29e jaargang
nr. 300
oktober 2006

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

BLARICUMS
NIEUWS

DE REIS VAN HUN
LEVEN

WETHOUDER
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Zondag 29 oktober is het einde zomertijd! Om klokslag 03.00 uur wordt het
opnieuw 02.00 uur. Een uurtje langer om
o.a. te slapen.
S.W.O.-BEL Blaricum verhuist. Per 3
oktober a.s. wordt verhuisd van de
Brinklaan 4 naar De Blaercom aan de
Schoolstraat 3, waar aan de rechterkant
van het gebouw een eigen toegang tot het
nieuwe kantoor is gecreëerd. Dus niet
naar binnen via de gewone Blaercomingang! De S.W.O.-BEL is een professionele welzijnsorganisatie (met subsidie van
de BEL-gemeenten) voor gehandicapten
en senioren, die zolang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen en functioneren.
De ouderenadviseur Carla Resing is alle
werkdagen aanwezig van 10.00-11.00 uur.
Zij helpt u verder door het woud van
woon-, zorg- en welzijnsvoorzieningen en
bij het aanvragen van personenalarmering. Daarnaast heeft de organisatie ook
eigen taxivervoer en -regeling voor alle
65 plussers (LATAX) en een servicedienst, bezorging door vrijwilligers van
maaltijden aan huis. Info: tel. 5389025, email swobel.blaricum@hetnet.nl.
Sluitende gemeentebegroting 2007. De
gemeente Blaricum heeft weer een structureel sluitende begroting. Dit is een
gevolg van een aantal meevallers, waarvan de hogere uitkering uit het gemeentefonds de belangrijkste is. Er is € 387.000
meer te besteden. Een aantal bezuinigingen op onderwijs en welzijn wordt mogelijk teruggedraaid van 10% naar 4%. Meer
geld gaat er naar groenonderhoud, versterking openbare orde en veiligheid, uitbreiding Beschermd Dorpsgezicht, nieuwe welstandsnota, en bomenbeheer.
Onzeker is nog het effect van het lokalentekort van de basisscholen. Verder krijgt
Blaricum ruim € 500.000 voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (Wmo) die de Welzijnswet
en delen van de AWBZ vervangt. De
Vitus- en Bijvanckplannen blijven naar
verwachting binnen de eerder vastgestelde financiële kaders. De onroerende zaakbelasting gaat omhoog met 2,75% en het
rioolrecht daalt met ruim 20%. De begroting 2007 wordt behandeld in de raad van
19 oktober. Aanvang 13.30 uur.

HARM EN ANNEMIEKE KREMER
MET HUN OLDTIMER
NAAR PEKING

Blaricum heeft sinds kort drie wethouders, waarvan twee van buiten de
gemeente. Een kennismakingsgesprek
met één van hen, de in Weesp wonende
Ben Lüken (57).

Van de redactie
Voor u ligt het 300e nummer van ‘hei
& wei’! Een mijlpaal voor een, zelfs
landelijk gezien, uniek dorpsblad. Ons
eerste nummer (Tussen Hei&Wei) verscheen op 1 januari 1970. Bijna 37 jaar
geleden. Graag wil ik, ook mede
namens u, dierbare Blaricumse lezers
– voor wie we het allemaal toch doen –
onze grote schare vrijwilligers dankzeggen die zich al die jaren achtereen
belangeloos en met groot enthousiasme hebben ingezet voor ons blad. Vele
tienduizenden uren werk. Vaak topprestaties onder hoge tijdsdruk en met
weinig middelen. Weergevend wat er
gebeurt en wat er leeft in en om het
dorp. Dat is gelukt. En daar gaan we
mee door. Hei & wei is springlevend.
Op naar nummer 400!
Even nog iets anders. U mist in dit blad
het gebruikelijke extra inlegvel, dat
wel aanwezig was in de oktobernummers van voorgaande jaren. Vanwege
de sterk verminderde gemeentelijke
bijdrage (-30%) moeten we nu fors op
onze uitgaven bezuinigen. Vandaar.
Toch hebben we gemeend dat wij onze
lezers en met name alle kermis- en
feestweekliefhebbers niet tekort
mogen doen. Daarom hebben wij, net
als in voorgaande jaren wél de volle
ruimte gegeven aan de foto’s van de
feestweek en aan de uitslagen van de
diverse wedstrijden. Het aantal redactionele stukken hebben we ingekort.
Dat halen we de komende maanden
wel weer in. Vast en zeker. Kijkend
naar de sluitende gemeentebegroting
2007: als de vermindering van de subsidie voor een redelijk deel weer teruggedraaid kan worden dan komt er weer
ruimte voor het traditionele extra
inlegvel in het kermisnummer. Wie
weet...
Sybert Blijdenstein

Ze missen de wind door hun haren – de
hele reis is met open dak gereden –, de
woestijn met meelopende kamelen, een
tank benzine voor € 1,50, de hartelijke
verwelkoming iedere dag door de zes
rijen dik staande plaatselijke bevolking, de behulpzaamheid onderweg, de
soms overweldigende natuur, het moeten rijden bij de grens door een bak met
desinfecterend spul en zelfs missen ze
de slechte wegen die hen uiteindelijk
deed stranden vlakbij de Chinese grens.

Op 15 juli jl. was het dan zover. Bepakt en
gezakt stonden ze, gezeten in hun Daimler
SP 250 uit 1961, samen met nog 83 andere oldtimers van vóór 1976, op de Dam in
Amsterdam te wachten op het startsein
van burgemeester Cohen. Óp naar een 28
dagen durende reis van 17.500 kilometer,
via 14 landen naar Peking. Bijna twee jaar
nadat Annemieke de brochure aanvroeg
voor Harms verjaardag.
Aanvankelijk verliep alles zoals ze
gewend waren. Europese wegen en bevolking, maar wel lange dagen rijden van
minimaal 600 tot 900 km per dag. Elke
dag een goed hotel, maar ook elke dag
weer verder. Via Duitsland, Oostenrijk,
Hongarije, Roemenië, Bulgarije naar
Istanbul en Ankara in Turkije. Daar begon
de wereld er wat anders uit te zien. Lange
gewaden, stoffig en rommelig, echt
Oosters. Om vervolgens in Georgië,
Tblisi, weer midden in de moderne wereld
te stappen om persoonlijk begroet te worden door de vrouw van de president, die
de Nederlandse nationaliteit heeft. Daarna
verder naar Bakoe aan de Kaspische Zee,
waar de auto’s op de boot werden gezet.
De deelnemers pakten het vliegtuig en
vlogen
naar
een
badplaats
in
Turkmenistan om daar hun auto’s weer op
te pikken.
Harm: “Het hotel waar we logeerden was
pas vier jaar oud. Zeer luxe met zwembad,
tennisbanen en prachtige kamers.
Speciaal gebouwd op last van de president. Maar het was alleen geopend omdat
wij er zouden logeren. Verder was het
altijd gesloten, omdat achteraf bleek dat
toeristen er niet kwamen en geen interesse hadden om daar te vertoeven.
Waarschijnlijk geen haalbaarheidsonderzoek van te voren gemaakt?!!”
Van daaruit via de hoofdstad Ashgabat,
Buchara in Oezbekistan, Tasjkent,
Bishkek in Kirgizië naar Almaty. In
Kazachstan gaf de auto definitief de geest.
Annemieke: “Een paar dagen daarvoor
ontdekten we een scheurtje in één van de
wielen. Harm verwisselde samen met een
Innovam team (dat was een technisch
team dat meereisde en kleine reparaties
kon uitvoeren) een achterwiel en we dachten dat alles in orde was. Tot in Bishkek
de auto begon te slingeren en we na het
stoppen ons rechterachterwiel voorbij
zagen rijden. We hebben de wielen nog
laten lassen maar het was onverantwoord
om daarmee verder te rijden. Toen was het
einde verhaal. We waren vlakbij de
Chinese grens en besloten te gaan vliegen
naar Peking. Eerst hebben we de Daimler
na een nachtelijke vrachtwagentocht – er
kwam geen eind aan – met twee Chinezen
die geen woord over de grens spraken,

Na de gemeenteraadsverkiezingen van
maart van dit jaar zocht de coalitie drie
ervaren wethouders. Ben Lüken kwam al
snel in beeld. Hij was 13 jaar lang wethouder in Weesp geweest en sinds 2005
voorzitter van de Agrarische Stichting
Blaricum. Omdat deze stichting nauw
betrokken is bij de bouwplannen op de
Blaricummermeent (gronden die moeten
worden overgedragen), was hij geen
onbekende op het gemeentehuis. Het
beviel hem wat hij daar zag en toen hij
hoorde dat men wethouders van buiten de
raad zocht, liet hij zich ontvallen dat hij
daar wel voor in was.
Het is enige maanden na zijn installatie
van 11 mei, en gevraagd naar zijn ervaringen tot op heden zegt Lüken: “Tot nu toe
(eind juni) ben ik alleen maar bezig
geweest met kennismaken en inwerken.
Dat is inmiddels afgerond en ik kan nu
aandacht gaan geven aan de punten uit
mijn eigen portefeuille. Heel belangrijk is
op dit moment het organiseren van de
nieuwe wet Wmo, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning die op 1 januari 2007
in werking moet treden. Deze wet is erop
gericht, dat mensen zoveel mogelijk mee
kunnen blijven doen aan de samenleving,
ondanks een handicap op wat voor gebied
dan ook. Dit betekent ondermeer deze
mensen te voorzien van huishoudelijke
hulp. We gaan dit organiseren in samenwerking met andere gemeenten (inmiddels beklonken door ondertekening van
een convenant met acht andere gemeenten
uit de regio, red.). Verder wil ik de onderhandelingen betreffende het Vitusgebied
weer opstarten en onderzoek ik de mogelijkheden om tot overeenstemming te
komen met de sportclubs van het
Oostermeent sportcomplex, wat betreft
privatisering. En ja, een heel groot issue is
natuurlijk de samenwerking met de andere BEL-gemeenten. Daar wordt op dit
moment met man en macht, ook door mij,
aan gewerkt.”
Lüken hoeft dus niet stil te zitten, temeer
daar hij, net als de andere wethouders, een
60% wethouder is. Wat, bijna vanzelfsprekend, inhoudt dat hij altijd langer werkt
dan deze 3 dagen per week. Hij vindt dat
naar Urumqi gebracht. En vervolgens via
de transporteur de auto naar de haven van
Peking laten vervoeren om hem zo, met
de andere rallyauto’s, op de boot naar
Nederland gezet. We bleven nog een paar
dagen in Urumqi en zijn daarna naar
Peking gevlogen, waar we meteen sightseeing zijn gaan doen. Overal geweest,
waaronder de Verboden Stad en de
beroemde Chinese Muur. En natuurlijk
hebben we, samen met alle overgevlogen
familieleden, op de aankomstdag van de
tour de deelnemers van de 80 overgebleven auto’s uitbundig begroet.”
Op 13 augustus, na vier en een halve
week, waren ze weer thuis in Blaricum.
Waar ze mijmerend over hun dagboekaantekeningen en foto’s denken aan die keer
dat 40 van de 200 deelnemers met darmklachten rondliepen, aan RTL 7 dat hen
van tevoren thuis en tijdens de trip interviewde, aan de schrijnende armoede die
ze zagen terwijl zij om de hoek zaten in
een luxe hotel, aan de hitte van 40 graden
en meer en het vele water drinken tot
soms wel 7,5 liter per dag, aan de geweldige organisatie en de twee dokters die
meereisden, aan de honderden kilometers
niets langs de weg en de extra benzine die
dus meegenomen moest worden, aan
China dat i.v.m. de Olympische Spelen in
2008 helemaal in de steigers staat en waar
een onteigeningprocedure een bulldozer
is, aan de vele contacten die ze gelegd
hebben. Maar ze denken vooral aan het
wondermooie om zo’n reis helemaal met
open kap te kunnen rijden. En verder mijmerend hopen ze dat er ooit nóg eens
zoiets georganiseerd zal worden, want dan
zijn ze wéér van de partij. Alleen zouden ze
dan op elke mooie plek, ter bezichtiging,
iets langer dan één nacht willen blijven.
Conny Rector
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geen probleem. “Want,” zegt hij, “dat is
normaal in de politiek. Ik ben daar inmiddels aan gewend.”
Nog vrij jong, hij was 29, stapte hij deze
wereld binnen. Van huis uit KVP-stemmer, was hij één van de eersten die het net
opgerichte CDA in 1978 in zijn woonplaats kwam versterken. Na de verkiezingen in dat jaar kwam hij direct in de
gemeenteraad, werd in ’82 fractievoorzitter en in ’90 wethouder van Weesp.
Daarnaast werkte hij in het onderwijs,
behaalde daarvoor de Pabo en studeerde
Nederlands, en was werknemer bij de
ABN AMRO Bank. Verder had hij talloze
(vrijwillige) bestuursfuncties. Dit alles
kostte veel tijd en een dag heeft maar 24
uur. Kwam/komt hij nog wel toe aan een
privéleven en/of ontspanning?
Lüken glimlachend: “Ik ben gelukkig
getrouwd, mijn vrouw kan goed omgaan
met mijn drukke bezigheden, ik heb twee
leuke kinderen, een jongen en een meisje,
waarvan m’n dochter nog thuis, en ben net
verhuisd naar een schitterende woonark in
de Vecht. Dat is dan ook de reden dat ik
voorlopig niet in Blaricum kom wonen. Ik
heb daarvoor ontheffing gekregen van een
jaar. Regelmatig maak ik, samen met mijn
vrouw, leuke stedentripjes. Als ik even
tijd heb lees ik, bij voorkeur literatuur en
poëzie, klungel ik in de tuin en ga af en
toe golfen, fietsen en tennissen. Op dit
moment ben ik druk bezig mijn oude huis
te ontmantelen en mijn nieuwe huis/ark
aan het inrichten. Ontspanning genoeg
dus. Ook ben ik van plan, na al deze verhuisdrukte, regelmatig in Blaricum te zijn
op de bijzondere dagen zoals de kermis
e.d. en eventueel een vrijwillige bestuursfunctie op me te nemen.”
Want Lüken ziet het wel zitten in ons
dorp. De ontvangst, bij zijn aantreding op
het gemeentehuis, was allerhartelijkst en
dat heeft hij als heel prettig ervaren. En
ondanks dat het college en de raadsleden
naar elkaar toe behoorlijk kritisch zijn,
heeft hij heel sterk het gevoel, dat men er
hier met zijn allen wat van wil maken. En
dat bevalt hem. De schouders eronder, dat
is zijn devies voor de komende 3 1/2 jaar.

eigenaar: de heer R. Ton

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

Conny Rector

OPENING HEALTH
CENTER FIT:
1 OKTOBER
(ingezonden mededeling)
Op 1 oktober is de opening van Health
Center FIT, het nieuwe fitnesscentrum
van Blaricum, een feit. Een volwaardig en
modern fitnesscentrum dat voorziet in de
toenemende vraag naar een gezonde en
evenwichtige levensstijl. De fitnessruimten worden uitgerust met de nieuwste
apparatuur van Technogym, waaronder
een Kinesiswand. Deze innovatieve trainingsmethode bevat elementen van
krachttraining, fitness, yoga en Pilates.
Health Center FIT verzorgt naast Personal
Training ook diverse groepslessen, waaronder Spinning, Pilates en Bodypump. Op
korte termijn zal ook gestart worden met
medische trainingsprogramma’s onder
begeleiding van fysiotherapeuten. Na alle
inspanning kan men nog even heerlijk
relaxen in de sauna en de sfeervolle loungeruimte. Meer informatie is te vinden op
www.healthcenterfit.nl. Op zaterdag 30
september (10.00-15.00 uur) wordt u de
laatste gelegenheid geboden om voordelig
in te schrijven. Locatie: Meentweg 37 F.

“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

Bloemen en meer

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

CAFE - RESTAURANT

hier komt

voor exclusieve & eigentijdse bloemversiering

LUNCHEN
AAN DE HEI

Nieuwint van Beek
Accountants &
belastingsadviseurs
Tel. 548 5860

TA F E L B E R G

PAPAGENO HELPT
KINDEREN MET
AUTISME

Singel 14
1261 XP Blaricum
Tel. 035 531 18 39

J
D

J. DE GOOIJER

G

AANNEMER

NIEUWBOUW

VERBOUW

ONDERHOUD

Slender You
Centre

®

Torenlaan 12D, 1261 GD, Blaricum

035-5312703
www.slenderyou-blaricum.nl

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

Mensen met autisme begrijpen de
wereld op een andere manier dan wij,
‘gewone’ mensen. Wij vinden hun
wereld vreemd, en zij de onze. Muziek
is een middel om toch contact met
elkaar te krijgen, maar het duurde even
voordat Aaltje van Zweden en Marijke
Foudraine dat ontdekten. Daarover in
de tuin van Aaltje een gesprek met hen
beiden.

• 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

WETHOUDER
INEKE DE JOODEBALJET (HVB)
Het was voor Ineke de Joode-Baljet een
verrassing dat zij na de laatste gemeenteraadsverkiezingen door Hart voor
Blaricum werd benaderd om te praten
over een wethoudersfunctie in
Blaricum.
Zij was al in l982 wethouder (CDA) in
Laren, hetgeen vroeg of laat ongetwijfeld
zou hebben geleid tot het burgemeestersambt in een gemeente. In l992 moest zij
echter haar politiek/bestuurlijke ambities
(voorlopig) uit het hoofd zetten vanwege
het overlijden van haar man, wiens grafisch bedrijf zij besloot voort te zetten.
Haar bestuurlijke belangstelling bleef
aanwezig, getuige onder meer het voorzitterschap van de openbare bibliotheek
Laren-Blaricum en dat van de Kerkenraad
Protestantse Gemeente Laren-Eemnes. En
nu, zoveel jaren later, toch weer wethouder en... eerste loco-burgemeester van
Blaricum.
Ineke is opgegroeid in het Gooi (Naarden
en Huizen) en woont sedert 1976 in
Laren. Vanaf l984 aan de Torenlaan, op
nog geen 50 meter van de grens met
Blaricum. Ze doet haar boodschappen in
ons dorp en volgt yoga in dorpshuis ‘De
Blaercom’. In de ruim 2 maanden dat ze
hier wethouder is, is er, samen met het
ambtelijk apparaat, hard gewerkt aan het
algemene inwerkprogramma. Met het voltallig college en het Management Team
enkele dagen ‘op de hei’, inventarisatie
van de problemen, bezoeken aan de
brandweerkazerne en de gezamenlijke
gemeentewerf in Eemnes en op de fiets de
gemeente verkend. In die twee maanden is
ook veel overleg gevoerd met Laren en
Eemnes over de BEL-samenwerking, die
in verband met de herindelingsplannen
van de provincie in een stroomversnelling
is gekomen. Naast deze twee grote klussen is er dan ook nog haar eigen portefeuille met ruimtelijke ontwikkeling,
volkshuisvesting, openbare werken,
natuur en landschap, milieuzaken, woonwagenzaken, monumentenzorg en agrarische zaken.
Als grote projecten heeft ze onder haar
hoede het voorontwerp bestemmingsplan
Dorp, waarover vier informatieavonden
komen in het najaar. Voorts is er de groenvisie, waarbij is gekozen voor een intensieve, wijkgerichte betrokkenheid van de
inwoners. En de achterstanden in het
groenbeheer zullen worden aangepakt.
Het derde project betreft de algemene
begraafplaats. Uit een behoefte- en capaciteitsonderzoek is gebleken dat eind
2007 de huidige begraafplaats vol is.
Uitgaande van een visie van 40 jaar is 1,8
tot 2 hectare uitbreiding nodig. De
gemeenteraad zal moeten beslissen in
welke richting uitbreiding kan plaatsvinden. Intussen wordt er gewerkt aan een
zogenaamd ruimingsplan.
Met veel plezier heeft zij deze maanden
beleefd. De portefeuille spreekt haar
enorm aan, omdat daartoe de aspecten
behoren die mede bepalend zijn voor het
karakter van ons dorp, een paradijs met
voor iedere inwoner z’n eigen paradijsje.
Prachtig, maar wel erg kwetsbaar. Het
nieuwe college wil duidelijk zijn voor de
burger, de regels strikt toepassen, heldere
procedures, overleg met omwonenden en
een open communicatie met de burgers.

Tien jaar geleden kwam Aaltje, getrouwd
met dirigent Jaap van Zweden en van wie
één van de vier kinderen autistisch is, in
contact met Marijke, verbonden aan de
Baak, Management Centre VNO-NCW,
getrouwd met Jan Foudraine. Ze gingen
op zoek naar mogelijke therapieën voor
autisten. Het duurde echter even voordat
ze op het idee kwamen dat muziek hierbij
behulpzaam zou kunnen zijn. ‘In een huis
waar muziek de hoofdrol speelt, hadden
we helemaal niet gedacht aan muziek als
therapie,’ vertelt Marijke. ‘Op de bank
keken we elkaar aan: kunnen we niet iets
met muziek doen?’ ‘We zijn samen naar
Amerika gegaan,’ vult Aaltje haar aan.
‘We hebben daar trainingen en workshops
gevolgd. Daar bleek al heel veel ontwikkeld te zijn op het gebied van muziektherapie en autisme, waar we nog nooit van
hadden gehoord! Daar hebben we ook
geleerd hoe je kinderen met autisme thuis
kunt begeleiden.’ Al snel besloten ze de
Stichting Papageno in het leven te roepen, ‘met als doel ouders, verzorgers en
begeleiders van kinderen met autisme te
helpen bij het vinden van de voor hen
meest geschikte therapeutische weg om
‘hun’ kind zo optimaal mogelijk zelfstandig te leren leven en functioneren,’ zoals
de doelstelling van de stichting luidt.
De eerste noten uit het fluitje van
Papageno uit Mozarts Zauberflöte klinken
ons tegemoet bij een bezoek aan de website www.stichtingpapageno.nl. Waarom
de naam van deze vogelvanger? ‘Om de
vrolijke, speelse, positieve uitstraling,’
zegt Marijke. ‘Muziek prikkelt, maakt
nieuwsgierig en schept veiligheid. Met
muziektherapie leg je op een diepere
gevoelslaag de basis voor contact met het
kind. Zo wordt door samen muziek te
maken interactie mogelijk, en kun je tenslotte de rigiditeit, die zo kenmerkend
voor autisme is, doorbreken.’ ‘Dat kan
met instrumenten,’ verduidelijkt Aaltje.
‘Maar ook zó’ en ze roffelt op de tafel. De
vrouwen halen wat eenvoudige instrumentjes tevoorschijn, zoals een rammelaar en een fluitje, en beginnen vrolijk
samen een concert te geven. ‘Muziek
begint al in de baarmoeder,’ vertelt
Marijke. ‘Daar worden trouwens alle zintuigen aangesproken, zoals het mee-

Rust en stabiliteit
De partijen van de nieuwe coalitie van
Hart voor Blaricum, VVD en CDA hebben elkaar duidelijk gevonden. Na een
voorgaande, instabiele periode is nu gekozen voor wethouders met ervaring en van
buiten de gemeente komend, omdat de
onderlinge politieke verhoudingen danig
verhard waren tijdens die periode die nu
achter ons ligt. Het duale stelsel schept
deze mogelijkheid om wethouders van
buiten te benoemen, waardoor je met een
objectieve en frisse blik, niet belast met
het verleden, aan de slag gaat. Vers bloed,
goed en sterk bestuur, naar elkaar luisterend, met respect voor elkaars meningen,
ook die van de oppositie. “Maar we moeten het allemaal nog waarmaken en we
zullen elkaar als wethouders aanspreken
op onze intenties.” Aldus wethouder
Ineke de Joode-Baljet. Wij van ‘hei &
wei’ zien haar toekomst met vertrouwen
tegemoet.
Adrie van Zon

schommelen met de moeder.’ Maar hoeveel ze ook over autisme weten, Aaltje en
Marijke zijn zelf geen therapeuten, en
stellen ook geen diagnoses.
Er rijden zeven Papageno-busjes door het
land, die gesponsord zijn door autobedrijven. Zodra ouders hun kind aanmelden
voor therapie wordt in de hele regio
‘reclame’ gemaakt, onder andere door
instellingen te benaderen. Zo hou je korte
wachtlijsten. Muziektherapeuten komen
dan eens per week met een busje vol
muziekinstrumenten en middelen bij de
kinderen op bezoek. Niet alleen om met
de kinderen muziek te maken, maar ook
om gesprekken met de ouders te voeren.
In de aanvangfase is deze ‘mobiele ambulante vorm van muziektherapie’ door de
Hogeschool van Utrecht uitgebreid onderzocht en waardevol gebleken.
Maar de stichting doet meer. Voor ouders,
begeleiders en hulpverleners worden
workshops en lezingen georganiseerd om
kennis te maken met andere, vaak in het
buitenland al toegepaste, manieren om
met autistische kinderen om te gaan. Ook
worden er trainingen voor hen opgezet,
zodat ze er zelf mee aan de slag kunnen.
Om samen te kijken naar individueel
gerichte activiteiten zijn er contacten met
specifieke zorginstellingen zoals Medisch
Kinderdagverblijven en onderwijsinstellingen. ‘We willen ook dat er zoveel
mogelijk wordt gepubliceerd,’ vertelt
Aaltje. ‘Hoe meer, hoe beter,’ en ze toont
me de brochure Muziek en Autisme, die
vol staat met informatie over boeken, tijdschriften, artikelen, video’s, websites,
instituten en uitgevers op dit gebied. En
dat alles ongesubsidieerd. ‘Anders ben je
teveel vrijheid kwijt,’ vertelt Marijke.
‘Want er zijn veel te veel regels waaraan
je dan moet voldoen. Wel wordt de

Aaltje van Zweden en Marijke Foudraine

muziektherapie, die via Papageno wordt
gegeven, vergoed vanuit het ‘rugzakje’,
het persoonsgebonden budget.’
Eens in de twee jaar wordt een benefietconcert gegeven in de Grote Zaal van het
Concertgebouw in Amsterdam. Dit jaar
op woensdag 27 december. Dan dirigeert
Jaap van Zweden, chef dirigent van het
Radio Filharmonisch Orkest, het uitgebreide Metropole Orkest met een keur van
artiesten. Iedereen treedt belangeloos op,
zoals in eerdere jaren Freek de Jonge,
Youp van ’t Hek en Paul van Vliet. Voor
het concert, dat voor iedereen toegankelijk is, zijn kaarten te bestellen bij het
Concertgebouw. Bovendien worden tien
ouderparen onthaald als eregasten, die na
het concert op uitnodiging van het Hilton
mogen overnachten.
Dit voorjaar zijn Aaltje en Marijke voor
hun werk als ondernemende talenten
gehuldigd door ABN AMRO. Op de website www.meldjeheld.nl is te lezen en te
zien hoe ze, samen met 28 andere vrijwilligers, een oorkonde ontvingen. Voor hun
werk voor autistische kinderen, die ze willen bevrijden van het etiket ‘ziek’ of ‘contactgestoord’ dat een creatieve omgang
met hun gaven en talenten in de weg staat.
Werk dat werkt, waarschijnlijk omdat ze
met kinderen een dieper en wezenlijker
contact weten te maken dan ‘normaal’ het
geval is. We zijn blij zulke mooie mensen
in ons Blaricums midden te hebben.
Satyamo Uyldert

HEKKEN
(ingezonden stuk)
Enige tijd geleden was ik met een medebestuurslid van onze stichting SKB aanwezig bij de eerste behandeling van het
nieuwe bestemmingsplan door Commissie II in het gemeentehuis.
Op een gegeven moment ging het over
hekken en hoe hoog die zouden mogen
zijn in het betreffende gebied. De stedebouwkundigen die het bestemmingsplan
maken stelden 1 meter voor, de leden van
de commissie maakten daar max. 1,5 m
van. Een mooi democratisch tot stand
gebrachte beslissing. Waar het mij nu om
gaat is het volgende. Opvallend is hoe de
laatste jaren een niet onaanzienlijk deel
van onze dorpsbewoners vanuit het oude
dorp en de villawijken zich verschanst
achter absurd hoge hekken, het liefst ook
nog voorzien van spiedende camera’s. Het
is een trend die niet lijkt te stoppen. Je
moet je toch vreselijk onveilig voelen om
dit soort maatregelen te nemen. Er is voor
het boevenvolk dan ook geen grotere indicatie van ‘hier is wat te halen’, hetzij spullen of kidnapping. Zij kunnen veel van de
koppen, die zij als slachtoffer willen, zo
uitknippen uit de Story, Weekend of Privé
waar ook nog eens hun adres vermeld
staat. Opvallend daarbij is dat de toch niet
echt arme forensen die ons dorp vroeger
bevolkten, en ook veel huidige gefortuneerde bewoners, door hun rustige en misschien zelfs wat teruggetrokken of
bescheiden levensstijl niet die ‘kijk mij
nou’ aandacht trok en trekt. Enfin, dat
moeten de ‘verschanste’ rijken maar zelf
weten. Het gaat mij om de ‘unheimische’
uitstraling die de hoge hekken, hagen en
camera’s ons mooie dorp geven. Daarbij
komen nog het soms ‘chique’ smeedwerk
en de begraafplaatsachtige coniferen die
niet ‘Blaricums’ zijn. Inheems zou je kunnen zeggen.
Blaricum is een oud boerendorp met
prachtige oude Saksische boerderijen en
typische oude eenvoudige dorpshuizen.
Op die uitstraling en sfeer kwamen de
schilders en vroege forensen af. Is het
trouwens wel zo veilig achter al die hekken en hagen? Is het geen schijnveiligheid?
Een deskundige die ik sprak gaf dat na
enig aandringen toe. Het middel is net zo
erg als de kwaal. Ook een psycholoog
bevestigt dat achter deze beveiliging je
elke dag geconfronteerd wordt met je risico’s. Als u zich hier echt onveilig voelt, ga
dan niet met een aantal lotgenoten hier op
een kluitje wonen. Dat heeft alleen maar
een aanzuigende kracht voor boevenvolk.
Er zijn prachtige streken in Nederland
waar nog geen criminaliteit is, daar kunt u
zonder al deze maatregelen rustig leven
en laat u Blaricum mooi.
Opvallend is dat in de V.S. het niet gebruikelijk is je terrein af te bakenen. Het
gazon van je buren gaat daar naadloos
over in je eigen gazon. Enfin we zijn hier
niet in de V.S. en ons Blaricumse dorp
kent vanouds heggen. Heggen tussen de
1,2 en 1,8 meter van liguster e.d. zijn oude
Blaricumse verschijningen.
Blaricummers, denk eens over uw verschansingen heen aan ons mooie oude
dorp en help mee de uitstraling en sfeer te
behouden. Dat is niet alleen voor nu maar
ook voor de toekomst. “Doe maar
gewoon, dan doe je al gek genoeg,” zei
mijn moeder altijd. Uw reactie graag naar
www.karakteristiekblaricum.nl.
Namens de Stichting Karakteristiek
Blaricum
Carlo Andreoli

INBRENG ROMMELMARKT 2007
Gaat u binnenkort uw zolder, kelder of
rommelkast opruimen? Goed idee, want
u kunt uw goederen weer inbrengen voor
de Rommelmarkt 2007, 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.

AANNEMINGS BEDRIJF
HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.
Woensbergweg 2 1261 AP Blaricum
Tel. (035) 531 07 34 Fax (035) 538 02 66
(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

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken
Singel 3 - Blaricum - Tel.: 035 5383620 / 5389372
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

UITSLAGEN VAN
DE KERMISWEEKWEDSTRIJDEN
(Voor meer foto’s van Tjerk Visscher zie
www.stormzon.com)
Zaterdagochtend 19 augustus 2006
Ongezadeld ringsteken
PONY’S:
1. Tamara Jansen
2. Elaine Rieder
3. Sanne Post
Bestgaande pony: Maaike Wiggerts
PAARDEN:
1. Elysa Oyens
2. Nico de Jong
3. Richard Riemer
Bestgaande paard: Bud de Gooijer

foto: Gerbe v/d Woude

foto: Tjerk Visscher

foto: Tjerk Visscher

Zaterdagmiddag 20 augustus 2006
Kermisvoetbaltoernooi
1. L.T.V. de Bijvanck
2. d’Ouwe Tak
3. Bijvanck
4. Oude Dorp
5. Politie
6. B.L.T.C.
7. T.N.T.
8. Veteranen BVV ’31
Schutterstrofee Piet Rigter (d’Ouwe Tak)
Fair-Play Cup Oude Dorp
Minst gepasseerde doelman:
Joop van Kooy (LTV de Bijvanck) en
Raymond Woudenberg (Bijvanck)
TNT Bokaal
Peter Krijnen
foto: Gerbe v/d Woude
Zondagmiddag 21 augustus 2006
Vossenjacht voor SOLEXEN
Thema: leukste/mooiste aankleding bij
‘Batman en Robin’ (Rob, Juliëtte
Engelberts)
Winnende groep: Boerenteam
Eindwinnaar Vossenjacht: Marita Rigter
Pechprijs (motorblok afgebroken):
Demian van Loo

foto: Gerbe v/d Woude

foto: Tjerk Visscher

foto: Tjerk Visscher

foto: Tjerk Visscher

foto: Tjerk Visscher

HOVENIERSBEDRIJF

P.E. CALIS
Tuinadvies
Aanleg en onderhoud

* Tuinarchitectuur
*

Witzand 1 - Blaricum

*Sierbestrating
*

(035) 5311912

Maandagochtend 22 augustus 2006
Keuring versierde fietsjes
ZELF VERSIERD:
1. Syl Puijk
2. Bente Verhoef
3. Isabeau Limburg
MET HULP VERSIERD:
1. Floor, Nino, Odessa, Thijs en Gio
2. Enar Leferink
3. Kim Lokker
Keuring versierde aanspanningen
PONY’S:
Bloemversiering / Cor Vos Beker
punten
1. Theo Makker, Joke Witte
44
2. Hanne Schipper, Esther Davids
39
3. Sanne Post, Jesse Groenestein
36
Originaliteit / BOV beker
1. Ashly Hoonhorst en Isabel
36
2. Paulien Hagen, Kristel Kos
35,5
3. Debby en Heather Groenestein
33
Landbouwstijl
1. Bernadette Wammes, Lotte de Jong 41
2. Wies ter Weijden, Ineke Majoor 38,5
3. Maaike en Nikita Wiggerts
34,5
Meest smaakvolle combinatie /
Aty Lindemantrofee:
Theo Makker, Joke Witte
PAARDEN:
Bloemversiering / Rabobank beker:
1. Familie Hilhorst
47
2. Sjeik Abdoel (Jan de Jong en Esther) 43
3. Wim Blom
40
Originaliteit / Burg. de Winterbokaal
1. Mirjam en Joey Groenestein
40,5
2. Patricia Post, Ashley Groenestein 38,5
3. Maaike v. Gaalen, Jolanda
Rokebrand
36,5
Landbouwstijl
1. Nico de Jong, Miriam van
’t Klooster
45,5
2. Milka de Vries, Evelien Hop
41,5
3. Timo Wiggerts, Kelly van Gent
37
Meest smaakvolle combinatie /
Bob Aninkprijs:
Nico de Jong, Miriam van ’t Klooster
Maandagmiddag 22 augustus 2006
Ringsteken aanspanningen
PONY’S:
1. Jose Baatje, Mariska Flink
2. Linda Vollebrecht, Jessica Arends
3. Theo Makker, Joke Witte
Bestgaande pony
Linda Vollebrecht met Hip Hop
Ringsteken met transport/bakfietsen
1. Wilma Wiggerts en kinderen
2. The Blues Brothers
3. Marco en Marita Steenbeek
Meest originele combinatie/Klaas
Vostrofee
Bart Steenbeek

J. Vos

foto: Gerbe v/d Woude

foto: Tjerk Visscher

foto: Gerbe v/d Woude

Ringsteken aanspanningen
PAARDEN:
1. Milka de Vries, Evelien Hop
2. Saskia de Boer, Thijs Makker
3. Judy de Jong, Annemiek van
Schaik
Bestgaande paard/Frans Elbersbokaal:
Eric de Gooijer met Olivier
Woensdagmiddag 24 augustus 2006
Touwtrekken
Heren: 1. Gebr. Van der Heiden
2. Ploeg met de lange naam die
niet op de beker past
3. Koot Electro
Dames: 1. Gebr. Van der Heiden
2. Bij mekaar geraapt zooitje
3. Piet Zonneveld
Handicaprace:
punten
1. Marijn de Jong, Marvy Rieder
110
2. Marco George, Lia van de Akker 126
3. Joost Kuyer, Marleen Calis
128

foto: Tjerk Visscher

Al meer dan 60 jaar
ambachtelijk
bereid ijs

IJSSALON

WONINGINRICHTING

Linnen en Bedtextiel

Huizerweg 10

Huizerweg 2
Blaricum
Tel. 035 538 33 93

035 538 34 90

BLARICUM

www.ijssalondehoop.nl

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

Colofon

R.K.

Parochie

Protestantse

Gemeente

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

Blaricum

St. Vitus Blaricum
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

piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas
Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV

Diensten in het weekend
Zaterdag 17.00 uur en
zondag 9.45 uur
Eucharistieviering of
Woord en Communieviering.
Zondag 1 en 15 oktober
Kindernevendienst.
Door de week:
donderdag 19.15 uur
Avondgebed in de dagkapel
Bijzonderheden:
Dinsdag 3 oktober 19.30 uur
Sluitingsviering bedevaart Kevelaer.
Woensdag 4 oktober 10.00 uur
Seniorenmis waarna koffiedrinken.
Zondag 15 oktober 11.00 uur
Presentatie viering van de
Vormelingen m.m.v. koor
Timeless.
Zondag 22 oktober 11.00 uur
Woord en Communie viering
m.m.v. koor Vamos
Woensdag 1 november
ALLER HEILIGEN,
Géén seniorenmis.
19.15 uur viering van Allerheiligen
Donderdag 2 november
ALLERZIELEN
19.00 uur Rozenkransgebed
19.15 uur Gedachtenis viering
van alle overleden gelovigen.
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.

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.

‘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!

Kopij voor het november nr.
inleveren uiterlijk 29 sept. 2006 bij de
eindredactie, Sybert Blijdenstein,
per bovenstaande e-mail, of per post,
William Singerweg 13,
1261 EH Blaricum.
Verschijningsdatum november nr.:
26 oktober 2006.

Witte spelling
Deze zomer is een nieuwe officiële spelling met het bijbehorende Groene Boekje
in gebruik genomen. Omdat zij de spellingsregels onhanteerbaaar vindt, heeft
het genootschap Onze Taal het alternatieve Witte Boekje uitgebracht. Dit wordt
gehanteerd door o.a. de Volkskrant,
Trouw, NRC Handelsblad, Elsevier, Vrij
Nederland, HP/De Tijd, de Groene
Amsterdammer, Tekstnet, de NOS en
Planet Internet. Wij hebben besloten ons
bij deze rij gerenommeerde tekstgebruikers aan te sluiten. Waar in de ‘witte spelling’ vrijheden worden toegestaan, zal de
spelling van de auteur worden gerespecteerd. Het is dus mogelijk dat u in ons
blad zowel pannekoeken als pannenkoeken zult aantreffen.
Redactie

Zondag 1 oktober 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Zondag 8 oktober 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Avondmaal m.m.v. de Cantorij.
Zondag 15 oktober 10.00 uur
Mevr. Ds. N. Walet-Kooij, Amersfoort.
Zondag 22 oktober 10.00 uur
Mevr. Dr. A.M. Spijkerboer, Doorn.
Zondag 29 oktober 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Zondag 5 november 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Afsluiting School Bijbelproject.
Tijdens de kerkdiensten is er kinderoppas
(0-4 jaar) en kinderkerk (4-12 jaar).
De jeugdkapel voor jongeren van 12-18
jaar komt bijeen in De Blaercom.
Zie ook:
www.protestantsegemeenteblaricum.nl.Ti
jdens de kerkdiensten is er kinderoppas
(0-4 jaar) en kinderkerk (4-12 jaar).
De jeugdkapel voor jongeren van 12-18
jaar komt bijeen in De Blaercom.
Zie ook:
www.protestantsegemeenteblaricum.nl.

GEBOORTEN
01-08-2006
12-08-2006
12-08-2006
16-08-2006

Berbe Rodie Marcin
Thijm Frederik Greeven
Olivier Markus Max Hanou
Alexander Vincent
Nanninga
18-08-2006 Matthijs Anthonius
Christiaan Johannes
Pleging
21-08-2006 Loekie Leeuwis
21-08-2006 Anouk Verberne

GEMEENTE
AGENDA
Gemeentehuis Nederheem
(www.blaricum.nl)
Oktober 2006:
Cie I, Welzijn, Sport & Sociale Zaken:
2 oktober om 20.00 uur
Cie II, Ruimtelijke Ordening en
Beheer:
3 oktober om 20.00 uur
Cie Financiën:
4 oktober om 20.00 uur
Raadsvergadering:
19 oktober om 13.30 uur
Ophalen oud papier en karton
Bezit u een blauwe container:
Zie het schema van de GAD op
www.GAD.nl.
Heeft u nog geen blauwe container:
wordt huis-aan-huis opgehaald in het
oude dorp op de 4e woensdag v.d.
maand, nl. 25 oktober a.s. en in de
Bijvanck op iedere 2e zaterdag v.d.
maand. Vóór 9.00 uur ’s ochtends aan de
weg zetten.
Bij scholencomplex de Bijvanck
staan bij de hoofdingang 4 blauwe
papiercontainers. Tijdens schooluren te
gebruiken.
GAD Afvalinfopunt & 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 8.30-12.30 uur en
13.00-16.30 uur, zaterdag 9.00-16.00 uur.
’s Maandags gesloten.

de Specht

Na bijna 40 jaar aan de Bernardusschool
als onderwijzer/leraar verbonden te zijn
geweest, kwam er op 20 juli 2006 een
einde aan mijn loopbaan. De receptie in
de aula van de school was overweldigend.
Veel oud-collega’s en oud-leerlingen,
ouders en leerlingen kwamen nog een
keer langs. Bij het zien van hen kwam de
klas waarin ze ooit zaten (en in het begin
was dat een klas van wel 41 leerlingen)
weer als een film aan mij voorbij. Vele
honderden Blaricumse kinderen heb ik in
de klas mogen begeleiden. Fijne vriendschappen en relaties zijn ooit ontstaan en
bestaan nu nog. Leuke herinneringen werden weer opgehaald hoewel de tijd daarvoor eigenlijk te kort was. De jaren zijn
voorbijgevlogen, maar de komende tijd
zal ik niet achter de geraniums doorbrengen. Veel hobby’s, o.a. portrettekenen,
staan trappelend te wachten. De vele blijken van waardering in de vorm van bloemen, flessen, boeken, kaarten, bonnen
enz. waren hartverwarmend. Daarvoor
zeg ik u mede namens mijn vrouw en kinderen bijzonder hartelijk dank. Veel dank
ook aan bestuur, collega’s, klassenmoeders die met mijn groep zes/zeven zo’n
prachtig lied ten gehore hebben gebracht
en de ouderraad die op voortreffelijke
wijze deze dag voor ons tot een onvergetelijke hebben gemaakt. We wonen al heel
lang vlakbij Blaricum en zullen zeker met
dit fijne dorp verbonden blijven. Zoals
een collega van mij zei: “We’ll meet
again!”
Matthieu Robeerst

DE WINGERD
(ingezonden brief)

foto: Tjerk Visscher

DORPSAGENDA
KUNST EN CULTUUR
Baukje Hiemstra en Bia Maas
(Blaricumse kunstenaars) nemen deel
aan de foto-expositie ‘Gooise vrouwen,
schittering en schemering’ tot 21 oktober in
Galerie Arte Temporale, Havenstraat 180,
Bussum. Geopend: donderdag t/m zondag
van 12.00-17.00 uur en vrijdag tot 21.00
uur. Info: Baukje Hiemstra 06-53673627
en www.schitteringenschemering.nl.
Galerie De Vlierhove, Blaricum: van 15
oktober (om 15.30 uur opening door Leo
Janssen, publicist historie van, en wethouder in Laren) t/m 12 november pastelschilderijen van Onno Boerwinkel ‘St.
Jansprocessie en andere zaligheden’.
Geopend: donderdag t/m zondag 14.0017.00 uur. Info: tel. 5383736, www.vlierhove.nl.
Gemeentehuis Nederheem / Expositieroute: in oktober werk van Yvonne Signer
(beelden) en Gerda Jellema (schilderijen).
Tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. Info: tel. 5399575, www.blaricum.nl.
Singer Museum, Laren: t/m 7 januari
2007: ‘Loving Art, de William en Anna
Singercollectie’. Hart Nibbrig, Singer
Solo t/m 4 maart 2007. Info: www.singerlaren.nl, tel. 5393950.
Galerie Bianca Landgraaf, Laren: t/m
22 oktober solo tentoonstelling van beeldhouwer Pépé Gregoire ‘Pépé bekent
kleur’. Info www.galeriebiancalandgraaf.nl.

(ingezonden brief)

Zonsopgang resp. -ondergang: op 1
oktober om 7.40 uur, resp. 19.17 uur en op
1 november om 7.34 uur, resp. 17.11 uur.

HUWELIJKEN
31-07-2006 Bart Wilhelmus Gerardus
Orth, en: Alexandra
Serephina Frommelt
12-08-2006 Ronny de Koff, en: Elisa
Maria Arends

AFSCHEID VAN DE
BERNARDUSSCHOOL

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.
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. Baby- en peutermassage.
Stoppen met roken. Stop ongewenst urineverlies. Sportief wandelen 55+. Etc.
Info tel. 6924495 en www.tgvleden.nl.
Turnvereniging V & K (1909): het nieuwe seizoen is weer gestart. In de gymzaal
van de nieuwe Basisschool (Blaricum) en
de Klaas Bouthal (Laren). Vele activiteiten. Gediplomeerde train(st)ers. Turngroepen voor jongens en meisjes, zelfs
vanaf de peuterleeftijd (!). Ook voor
oudere turn(st)ers. Damesgymnastiek en
volleybal. Trainingen, wedstrijden en
kampioenschappen.
Info: www.vlugheidenkracht.com en José
Coster, tel. 035-7070545.
Ziekenhuis Gooi-Noord zoekt dringend
beddenrijders om patiënten heen en terug
te brengen naar de zondagmorgendienst
(10.00-11.00 uur). Opgeven: mw. C.
Borstlap, tel. 6944080.

In de jarenlange periode dat het gebouw
De Wingerd leegstond wandelde ik er met
mijn hond vaak langs. Dan weer stond er
zomaar een raam open, dan weer was er
een zonnescherm afgezakt. Het leek wel
een spookhuis! Wie weet waren het wel
de dolende zielen en namen ze afscheid
van het huis. Toen werd het gebouw gesloopt, met respect, langzaam werd het uitgekleed. Het had iets erotisch. Tot echt de
beuk erin ging, toen was het snel afgelopen met de Wingerd. Vroeger heb ik daar
nog gewerkt, in de jaren 1978 tot 1988.
Als wandelaar bezocht later ik ook de verlaten, verwilderde tuin, nam plaats op een
bankje, wat velen voor mij ook gedaan
hebben. Het meest intrigeerden me dan de
bomen, die leven gelukkig nog voort. Die
moeten veel gezien en gehoord hebben.
Wat hebben ze allemaal te vertellen, vroeg
ik me af. Is er iets speciaals gebeurd? Iets
dat al is vergeten? Wanneer zijn ze
geplant, deze bomen? En blijven ze ook
behouden? Ik herinner me een speciale
boom, die daar ook ergens nog moet
staan, geplant rond 1980, ter ere van de
honderdste verjaardag van een bewoonster. Geplant met een fles aan zijn wortels,
waarin op papier de namen van alle toenmalige werknemers van De Wingerd. De
tuinman is van toen is niet meer te vinden.
Wat voor soort boom is dit, als symbool
van de herinnering aan het huis, en waar
staat die? Misschien is er iemand die me
kan helpen met het zoeken...
M. van Hooydonk
Schapendrift 14 a, tel. 5314557

ARMARIUM

de “Briljant” versierder van ‘t Gooi

Boom-, en
Groenverzorgingsbedrijf
Blaricum

Meubelmaatwerk
van ontwerp tot
uitvoering

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

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

