. 035 531 18 39

J
D

J. DE GOOIJER

G

AANNEMER

Bezoekadres
NIEUWBOUW

VERBOUW

ONDERHOUD

Slender You
Centre

®

Torenlaan 12D, 1261 GD, Blaricum

035-5312703
www.slenderyou-blaricum.nl

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.
Fax
(035) 5317605
E-mail
mail@blaricum.nl
Internet
www.blaricum.nl
OpeningsMa, di, do, vr,.
tijden
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-Gemeen- Cluster Uitvoering van de
tewerf
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

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

Fred van Sprang
EDELSMID

Schoolstraat 4
1261 EV Blaricum
Tel. 035-5310820

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
info@spakman-blaricum.nl

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

Ontvang de informatie van uw gemeente thuis op uw pc:
Unieke
abonnementenservice Blaricum
De gemeente Blaricum biedt sinds
begin dit jaar een unieke abonnementenservice. Via de website kunt u zich
aanmelden voor een abonnement op de
wekelijkse collegebesluiten, de wekelijkse publicatie in de Laarder Courant
de Bel en de raadsagenda en besluitenlijst. U meldt zich via de website
www.blaricum.nl eenmalig aan en via
de e-mail krijgt u de abonnementen
automatisch toegestuurd. Zo blijft u
wekelijks op de hoogte van de belangrijke ontwikkelingen in uw gemeente.

Een bloemenzaak, maar dan anders:
dat is ‘Bloemen en meer’ van de
Blaricumse Mirjam Puijk. Want net als
in een gewone bloemenwinkel kun je er
van alles bestellen wat met bloemen te
maken heeft, van een simpel bosje bloemen tot een bruidsboeket en van rouwwerk tot de volledige aankleding van
uw feest met bloemen. Maar anders
dan bij een bloemenzaak is er geen winkel waar u naartoe kunt gaan om een
bosje bloemen uit te zoeken. Alles gaat
in overleg met Mirjam en op bestelling,
en dat betekent: altijd superverse bloemen en opgemaakt naar eigen wens!
Vijf jaar geleden is Mirjam Puijk voor
zichzelf begonnen met ‘Bloemen en
meer’. Ze regelt de zaken vanuit haar huis
aan de Schapendrift en heeft daarnaast een
werkplaats in Blaricum waar ze de bloemen verwerkt. Mirjam maakt prachtige
boeketten en bloemdecoraties voor elke
gelegenheid. “De afwisseling, dat vind ik
het leukste,” vertelt ze. “De ene dag ben je
met de aankleding van een groot feest
bezig, de volgende dag met een bruidsboeket en de dag daarop met een paar gewone
boeketten waar de mensen thuis weer veel
plezier van zullen hebben.”
Met de paplepel
De ouders van Mirjam hadden een kwekerij in het dorp, op de Binnenweg. De
liefde voor wat groeit en bloeit is haar dus
met de paplepel ingegoten. Na haar middelbare school heeft Mirjam vier jaar de
middelbare tuinbouwschool gevolgd en
heeft zij gewerkt bij verschillende toonaangevende bloemenwinkels in Laren en

HEI & WEI OP
RADIO 6FM
Uitzendingen:
woensdag 12 en 26 juli:
9.00-10.00 en 21.00-22.00 uur.
zondag 16 en 30 juli:
9.00-10.00 uur.
woensdag 9 en 23 augustus:
9.00-10.00 uur en van 21.00-22.00 uur
zondag 13 en 27 augustus:
9.00-10.00 uur.
Te vinden op de kabel op 92.3 en
op de antenne op 92.0.
Info: www.6fm.nl.

Naarden. Daarna trad zij in dienst bij een
decoratie- en evenementenbureau. Hier
heeft zij veel ervaring opgedaan met het
aankleden en decoreren van grote partijen, congressen en diners. Door haar contacten uit die tijd kunt u Mirjam ook vragen de hele aankleding van uw feest of
diner te regelen. “Meedenken over het
thema en de sfeer van een feest vind ik
enorm leuk om te doen. Ik werk dan
samen met een aantal vaste leveranciers
op het gebied van verlichting, serviesgoed, verschillende cateraars, verhuur van
stoelen en tafels, bomen- en tentenverhuur en alles wat verder nodig is om er
een geslaagd feest van te maken.”
Verser dan vers
“Elk nadeel heb z’n voordeel,” zei Johan
Cruijff al en dat geldt ook voor ‘Bloemen
en meer’. Het feit dat ‘Bloemen en meer’
geen winkelpand heeft, maakt dat het voor
Mirjam soms lastig is duidelijk te maken
dat zij niet alleen voor het bedrijfsleven
Want Patrice, die op een mooie
pinksterdag in dat jaar het hippe
Amsterdam bezocht, ontmoette daar de
liefde van zijn leven (Jan) en besloot vrij
snel om in Nederland te komen wonen.
Hij verkocht zijn goed lopende kapperszaak in Parijs en startte achter in de
damesmodezaak van Jan, die toen aan de
Dorpsstraat naast groenteman Beek zat,
een nieuwe kapperszaak. En dat was
ongekend voor ons dorp. Een Fransman,
oh la la, en nog wel een Parijzenaar vestigde zich hier als kapper! Dat kon alleen
maar nieuwe en opwindende kapsels
geven. Vrijwel onmiddellijk meldden alle
winkeliersvrouwen zich aan als klant.

GEMEENTE AGENDA
Gemeentehuis Nederheem
Vergaderingen
Juli en augustus: zomerreces
Ophalen oud papier en karton:
Bezit u een blauwe container:
Zie het schema van de G.A.D. op
www.GAD.nl.
Heeft u nog geen blauwe container:
wordt huis-aan-huis opgehaald op de
4e woensdag v.d. maand, nl. 26 juli a.s.
Vóór 9.00 uur ’s ochtends aan de weg
zetten. Wordt verzorgd door voetbalclub Allen Weerbaar.
Bij scholencomplex de Bijvanck
staan bij de hoofdingang 4 blauwe
papiercontainers. Tijdens schooluren te
gebruiken.
GAD Afvalinfo.punt & klein chemisch Afval: bij de muziektent in
het oude Dorp elke 4e dinsdag van de
maand van 9.00-12.00 uur, en bij het
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.

werkt of voor speciale aangelegenheden,
maar dat ook particulieren heel goed bij
haar terechtkunnen voor hun bloemen.
Ook voor maar één boeket en gewoon
voor de gangbare winkelprijzen. Maar de
voordelen wegen ruimschoots op tegen de
nadelen: “Ik hoef niet de heel dag de winkel open te houden, dus ik kan al mijn
aandacht aan de klanten en de bloemen
schenken. En dat is uiteindelijk wat ik het
leukste vind.” Bovendien zijn de bloemen
bij Mirjam altijd verser dan vers, want ze
worden per bestelling ingekocht.
Minstens drie keer per week gaat zij naar
de veiling om verse bloemen te halen, en
vaker als dat nodig is.

EEN FRANSMAN
IN BLARICUM
Dameskapper Patrice Mariette 60 jaar
Hij woont al 32 jaar in ons dorp, heeft
nooit last gehad van integratie, is een
rasechte vakman en heeft zijn hart op
de juiste plaats. Op zijn 60e- verjaardag werd hij dan ook aangenaam verrast met een surprise party, georganiseerd door vijf klantvriendinnen.
Wie het pand aan de Torenlaan 12B passeert ziet een klein antiekzaakje met
mooie, aparte hebbedingetjes. Niemand
weet, behalve insiders natuurlijk, dat aan
de achterkant nog een bedrijfje zit nl. de
knusse kapperszaak ‘Patrice Coiffure La
Boutique’ van haarkunstenaar Patrice
Mariette. Het blijkt dat het antiekzaakje,
voorheen een damesmodezaak, gerund
wordt door Jan Boswinkel, de partner van
Patrice. En die verdeling is altijd zo
geweest. Ook toen ze in 1974 samen
begonnen.

Integratie
Patrice: “Ik had het dus van het begin af
aan heel druk. Ik sprak geen woord
Nederlands, maar met behulp van de klanten en Jan kreeg ik het vrij snel onder de
knie. Weliswaar met een (charmant, red.)
Frans accent, maar dat vond niemand erg.
Ook moest ik er aan wennen dat de dames
op de fiets naar mij toe kwamen. Zoiets
kwam in Parijs niet voor. De klanten daar
waren veel te bang hun net gekapt hoofd
los te laten waaien of nat te laten regenen.
En van verven was men toen ook nog niet
zo gecharmeerd. Iets wat intussen behoorlijk is veranderd.” Al met al werd Patrice
heel snel opgenomen in onze dorpsgemeenschap, iets wat hij zelf als heel warm
heeft ervaren, en zelfs de schoolkinderen
in het dorp ontdekten het voordeel van
een Fransman in Blaricum. Ze kwamen
regelmatig langs als ze moeilijkheden op
school hadden met hun Frans. In 1991
kwam de mogelijkheid het huidige pand
te kopen en verhuisden ze naar de
Torenlaan. Door ziekte van Jan werd de
modezaak de antiekzaak en Patrice kreeg
langzamerhand een klantenkring van drie
generaties, moeder, dochter en kleindochter. Die niet voor niets klant werden en
bleven. Want Patrice bleek niet alleen
prachtige creaties te maken van hun haar
maar ook grote empathie en een betrouwbaar luisterend oor te hebben.
Surprise party
Zo veranderden langzamerhand de ver-

Bloemenabonnement
Speciale service van ‘Bloemen en meer’ is
het zogenaamde bloemenabonnement.
Elke week of twee weken – het is maar net
wat u met haar afspreekt – komt Mirjam
een vers boeket afleveren, met vaas en al.
Speciaal voor dat doel heeft ze een enorme voorraad ‘leenvazen’ staan, in alle
soorten en maten. De klant krijgt zo iedere keer een mooi geschikt boeket, altijd
vers en passend bij het seizoen. Het enige
wat die verder nog hoeft te doen, is de
vaas op tafel zetten en genieten van de
bloemen! Binnen Blaricum worden
bovendien geen bezorgkosten gerekend,
en dat geldt dus ook als u gewoon eens
voor iemand anders een bosje bloemen
bestelt.
Benieuwd geworden naar de bloemcreaties van Mirjam? Op haar website
www.bloemenenmeer.nl kunt u voorbeelden zien van haar werk. Haar even bellen
kan natuurlijk ook. Ze legt u graag alles
uit over haar werkwijze, de mogelijkheden en de prijzen. Mirjam Puijk is bereikbaar op telefoonnummer 035-5261250 of
06-41253341.
C.H.
houdingen en werden vele dames vriendinnen van hem.
En vijf van hen, Gisela, Daniëlle,
Raymonde, Inez en Patricia, kwamen
anderhalf jaar geleden op de geweldige
gedachte om Patrice op zijn 60e- verjaardag een surprise party te bezorgen.
Eén van hen kopieerde, toen ze tijdens
zijn vakantie de bloemen water moest
geven, zijn klantenbestand, belde hen,
maar ook vrienden en familie. Op 25 april
was het dan zover.
Patrice: “Ik werd naar Bellevue gelokt
onder het mom dat ik daar met Jan en een
paar close vrienden een kleine eenvoudige
lunch zou gaan gebruiken. Ik naderde het
restaurant en zag wat klanten op het terras
zitten en dacht nog heel onnozel, oh jé,
wat vervelend, die weten vast niet dat ik
jarig ben. Ik wandelde naar de achteringang, opende de deur en daar stonden 60
vrienden, klanten en familie met een glas
champagne in de hand mij happy birthday
toe te zingen. Ik was met stomheid geslagen en buitengewoon verrast. Het werd
een van de mooiste dagen van mijn leven
en daar wil ik iedereen nog heel hartelijk
voor bedanken.”
Op de vraag of hij nooit naar Parijs terugverlangt zegt Patrice: “Ik heb nooit spijt
gehad van mijn besluit om hier te komen
wonen. Het dorp is prachtig en wat ik heel
belangrijk vind: ik heb heel goede contacten gekregen vooral onder mijn klanten.
Dat is iets wat in Parijs nooit gelukt was.
Mensen zijn daar veel afstandelijker.
Hopelijk is het mij gegeven om tot mijn
65e door te gaan en wat daarna komt zie
ik wel.”
Conny Rector

PIJL
De één schiet met pijl en boog,
de ander gooit met dart.
Maar alleen de pijl van Amor
raakt steeds regelrecht je hart.
Peter van Elswijk

AANNEMINGS BEDRIJF
HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.
Woensbergweg 2 1261 AP Blaricum

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken

Tel. (035) 531 07 34 Fax (035) 538 02 66

Singel 3 - Blaricum - Tel.: 035 5383620 / 5389372

(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

Blaricumsche
IJzerhandel
Dorpsstraat 9 - 1261 ES Blaricum
Tel. 035-5382303 - Fax 035-5382338
IJZERWAREN-GEREEDSCHAPPEN- MACHINES
TUINARTIKELEN EN GAZ0NMAAIERS

Smederij
B. v.d. Bergh
Tuin- en parkmachines
Tractoren
Smederij werkzaamheden
Landbouwwerktuigen

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

GEMEENSCHAPSFONDS
BLARICUM NU
Begin 2005 wordt ook in Blaricum, in
navolging van de gemeenschapsfondsen
(community foundations) in andere
landen, door enthousiaste dorpsgenoten een ‘gemeenschapsfonds’ opgericht
en het geld daartoe bijeengebracht,
onder het motto ‘Met elkaar, voor
elkaar’. De oprichters en de geldgevers
voelen zich sterk sociaal betrokken en
willen op een duurzame manier bijdragen aan de verdere ontwikkeling van
onze dorpsgemeenschap. Dit zal vooral
moeten gebeuren door het steunen van
lokale projecten, die ten goede komen
aan de kwaliteit van onze gehele
Blaricumse samenleving. Wij hebben u
over de start van het fonds al uitvoerig
bericht in het artikel “Wij zijn verantwoordelijk voor elkaar” in hei & wei nr.
289 van oktober 2005. Wat is er sindsdien zoal gebeurd? Wat heeft het
Gemeenschapsfonds al bereikt? Daarover spraken we onlangs met Jan
Greven, de voorzitter van het fonds.
“Zoals te verwachten was nam het enige
tijd voordat het fonds en zijn mogelijkheden in ons dorp voldoende bekend waren.
Dat is begrijpelijk. Werd er in 2005 nog
maar een enkel verzoek tot subsidie ingediend – die achteraf niet nodig bleek –, in
2006 werd dat anders. Vooral ook nadat
we op 7 februari jl. een voorlichtingsbijeenkomst hadden georganiseerd in ‘De
Blaercom’ voor alle vrijwilligersorganisaties en stichtingen in ons dorp. De zaal zat
stampvol. Er waren vertegenwoordigers
aanwezig van de stichtingen Rollybus ’t
Gooi, Wilde Planten Blaricum / Gooische
Heemtuinen, Bejaarden- en Ziekenomroep Gooi en Omstreken, het
Dorpsblad ‘hei & wei’, de Historische
Kring, Kunst en cultuur Blaricum (o.a.
Open AtelierRoute) en van de verenigingen BVV ’31, de Gymnastiekvereniging
Vlugheid en Kracht, de Peuterspeelgroep,
de Oranjevereniging, het Gemengd Koor
en van de besturen van de RK Parochie
St. Vitus en de Protestantse Kerk. Het was
een geanimeerde avond. Iedereen wilde
het naadje van de kous weten. Wij maakten nog eens onze doelstellingen duidelijk
en vertaalden die, op vragen uit het
publiek, in concrete voorbeelden. Er volgden levendige discussies en het beeld van
het fonds kreeg duidelijk gestalte. Het
werd inmiddels een ieder ook duidelijk
dat het fonds geen exploitatietekorten
dekt maar alleen voor een deel bijdraagt
aan de kosten van éénmalige projecten,”
aldus Jan Greven.
Lopende projecten 2006
“In de maanden daarop merkten we dat
het echt ging werken. Zo hebben we nu de
volgende projecten lopen: de Imkersvereniging Blaricum gaven we een bijdrage voor het zaaien van bloemen in de
akker tegenover de bijenschans, de
Historische Kring Blaricum een deelsubsidie voor de totstandkoming van
het ansichtkaartenboek ‘Groeten uit
Blaricum’ dat verschijnt in mei 2007, de
Stichting kunst en cultuur Blaricum een
deelsubsidie voor de Open AtelierRoute
Blaricum 2006, de voetbalclub BVV ’31
een bijdrage voor de feesttent voor het 75jarig jubileum en het Paasvuurcomité
Blaricum hulp bij de vereiste procedures.
Met deze ontwikkelingen zijn we erg blij.
Het dorp dat het heeft opgepakt, ook!”
Bestuur, landelijk, aanvragen en bijdragen
Het huidige bestuur bestaat, naast voorzitter Jan Greven, uit secretaris Mariëtte
Gillis, penningmeester Paul Nobelen en
de leden Philip Alberdink Thym en
Thérèse Lohman. Allen uit Blaricum. Het
fonds is aangesloten bij het landelijk
Platform Gemeenschapsfondsen. Naast
Blaricum zijn er momenteel gemeenschapsfondsen actief in Alkmaar, Den
Bosch, Texel, Maastricht, Winterswijk,
Goirle-Riel, Schiedam en Eemland
(Amersfoort). “Maar... nu de uitgaven ook
hier beginnen te lopen is het noodzaak dat
we de gelden in voor ons fonds weer gaan
aanvullen. We doen daartoe graag een
oproep aan alle Blaricummers die voor
ons dorp niet alleen het hart, maar ook
met de portemonnee op de juiste plaats
hebben om een (fiscaal aftrekbare) gift te
doen. Voor onze gemeenschap.”
Hoe? Zie daarvoor de website
www.gemeenschapsfondsblaricum.nl of

EEN HARDLOPER
VAN FORMAAT
Sinds december 2005 heeft de KNAU
(de Koninklijke Nederlandse Atletiek
Unie) een nieuwe voorzitter in de persoon van Wim Slootbeek, een 52-jarige
inwoner van Blaricum en de vader van
een bekende Blaricumse voetballer uit
het eerste elftal van BVV ’31.
Dat hij voor deze functie van hoogste
bestuurder in de atletiekwereld in
Nederland in aanmerking kwam was niet
zo verwonderlijk, want hij is van jongs af
aan in die wereld opgegroeid. Veertig jaar
geleden werd Wim Slootbeek als geboren
Hilversummer – maar na zijn huwelijk
met de Blaricumse Ria ter Weijden, toen
woonachtig in Blaricum – lid van de
Gooise Atletiek Club.
Hij legde zich toe op de loopsport: de 400
meter en later de marathon. Maar al spoedig werd bij hem duidelijk dat hij naar het
voorbeeld van zijn vader een goed
bestuurslid zou zijn. Zes jaar lang was hij
voorzitter van GAC (de Gooise
Atletiekclub in Hilversum). En vanuit die
functie ook lid van de Unieraad van de
KNAU. Vanuit dat kader werd hij lid van
het hoofdbestuur en uiteindelijk vicevoorzitter om nu na het aftreden van zijn
voorganger Martin van Rooijen tot voorzitter te worden gekozen.

Op het terrein van de voormalige gemeentewerkplaats aan de Middenweg en het
terrein van het oude hotel aan de
Eemnesserweg wordt op dit moment hard
gewerkt aan het realiseren van twaalf
seniorenwoningen in de vrije sector. Het
is een oud en goed gebruik in Blaricum
om de geschiedenis van het dorp levend te
houden in de straatnamen. Hoe dat in dit
geval in zijn werk is gegaan zal ik u hieronder proberen uit te leggen.
Dorpsstraat 14
Het huis Dorpsstraat 14 en 14a is gebouwd in opdracht van de familie Doets.
Het terrein waar later de gemeentewerkplaats is gekomen hoorde daar onder
andere bij. Deze Nederlands-hervormde
familie had zelfs het huis Dorpsstraat 16
(Nico de Jong) als koetshuis in gebruik.
De familie Doets ligt begraven bij de protestantse kerk aan de Torenlaan. Nazaten
van de familie wonen nog in Loosdrecht.
Daarna werd de familie Tak eigenaar van
het huis aan de Dorpsstraat en het daarbij
behorende erf. De familie Tak heeft later
bekendheid gekregen in ons dorp door
onder andere slagerij Tak aan de
Angerechtsweg en het café ‘d’Ouwe Tak’
aan de Eemnesserweg. Zij hadden van het
huis aan de Dorpsstraat onder andere een
stalhouderij, slagerij en café gemaakt.

(geschreven een paar dagen na het
overlijden van onze hond op 18 maart jl.)

Voorzitter uit eigen atletiekkring
Wim Slootbeek is de zesde voorzitter binnen vijftien jaar, maar is er nu weer één uit
eigen kring. Hij weet hoe de organisatie in
elkaar zit en hij geniet het vertrouwen van
de achterban. Naast hem werd een tweetal leden aan het bestuur toegevoegd. De
een als verantwoordelijke voor marketing
en communicatie en de ander als vicevoorzitter. Want het voorzitterschap van
de KNAU is en blijft vrijwilligerswerk,
dat veel tijd kost en dat gedaan moet worden naast het werk dat hij als eigenaar en
directeur van een drukkerij in Mijdrecht
heeft te doen. Veel werk wordt gedaan
door het bondsbureau in Papendal, maar
elke drie à vier weken is er toch een
bestuursvergadering waarin het beleid en
de werkwijze ten bate van de ruim
100.000 leden wordt bepaald.
Doel: promotie loopsport
Als voorzitter heeft Wim zich tot doel
gesteld dat de loopsport, die een enorme
groeimarkt is vanwege de belangstelling
voor de marathons en het nordic walking,
landelijke een grote ondersteuning zal
moeten krijgen. Het ledental is intussen al
gegroeid tot 120.000, maar de wens is dat
het er in 2008 meer dan 140.000 zullen
zijn. Een ander doel dat Wim zich heeft
gesteld is: het naar Nederland halen van
grote atletiekevenementen. Het moet volgens hem haalbaar zijn dat in 2011 een
Europees kampioenschap indooratletiek
hier wordt georganiseerd en dan in 2014
een Europees kampioenschap outdoor.
Niet op de voorgrond
In ieder geval is Wim Slootbeek met groot
enthousiasme aan deze representatieve
functie in de sportwereld begonnen. Hij is
echter geen man die op de voorgrond
treedt. Het liefst werkt hij achter de schermen. Maar als voorzitter van zo’n grote
sportbond in Nederland kan hij zich toch
niet verschuilen en zal hij zeker door meer
mensen dan voorheen gekend gaan worden. Ook hier in Blaricum!
Jan Willems
mail uw vraag naar
info@gemeenschapsfondsblaricum.nl of
schrijf naar Gemeenschapsfonds Blaricum,
Postbus 83, 1240 AB Blaricum.

P.E. CALIS
Tuinadvies
Aanleg en onderhoud

Witzand 1 - Blaricum

Blaricum is weer een nieuwe straat rijker. Eigenlijk moet ik zeggen een pad,
namelijk het Kuijerpad. Het komt de
laatste jaren niet zo vaak meer voor dat
het wegenpatroon van ons dorp wordt
uitgebreid. Maar nu is het toch weer
eens zover.

EEN STUKJE
VAN M’N HART

HOVENIERSBEDRIJF

* Tuinarchitectuur
*

HET KUIJERPAD

*Sierbestrating
*

(035) 5311912

Sybert Blijdenstein

Buiten schijnt de zon, maar binnen in mij is
het donker en kil. Vandaag is Nicky, onze
geweldige boxer, maatje en kameraadje
door dik en dun, gecremeerd. Kan het
eigenlijk nog niet bevatten. Hoewel ze
mank liep vanwege een agressieve tumor in
haar heup, liep ze vorige week nog stralend
met stokken te sjouwen en kreeg ze weer
belangstelling voor andere honden.
Donderdag nog hadden we ’t erover dat ze
waarschijnlijk deze zomer wel weer mee
zou gaan op vakantie en dacht ik, tegen
beter weten in, dat het misschien toch wel
goed zou komen met die heup. Een mens
blijft hopen, want je hebt hoop nodig om te
kunnen leven.
Sprankelend als ze was, plukte Nicky de
dag en dat probeerden wij ook te doen.
Vrijdag ging het ineens bergafwaarts en
wilde ze eigenlijk niets meer; wist ook niet
meer hoe en waar te liggen. Liet duidelijk
merken dat ze veel pijn had. Uitgerekend in

GROTER IS JUIST
VEEL BETER
(ingezonden brief)
In het juninummer stond alweer de vijfde
column van redacteur en oud-openbaar
bestuurder Van Zon met de raadselachtige
titel ‘Gemeenschap’. Meer vraagtekens
moeten evenwel worden gezet bij de
inhoud en teneur. Van Zon doet voorkomen alsof Blaricum het bestuurlijk allemaal wel op orde heeft en allemaal ook
best wel zelf kan. Daartoe verdraait hij de
waarheid door bij herhaling (het lijkt wel
hersenspoeling!) te stellen dat de
Bestuursmonitor (oktober 2005) geen
aanleiding zou zijn geweest voor provinciale herindelingsplannen. (Overigens
stelt hij in de column in het februarinummer dat zulks wél het geval is.) Een ieder
weet dat de uitkomst van dat onderzoek
een desastreus beeld te zien gaf over
zowel de actuele als de toekomstige
bestuurlijke kracht van college en
gemeenteraad. En een ieder weet dat de
lokale bestuurders hun ogen en oren vervolgens stijf dicht hebben gehouden en
hebben gekozen voor een wanhopige
vlucht naar voren: het samenvoeging van
zes ambtelijke diensten. Dat doekje voor
het bloeden lijkt niet te werken, want het
terugfluiten (ook van binnenuit het openbaar bestuur) wordt terecht steeds sterker.
Isolement doorbreken
Het zou Van Zon sieren ’s na te denken

J. Vos

Aannemer
In 1928 koopt Piet Kuijer het huis aan de
Dorpsstraat en de daarbij behorende
grond. Deze op 30 maart 1882 geboren
Piet Kuijer was aannemer en had achter
zijn huis een timmerwerkplaats. Op de
bijgaande foto ziet u mensen voor deze
timmerwerkplaats staan. Dit zijn van links
naar rechts: Jan Kaarsgaren uit Laren, Piet
Kuijer (aannemer), Kees ter Weijden (in
Blaricum beter bekend als ‘Kees de Tol’;
deze was getrouwd met Johanna Tak,
dochter van de vorige eigenaar) en Albert
Kuijer (broer van Piet die aan de
Naarderweg een aannemersbedrijf had,
gespecialiseerd in grondwerken en
wegenaanleg).
Wethouder
Piet Kuijer was een sociaal maatschappelijk
betrokken persoon. In 1920 stelde hij zich al
kandidaat voor de gemeenteraad. Het lukte
hem toen nog niet om er in te komen maar
een paar jaar later is dat wel gebeurd. Onder
burgemeester Klaarenbeek is hij zelfs nog
enige jaren wethouder geweest. Er werd in
die tijd veel ‘informeel’ vergaderd. Zo vertelde Annie, de dochter van Piet, mij namelijk, dat als zij van haar moeder haar vader
moest roepen voor het eten, hij dan vaak
zat bij Kees de Klerk in de schoenmakerij,
om de dagelijkse gemeentezaken door te
nemen. Kees de Klerk was de vader van
oud-wethouder Herman de Klerk, in die
tijd ook actief in de dorpspolitiek.
Gemeentewerkplaats
In 1955 kocht de gemeente het terrein van
Piet Kuijer om er een gemeentewerkplaats, annex brandweergarage van te
maken. Tot op dat moment waren deze
nog gehuisvest aan de Brinklaan, waar nu
het weekend. Onze eigen dierenarts had
geen dienst, dus ten einde raad een dienstdoend arts gebeld op zaterdag. Om 14.00
uur konden we er terecht. Kwispelend liep
ze de dokter tegemoet... Het betekende het
einde van een tijdperk boxers... en daarmee
ook van de dagelijkse loopjes en de gezelligheid daaromheen. Ruim 8 jaar heeft ze
mogen worden. Voor ons nog te jong, en
hoewel ze al een jaar liep te tobben en we er
eigenlijk op waren voorbereid, kwam het
einde toch nog onverwacht. De dokter vond
dat we de ‘juiste beslissing’ hadden genomen. Goed om te weten. Maar waarom
voelt het dan niet zo? Waarom lijkt het huis
zo kil en leeg? Je verstand kan het wel beredeneren, maar het hart zou het zo graag
anders hebben gewild. Acht en een half
geweldige jaren hebben we met Nicky
gehad. Ze was onze vierde boxer en alle
goede eigenschappen van onze andere
boxers waren in haar verenigd.
Acht jaar geleden... Met dertien weken
kwam ze bij ons. We haalden haar op in
België en ik zie haar nog zitten in d’r mandje. Parmantig, (toen nog) blauwe oogjes in
zo’n lief koppie. Enthousiast kwam ze op
over het feit dat ruim de helft van de
Nederlanders (relatief) gelukkig en
gezond woont in een stad die groter is dan
250.000. En dat hij eens kennis zou
nemen van het initiatief ‘Van
Zwanenmeer tot Bijlmermeer’, waarin het
Nationaal Ballet met streetdancers een
gezamenlijk optreden doen, mede om een
cultureel isolement te doorbreken. En dat
is nou precies waar het in Blaricum om
zou moeten gaan: doorbreken van het
politiek/bestuurlijk isolement dat deze
gemeente nu al zolang in zijn greep houdt
en waardoor er óf niets tot stand komt óf
tonnen belastinggeld aan non-productief
wanbeleid worden besteed. Ziet Van Zon
dat niet, of heeft hij reden om zich daar zo
furieus tegen te verzetten?
Van Zon zou tevens kennis kunnen nemen
van recente studies van het SMO, waarin
de kracht van de stad (grote bestuurlijke
eenheid) op zowel economisch, sociaal,
cultureel en bestuurlijk gebied objectief
wordt aangetoond. En misschien zou hij
ook ’s kunnen nadenken over deze sociologische paradox: ‘groot maakt verbindend klein’. Ofwel: de bestuurlijke vergroting van een samenleving leidt er doorgaans toe dat bestaande en nieuwe groeperingen hun identiteiten én gaan aanscherpen én op zoek gaan naar nieuwe
vormen van samenwerking.
Mijns inziens leidt de houding ‘wij kunnen het zelf wel’ er alleen maar toe dat
Blaricum een bestuurlijk en geld- en
natuurverkwistend broddellapje blijft dat
zichzelf vergiftigt met nutteloze bouwprojecten en a-sociale barrières. Opgaan in

Huizerweg 2
Blaricum
Tel. 035 538 33 93

Vitusgebied
Als er straks gebouwd gaat worden in het
‘Vitusgebied’ en er komen nieuwe wegen,
paden of lanen, dan hoop ik dat de vernoeming daarvan verwijst naar het verleden van dat gebied. Het zal namelijk niet
vaak meer voorkomen dat er in het oude
dorp nieuwe straatnamen bedacht moeten
worden. Daarom is zorgvuldigheid geboden. Dit maakt ook onderdeel uit van ‘ons
culturele erfgoed’.
Frans Ruijter
ons toe met haar zachte, ruime velletje en ze
rook zo lekker! Het was liefde op het eerste
gezicht van beide kanten en dat is ook altijd
zo gebleven. Ze was een echte knuffelhond;
sociaal naar andere honden, maar liet zich
niet de kaas van het brood eten. Ook had ze
een uitgesproken voorkeur voor sommige
mensen en dat liet ze duidelijk merken.
Je bent met een hond, of met wat voor huisdier dan ook, gebonden, maar er staat
zoveel onvoorwaardelijke liefde en een
rotsvast vertrouwen tegenover. Dat maakt
het hebben van een dier dubbel en dwars
waard! Veel is er in die jaren veranderd binnen ons gezin en ook daarbuiten, maar
Nicky bleef onze constante factor. Het verdriet is groot en het zal best een lange tijd
duren voordat het een plekje heeft gekregen.
En nu... We zijn intussen en paar maanden
verder en soms is het net of ik ’r hoor zuchten op de bank, haar geliefkoosde plekje, of
hoor lopen op de trap en dan voelt het of ze
nog even dichtbij is. We missen Nicky nog
heel erg en ik besef dat zij voor altijd een
stukje van m’n hart met zich heeft meegenomen.
Tiny de Wit
een gemeente GrootGooi betekent daarentegen de ruimte krijgen zichzelf te profileren als ‘deel van een geheel waar het plezierig wonen en verblijven is’. Het ‘alles
zelf willen doen’ zoals Van Zon kennelijk
voorstaat, betekent het einde van
Blaricum, opgaan in een grote gemeente
betekent juist het behoud van Blaricum en
haar unieke cultuur én een (nog) zorgvuldiger gebruik van de openbare ruimte.
Peter van Rietschoten

Corrie de Gooijer met haar 27 jaar oude
haflinger-merrie Hanneke die ze elke dag
meeneemt voor een wandelingetje in de
buurt.

Al meer dan 60 jaar
ambachtelijk
bereid ijs

IJSSALON

WONINGINRICHTING

Linnen en Bedtextiel

onder andere de Historische Kring zijn
onderkomen heeft. In 1956, nu dus 50 jaar
later, werd de verhuizing een feit. In 1998
is de gemeentewerkplaats verplaatst naar
Eemnes. Nu, acht jaar later zullen de huizen binnen afzienbare tijd worden opgeleverd. De gemeente was eerst van plan om
er de naam ‘Werfpad’ aan te geven. Ik vind
het prettig om nu te constateren dat het de
naam ‘Kuijerpad’ krijgt. Je hoort nu in het
dorp: “De woningen staan wel erg dicht op
elkaar.” Laten we eerst maar eens afwachten tot alles klaar is, de bouwketen weg
zijn, het pad bestraat is en er wat groen
aangeplant is. Pas dan kun je er een goed
oordeel over geven. Wij van hei & wei
hopen dat de toekomstige bewoners daar
met plezier en in goede gezondheid mogen
wonen. En over het pad mogen ‘kuieren’.

Huizerweg 10

BLARICUM
035 538 34 90

www.ijssalondehoop.nl

Fred Roest en Bert Borsen
Schietspoel 27, 1251 XT Laren
Tel./Fax 035 538 44 70

R.K.

Parochie

Protestantse

Gemeente

BLARICUMSE AGENDA
Blaricum

St. Vitus Blaricum
Diensten in het weekend
Zaterdag 17.00 uur en
zondag 9.45 uur:
Eucharistieviering of
Woord en Communieviering.
Zondag 2 en 16 juli:
Kindernevendienst.
In augustus:
Geen kindernevendienst.
Door de week:
donderdag 19.15 uur
Avondgebed in de dagkapel
(alleen in de maand juli).
Bijzonderheden:
In de maanden juli en augustus:
Geen seniorenmis.
Maandag 31 juli en dinsdag
1 augustus:
Bedevaart naar Kevelaar.
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.

piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas
Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

Zondag 2 juli 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum
Zondag 9 juli 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum
Zondag 16 juli 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum
Zondag 23 juli 10.00 uur
Gastpredikant
Zondag 30 juli 10.00 uur
Mevrouw Ds. J. Borst, Huizen
Zondag 6 augustus 10.00 uur
Mw. Ds. P. Barnard, Oosterend/Texel
Zondag 13 augustus 10.00 uur
Ds. J.L.W. Koppenhol, Huizen
Zondag 20 augustus 10.00 uur
Mw. Ds. N. Walet-Kooij, Amersfoort
Zondag 27 augustus 10.00 uur
Drs. F. Bouwen, Voorburg
Zondag 3 september 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum
Tijdens de kerkdiensten is er kinderoppas
(0-4 jaar) en kinderkerk (4-12 jaar).
Tijdens de schoolvakantie is er geen kinderkerk, wel kinderoppas. De jeugdkapel
voor jongeren van 12-18 jaar komt, behalve tijdens de schoolvakantie, bijeen in De
Blaercom. Zie ook:
www.protestantsegemeenteblaricum.nl.

03-04-2006
09-04-2006
21-04-2006
24-04-2006
30-04-2006
15-05-2006
16-05-2006
18-05-2006
24-05-2006
25-05-2006
27-05-2006

Floortje Bouma
Dustin Roan Puijk
Nelson William
Thomas Schoenmaker
Sarah Laun
Niels Sebastiaan
Bröring
Rosalie Valérie
Willemijn Alexandra
Albada Jelgersma
Jayden den Hartog
Constantijn Henricus
James Smit
Oliver Jean-Marc
Koster
Martinus Loyaard
Petrus Kortekaas
Jay Euan Reginald
Hoogland

HUWELIJKEN
28-04-2006
31-05-2006

‘t Draadje
Uw kleding in topvorm!
Kleding verstel- en herstelwerk
Bellen kan altijd (behalve zondag)
Tel. (035) 692 1876 Mob. (06) 128 54070
Open: di. wo. do. 13.00 uur-18.00 uur
Verder alleen op afspraak.
Christine Noordanns
Fok 16, 1276 HW Huizen
Graag tot ziens!

MISDIENAARSREÜNIE
St.Vituskerk: op zondag 9 juli. Om
13.00 uur start traditionele fietspuzzeltocht. Om 13.15 uur start huifkarrit.
Vanaf 16.00 uur prijsuitreiking en barbecue. Ook kinderactiviteiten. Omdat
adressenbestanden ontbreken: attendeer
oud-misdienaars en acolieten op deze
reünie!! Centrum van de festiviteiten: de
tuin van de RK Pastorie. Einde: tijdig
weer thuis voor de finale WK voetbal.
Inschrijven voor fiets- en karrit: 9 juli tot
13.00 uur; kosten € 2,- p.p., kinderen
t/m 12 jr. gratis. Barbecue: € 12,50, kinderen t/m 12 jr. € 5,-. Consumpties: van
€ 1,- tot € 1,50. Inschrijfformulieren:
linda@vlugheidenkracht.com of bij de
RK Pastorie of bij de Protestantse Kerk.
Open tennistoernooi LTV De
Bijvanck: 29 juli t/m 6 augustus. Info:
tennispark Stichtseweg, tel. 5267531.
Rondrit Hoofdstadaanspanning:
6 augustus. Info: Th.A. Visser,
tel. 6946863.
FEESTWEEK (Oranjevereniging):
20 t/m 23 augustus. Uitgebreid programma komt nog in de bus. Zaterdag 19
augustus (Ziekenweitje): ringsteken op
het losse paard; het Kermis
Voetbaltoernooi; ’s avonds bij ‘Rust
Wat’ optredens en vuurwerk. Zondag 20
augustus: vossenjacht voor Solexen.

Maandag 21 augustus: keuring fietsjes
en versierde sjezen; ringsteken met sjezen en bakfietsen. Woensdag 23 augustus: Volksspelen op het Oranjeweitje,
i.s.m. de brandweer, touwtrekken en
handicapraces. Info: Oranjevereniging,
Leon van de Laarschot, tel. 5264869.
KERMIS (oude dorp): 21, 22 en 23
augustus 2006.
DIVERSEN:
De Blaercom / De Malbak (S.L.W.):
voor activiteiten zie het programmaboekje van de S.L.W. in De Blaercom en
De Malbak. Info: Lisette Mooij,
tel. 5312977.
Fietsgilde ’t Gooi: maakt in juli en
augustus in ’t Gooi weer zijn bekende,
fantastisch mooie en gezellige fietstochten. Voor info: www.fietsgilde.nl.
Steun ontwikkelingsproject Nepal:
voor info Nelleke Alders, tel. 5247705
of 06-22116857.
Steunpunt Mantelzorg Gooi en
Vechtstreek: diverse cursussen.
Info: Nanneke Kuipers, tel. 6970050,
van 9.00-13.00 uur.
Stichting ’t Gilde: in De Warrekam te
Laren. Info: tel. 5242313 en
www.gildegooinoord.nl.
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek:
diverse cursussen Info: tel. 6924495,
www.tgvleden.nl.

GEBOORTEN

035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV

KUNST & CULTUUR:
Galerie De Vlierhove, Blaricum: in de
zomermaanden gesloten.
Info: tel. 5383736, www.vlierhove.nl.
Gemeentehuis Nederheem / Expositieroute: van 3 juli tot half augustus expositie van lak- en olieverfschilderijen van
Inger Steyn (Dooyewaard Stipendium).
Vanaf half augustus het werk van deelnemers aan de Open AtelierRoute Blaricum
op 9 en 10 september a.s. Tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.
Info: tel. 5399575, www.blaricum.nl.
Singer Museum, Laren: eigen collectie. In nieuwe tuinzaal: Modernisme, t/m
voorjaar 2007 Singer Solo Hart Nibbrig;
t/m 27 augustus Singer Laren Live, een
halve eeuw Singer Museum met diverse
bijzondere evenementen.
Info: www.singerlaren.nl, tel. 5393950.
Galerie Bianca Landgraaf, Laren: t/m
3 september de ‘Zomerparade’.
Info: tel. 5335987 en
www.galeriebiancalandgraaf.nl.
Historische Kring Blaricum (De Deel,
Brinklaan): expositie ‘Verdwijnend
Blaricum...?’ Olieverfschilderijen van
Han Schoon.
EVENEMENTEN:
Open dressuurwedstrijden Stad en
Lande Ruiters: 3 juli. Info: mw. Fokker,
tel. 6917634.

Jan Dekker en: Jacoba
Theodora Wierda
Chiel van Geelkerken
en: Bertha Margaretha
Mirjam van Voorst

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. Eventueel met bijpassende foto. Verkorte opname in de
Blaricumse Agenda kan ook. Reacties
op hei & wei-artikelen worden alleen
geaccepteerd als deze voorzien zijn van
volledige naam en adres. Plaatsing is
uiteraard afhankelijk van de beschikbare
ruimte en is steeds ter beoordeling van de
redactie.
Kopij voor het september nr.
inleveren uiterlijk 28 juli 2006 bij de
eindredactie, Sybert Blijdenstein,
per bovenstaande e-mail, of per post,
William Singerweg 13,
1261 EH Blaricum.
Verschijningsdatum september nr.:
31 augustus 2006.

ROBERT BERKENBOSCH (V&K)
OP NK TURNEN!

ONDERZOEK
SAMENWERKING /
SAMENVOEGING

De elfjarige (!) Robert
Berkenbosch, turner van
Sport- en Gymnastiekvereniging Vlugheid &
Kracht, wist zich op
zaterdag 20 mei te
plaatsen voor de nationale finale turnen heren
NVWI. Tijdens de playoffs in Prinsenbeek
moest de talentvolle turner bij de eerste vier eindigen. Robert
zette alles op alles en behaalde een zilveren medaille. De jeugdige pupil turnde in
Prinsenbeek een zeer strakke en stabiele
wedstrijd, waarbij hij vooral indruk maakte op de voltige, het grootste struikelblok
voor de meeste atleten. Ondanks een kleine misser op dit toestel wist hij het één na
hoogste cijfer van de wedstrijd te scoren.
Met zijn zilveren plak én plaatsing voor
de nationale finale maakten Robert en zijn
hoofdtrainster Anouk Wallenburg en
trainster Saskia Wallenburg geschiedenis
voor V&K. Turnster Jolanda Raven
plaatste zich jaren geleden als reserve
voor het Nederlands Kampioenschap, dat
enkele jaren geleden omgedoopt is tot
nationale finale. Robert was het allereerste V&K-lid dat een definitief startbewijs
voor het NK had bemachtigd. Een bijzondere prestatie, zeker als het aantal trainingsuren bij V&K wordt afgewogen
tegen het aantal trainingsuren van zijn
tegenstanders.
De nationale finale, in aanwezigheid van
een grote fanclub van Robert, vond plaats
op zaterdag 27 mei in Borne. Hij eindigde
daar op de twaalfde plaats. Het was zijn
eerste finale en hij hield zich goed staande tussen de nationale toppers in de klasse NWVI-pupil. Hij scoorde vooral hoge
cijfers op de onderdelen sprong (8,8) en
het altijd zware toestel voltige (8,1). De
verschillen waren minimaal. Namens de
redactie van hei & wei: Robert, proficiat!
Voor meer informatie: Anouk Wallenburg,
tel. 035-5386247 / 06-11013513.

Naar aanleiding van de toenmalige
expansiezucht van Hilversum vond op
27 januari l996 in restaurant ‘Rust
Wat’ in Blaricum een bijeenkomst
plaats van een dertigtal verontruste
Blaricummers.
Het resultaat van die bijeenkomst was de
oprichting van het ‘comité Blaricums
Toekomst’, onder voorzitterschap van
Joke Lanphen, dat zich als doel stelde het
behoud van het eigen karakter van
Blaricum en het stimuleren van ontwikkelingen dienaangaande voor de toekomst
van Blaricum en haar inwoners. Het
comité ontwikkelde een aantal activiteiten, zoals kort na de oprichting, met een
eigen kraam op de Blaricummerie tijdens
Koninginnedag, waar burgers konden discussiëren met comitéleden. De T-shirts,
met teksten zoals ‘Ik slaap het liefst met
een Blaricumse’, waren binnen de kortste
keren uitverkocht. Hoewel eind jaren
negentig de dreiging afnam bleef het
comité waakzaam.
Thans, tien jaar na de oprichting van het
‘comité Blaricums Toekomst’, zijn er
opnieuw ontwikkelingen in de regio die
gevolgen kunnen hebben voor Blaricums
onafhankelijkheid. Om die reden wilde
het comité wel eens weten hoe de inwoners eigenlijk denken over de zelfstandigheid van Blaricum en over samenwerking
met omliggende gemeenten. Tussen 1 en
9 mei vond in opdracht van het comité een
telefonische enquête plaats door het onafhankelijke onderzoeksbureau Intomart:
een steekproef onder 500 inwoners, gelijk
verdeeld over de Bijvanck en het oude
dorp. Vergeleken met krantenenquêtes
waarvoor zich over het algemeen alleen
fervente voor- of tegenstanders melden
kan het onderzoek door Intomart als
representatief voor Blaricum beschouwd
worden.
De conclusie die uit het onderzoek getrokken kan worden is dat de Blaricummers
over het algemeen (80%) achter samenwerking met omliggende gemeenten

de Specht

staan. De voorkeur gaat hierbij uit naar
Laren. Alhoewel men duidelijk minder
positief staat ten opzichte van een eventuele samenvoeging (fusie) met omliggende
gemeenten, staat hier toch nog ruim tweevijfde (44%) achter, waarbij ook hier de
voorkeur uitgaat naar Laren. Met betrekking tot één grote Gooistad oordelen de
Blaricummers veel kritischer: ruim driekwart (77%) wil dit niet. De uitkomst van
de enquête is duidelijk. Een ruime meerderheid van onze dorpsgenoten is vóór
samenwerking, en dus voor zelfstandigheid, hetgeen echter samenvoeging op
den duur niet hoeft uit te sluiten. De meerderheid van de inwoners verkeert wat dat
betreft in goed gezelschap: minister
Remkes (Binnenlandse zaken) stelde
begin dit jaar in de Prinsemarij in Laren
dat een innige samenwerking van Laren,
Eemnes en Blaricum een goed alternatief
is voor samenvoeging.
Comité Blaricums Toekomst

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 of 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,
Ria Bulten-v.d. Mik, Linda Eggenkamp,
Nico de Gooijer, Aty Lindeman-Strengholt,
Piet Niks, Tjerk Visscher, 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: 4.500

ARMARIUM

de “Briljant” versierder van ‘t Gooi

Boom-, en
Groenverzorgingsbedrijf
Blaricum

Fr i t z
Hörl

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

edelsmid

Venenweg 3, 1261 HX Blaricum
Tel: 035-5384020, fax: 035-5384021

-

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

