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Inspraak voorontwerp bestemmingsplan Dorp. Het voorontwerp bestemmingsplan Dorp staat integraal op de website van de gemeente. Er was grote
belangstelling voor de vier inspraakavonden. Dit bestemmingsplan is het eerste
van alle bestemmingsplannen dat aan de
beurt komt. Op dit moment zijn er vijftien
bestemmingsplannen, een aantal dat
wordt teruggebracht naar zes. Teneur van
dit voorontwerp: bestaande situatie te
consolideren met alleen beperkte, duidelijk omschreven uitbreidingsmogelijkheden.
Matser ontwikkelt het deelplan bedrijvenpark ‘Oever’ in de Blaricummermeent. Matser kwam als winnaar uit de
bus. Het plan voorziet in verschillende
bedrijfsgebouwen die variëren in grootte
en bebouwingshoogte en deels gebouwd
worden in de geluidswal langs de A27.
Dennis van Dalen, raadslid voor de
VVD, heeft de gemeenteraad verlaten
i.v.m. nieuwe mogelijkheden m.b.t. zijn
loopbaan. Patricia Bijleveld, nummer
vier van de kieslijst, heeft inmiddels zijn
plaats ingenomen.
Extra geld voor groen. Volgend jaar wil
de gemeente € 60.000 extra beschikbaar
stellen om qua groenbeheer aan minimale
kwaliteitseisen te kunnen voldoen. De
gemeente vindt het niet toelaatbaar dat
Blaricum onder dit onderhoudsminimale
niveau schiet, zoals de afgelopen jaren het
geval was.
Woningen in Blaricum het duurst. In de
eerste helft van 2006 bedroeg in Blaricum
de gemiddelde huizenprijs € 699.414.
Deze bleek de hoogste te zijn van het
gehele land. Opmerkelijk is echter dat in
ons dorp de woningprijzen nauwelijks
zijn gestegen.
Beuken gespaard. Aan de Eemnesserweg mogen 74 monumentale beuken blijven staan. De kapvergunning is door het
college van B en W ingetrokken. Er wordt
een controle gedaan op deze 74 (takken
etc.) en enkele beuken in zeer slechte staat
zullen worden vervangen.
Huisvesting onderwijs verbreed. Het
voorstel tot verruiming van de verwijzingsgrens voor de Blaricumse scholen
van twee naar tweeënhalve kilometer is
door de gemeenteraad aangenomen.
Hierdoor is het mogelijk geworden het
dreigende lokalentekort van de nieuwe
basisschool in het oude dorp, mede als
gevolg van toestroom van leerlingen van
buiten de gemeente, te laten opvangen
door de Bijvanckschool.
WOZ-taxaties
(waardepeildatum
2003): de raad zal een nader onderzoek
instellen (vergelijk parlementaire enquête), gebruikmakend van art. 155a. t/m f.
van de Gemeentewet. De motie hiertoe,
n.a.v. de bevindingen van de in 2005 ingestelde raadswerkgroep, is door de raad
aangenomen. Onderzocht zal worden hoe
de taxaties zijn uitgevoerd, hoe de
bestuurlijke begeleiding is geweest en wat
er met de aanbevelingen van de werkgroep is gedaan. Aanleiding is het, landelijk gezien, bovengemiddeld aantal
bezwaarschriften en de grote afwijkingen
in waardes.
Zonsopgang resp. -ondergang: op 1
november om 7.34 uur, resp. 17.11 uur en
op 1 december om 8.25 uur, resp. 16.31
uur.

S.B.
‘t Singerweitje

Uitslagen van de
Blaricumse Dag van
het Werkpaard op
24 september 2006

Foto: Gerbe v/d Woude
Theo Makker en Wies ter Wijden op de Dag van het Werkpaard

ONZE BLARICUMSE GEMEENSCHAP (7)
(column)
Wat waren zoal de reacties op ‘Onze
Blaricumse Gemeenschap (6)’ in het
septembernummer van dit blad?
• Waarom kan Eemnes wel (gefaseerd)
bouwen voor starters en senioren en
Blaricum niet?
• Waarom krijgen Blaricummers geen
voorrang als het gaat om toewijzing van
huurwoningen en wordt een woning wel
toegewezen aan iemand uit Hilversum
en waarom krijgt iemand die zijn
woning verkocht heeft zomaar een huurwoning?
• Waarom heeft Blaricum de eigen
woningvoorraad verkocht aan een regionale woningstichting, die de woningen
vervolgens in de verkoop doet?
• Waarom bouwt Blaricum in De
Blaricummermeent kennelijk alleen om
inkomsten te verkrijgen en niet in eerste
instantie om eigen mensen te huisvesten?
• Waarom duurt het allemaal zo lang en
wanneer gaat er gebouwd worden en
worden er betaalbare woningen
gebouwd voor starters en senioren?
• Wordt de Blaricummermeent niet een
prestigeproject met dure voorzieningen,
een rivier met een waterval waardoor de
woningen straks onbetaalbaar worden?

Van de redactie
Nu is de zomer definitief voorbij. De
herfst is ingezet. Op zondag 29 oktober
om twee uur ’s ochtends gaat de tijd
weer met een uur terug. Het duister
valt plots veel eerder in en de dagen
worden in de komende maanden nóg
korter. We gaan weer naar de langste
nacht toe. Maar... we mogen met plezier terugdenken aan de voorbije
zomer. Vooral aan die prachtige maanden juli en september, de warmste
sinds driehonderd jaar. Het mooie weer
verrijkte de nazomer in september. We
genoten van het Anton Kersjes
Festival, de Open AtelierRoute, het
Old Timer Festival, het Open Golf &
Country Toernooi en de Dag van het
Werkpaard. Duizenden en duizenden
bezoekers van binnen en buiten de
regio bezochten ons dorp, en genoten
mee. Van de evenementen, van de sfeer
en de gezelligheid.
Zonder de andere evenementen tekort
te willen doen, wil ik toch de Dag van
het Werkpaard apart memoreren. Dit
evenement is zó typerend Blaricums
dat iets vergelijkbaars bijna nergens in
ons land te vinden is. Nog nooit was
het Oranjeweitje zo meesterlijk omgetoverd naar het boerenverleden. Je wist
niet wat je zag. En twee dagen later lag
het grasveld er weer bij alsof er niets
gebeurd was. Honderd dertig vrijwilligers, van jong tot oud, maakten deze
bijzondere dag tot een enorm succes.
Hartverwarmend en hoopvol is dat de
liefde voor het Blaricumse agrarische
verleden in een zó grote mate gedeeld
wordt door onze jongere generatie.
Een liefde die zo goed aansluit bij het
gezegde “Wie het verleden kent heeft
een gezonde kijk op de toekomst.”
Sybert Blijdenstein

Onder de maat
Ook Huizen gaat zich bemoeien met de
Blaricummermeent. Burgemeester Van Gils
noemt de toedeling van de Bijvanck en de
Blaricummermeent aan Blaricum een weeffout en vindt dat het gek zou zijn om dat nu
niet met een ‘grenscorrectie’ recht te zetten.
Hij wijst verder op de werkzaamheden die
Huizen al doet voor Blaricum en Eemnes
(sociale dienst en belastingen). Deze
opmerking is ver onder de gordel. Dat is
indertijd bij het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst over een gezamenlijke
sociale dienst zo niet afgesproken. We zullen het maar gooien op de ‘nieuwigheid’
van de nieuwe burgemeester van Huizen.
Bouwen voor Blaricummers
Wat de Blaricummermeent betreft behoeven we ons volgens de burgemeester Ton
niet al te veel zorgen te maken. Onze eerste burger zegt in de Gooi- en Eemlander
van 16 augustus 2006 dat de Blaricummermeent een van de mooiste wijken
wordt van Nederland met 750 woningen
en bedrijfsruimten: “Het wordt een kwalitatief hoogstaande wijk en moet het visitekaartje van Blaricum worden. De grond
van de Blaricummermeent was van de
Agrarische Stichting, niet van een projectontwikkelaar. Wij hebben de luxe dat we
zodoende kunnen bepalen aan wie wij
grond geven.” Het moet dus mogelijk zijn
om betaalbare woningen te bouwen voor
jonge Blaricummers. De grond is immers
al in gemeentelijk bezit.
Toch ben ik er niet helemaal gerust op als
ik kijk naar de plankosten, de dure presentaties, adviseurs en externe bureaus.
Vrijwillige brandweer
Niet alleen voor het verenigingsleven
maar ook voor de instandhouding van
onze vrijwillige brandweer zijn, aldus de
commandant, geschikte woningen in de
gemeente noodzakelijk, willen we althans
op tijd kunnen blijven uitrukken.
Springlevend
Dat er met het gemeenschapsleven van
Blaricum nog niets mis is bewees een
grote groep jongelui op zondag 24 september tijdens de jaarlijkse boerendag op
het Oranjeweitje. Zij lieten oude tijden
herleven en bezorgden de vele bezoekers
een mooie dag. Opvallend is dat ook
jonge boeren die elders (moesten gaan)
wonen deel blijven uitmaken van de organisatie van deze ‘Dag van het werkpaard’.
De kunst is om onze gemeenschap levendig te houden en daar zijn jonge mensen
voor nodig, maar daar moeten hier dan
wel betaalbare woningen voor zijn,
geschikt voor jong en oud.
Adrie van Zon

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.

Het spreekwoordenspel is gewonnen
door: Tjeerd IJsselmuiden. Matthijs Petit
had de meeste punten gehaald bij het
klompgooien.
Raadspel: van de 10 voorwerpen zijn er 8
goed geraden door Bep Bon. De voorwerpen waren:
1. Tabakssnijder.
2. Wielmoersleutel boerenwagen.
3. C-haak voor opstap kromme dissel.
4. Loodklopper voor rieten dak.
5. Koninginneklem van de imker.
6. Halster tegen melkzuigen bij koeien.
7. Koppensteker om blad van de bieten af
te steken.
8. Melkteems.
9. Tienkansmelkbusje.
10.Borg voor hakbijl.
De ploegprijs is gewonnen door: het team
van Gerard Hoofd.
De uitslag van de wedstrijd is:
team Theo Makker:
64,2 punten
team Wies ter Weijden: 64,4 punten
team Sjoerd Waarle:
66,4 punten
team Bud de Gooijer:
68,4 punten
team Nico de Jong:
70,4 punten
team Gerard Hoofd:
73,2 punten
Winnaar team Paul Loman met 73,3
punten.
Allemaal gefeliciteerd!
N.B. Op het terrein is een jurkje gevonden, een sleutelbos en een kinderhorloge.
Kan opgehaald worden bij Nico en
Margriet, Gebr. Dooyewaardweg 1a.

HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

B l a r i c u m

eigenaar: de heer R. Ton

de Jong Strankinga Ronk

Torenlaan 12, Blaricum 035-5315300

S.B.
Old Timers Festival: antieke Cittroen DS
Cabrio

Het gezondheidscentrum in het oude
dorp VERHUIST
naar de Meentweg!

BLARICUM

erfenis van gooiers
Verkrijgbaar in de boekhandel.

BLARICUMSE
APOTHEEK

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

Vanaf maandag 6 november starten
wij, de huisartsen, de apotheek en de
fysio- en caesartherapeuten, op onze
nieuwe locatie! Velen van u hebben
waarschijnlijk al een verhuisbericht
van hun eigen huisarts, therapeut of de
apotheek ontvangen.
In het nieuwe gebouw zullen we ook andere hulpverleners in huis krijgen, zoals een
logopediste en een verloskundige, en ook
een psychologenpraktijk, waardoor u voor
een breder hulpverlenersaanbod in het
eigen dorpsdeel terechtkan. Daarnaast is er
ook een medische fitness (Health Center
FIT) in het nieuwe gebouw gevestigd. Na
het hard werken aan de verbouwing en de
verhuizing gaan we nu hard werken aan
het optimaliseren van de zorg en het introduceren van nieuwe manieren van werken.
Wij krijgen er allemaal veel energie van en
hopen ook voor u een verbetering gerealiseerd te hebben. Wij zullen u ook via ‘hei
& wei’ op de hoogte houden van de diverse activiteiten die we gaan starten de
komende maanden. Wij zijn als huidige
werkers in de Blarickhof erg blij met deze
verruiming van het aanbod. Het nieuwe
gebouw krijgt een eigen naam: ‘de Lloods’
en voor ieder zal er gelegenheid zijn om
een kijkje te komen nemen en kennis te
maken met de verschillende hulpverleners
op zaterdag 16 december tijdens de OPEN
DAG. Daarover zal in ‘hei & wei’ van
december nog meer nieuws worden verstrekt. Info: www.deLloods.nl.
Namens alle hulpverleners uit de
Blarickhof

“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

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

Met rouwcentra in Hilversum, Laren,
Bussum en ’s-Graveland is Begrafenisen crematieonderneming Van Vuure een
gevestigde naam in het Gooi. Een
bedrijf met een goede naam ook, met de
juiste mix van elementen die een goede
van een uitstekende begrafenisondernemer onderscheidt: compassie gepaard
aan professionaliteit, inlevingsvermogen gecombineerd met zakelijkheid.
Martine van Vuure, algemeen directeur,
koestert die goede reputatie: “Wij zijn
een onafhankelijke begrafenisonderneming. We doen maar heel weinig standaarduitvaarten van de grote uitvaartverzekeringen. Elke uitvaart bij ons is
maatwerk. Het is het laatste wat mensen
voor de overledene kunnen doen – en je
krijgt maar één kans om het goed te
doen. Daar zijn wij ons altijd heel
bewust van.”
Martine van Vuure woont pas sinds drie
maanden in Blaricum. “Een heel prettig
dorp,” is haar eerste indruk. Het dorpse
karakter van Blaricum spreekt haar zeer
aan. “Mensen kennen elkaar nog, groeten
elkaar op straat.” Toch is de familie van
Martine al generaties lang gevestigd in het
Gooi. In 1896 begon haar overgrootvader
in Hilversum met zijn begrafenisonderneming, die nu – 110 jaar later – is uitge-

VAN
NEDERLANDSHERVORMDE
KERK NAAR
‘DE DORPSKERK’
Sinds juni 2006 heet de kerk van de
Protestantse Gemeente Blaricum aan
de Torenlaan niet meer de Nederlandshervormde kerk maar ‘De Dorpskerk
van Blaricum’. Het toeval wilde dat ik
in augustus van dit jaar van Jan Post
van het Franse Pad bijgaande foto
kreeg uit 1958. Kortom, aanleiding
genoeg om er eens een artikel aan te
wijden.

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

De Dorpskerk in 1958

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

en zo is ze geleidelijk aan doorgegroeid
naar de positie van algemeen directeur. In
die functie geeft zij nu leiding aan ruim 20
mensen en nog de nodige oproepkrachten.
“Uitvaarten laten zich niet plannen. We
zijn gewend aan piekbelasting en het werken onder tijdsdruk. We hebben altijd voldoende mensen om grote drukte aan te
kunnen en toch iedere uitvaart voldoende
aandacht te kunnen geven.”
Natuurlijk is het een bijzonder beroep,
vertelt Martine van Vuure desgevraagd.
Vaak reageren mensen in eerste instantie
wat afwijzend als zij vertelt wat haar vak
is. Dat kan zij zich wel voorstellen, maar
ze is het er niet mee eens. “Mensen denken
niet graag aan de dood. Maar het blijft een
feit: sterven hoort nu eenmaal bij het
leven. En om op zo’n moment mensen te
kunnen helpen om alle praktische zaken
rondom de uitvaart zo goed en persoonlijk
mogelijk te regelen, schenkt heel veel voldoening.”

Martine van Vuure:
“JE KAN HET
MAAR ÉÉN KEER
GOED DOEN.”

Katholiek
Toen ik deze foto bekeek viel mij meteen
op dat er zoveel veranderd is in die 48 jaar.
Wat moet er dan op diezelfde plaats niet
veranderd zijn in ruim vijf eeuwen! Op de
eerste plaats moet daar al een kerk gestaan
hebben in 1520. Vermoedelijk ook al eerder, want in een van de klokken die in de
toren hangt staat het jaartal 1512. Deze
vroegere kerk was al groter dan de kerken

groeid tot één van de grootste van de regio.
Familiebedrijf
Een echt familiebedrijf is het. Martine is
de vierde Van Vuure die aan het hoofd van
het bedrijf staat. Drie jaar geleden heeft zij
de leiding van haar vader overgenomen.
“Je ziet dat vaak bij begrafenisondernemers, dat het bedrijf van vader op zoon of
dochter overgaat. Dat heeft ongetwijfeld
met de aard van het vak te maken. Als je
niet van jongsaf aan ermee opgegroeid
bent, zal je misschien niet zo gauw de
keuze maken om een begrafenisonderneming te starten.” Zelf is Martine op 18jarige leeftijd in het bedrijf begonnen.
Eerst in een bijbaantje op de administratie
van Huizen en Bussum en was natuurlijk,
net als alle kerken in ’t Gooi, katholiek. In
1581 werd een zekere Willem van Zuylen
van Nijevelt baljuw (regent) van ’t Gooi.
Hij liet afkondigen dat alle Gooise dorpen
geacht werden protestants te zijn. Dit
gebeurde van de een op de andere dag. Dat
men hier toen ook al burgerlijk ongehoorzaam was blijkt uit het feit dat er maar één
of twee families in Blaricum kozen voor
het ‘nieuwe’ geloof. Zij deden dit waarschijnlijk nog omdat ze zo gehecht waren
aan het kerkje en niet vanwege het geloof.
Dit alles speelde zich af in de Tachtigjarige
Oorlog (1568-1648).
Kerk niet in het midden
In de meeste plaatsen in Nederland staat de
kerk in het midden van het dorp, bij ons is
dat bij beide kerken niet zo. Of moeten we
in het geval van deze kerk spreken van niet
meer het geval? Want op 26 maart 1696
was er een vrouw onvoorzichtig met vuur:
zij was bezig om vlas te drogen. Hierdoor
brandde niet alleen haar huis af, maar ook
nog 33 andere huizen in het dorp. Het verbrande dorpsgedeelte moet vlak bij de kerk
hebben gelegen, want die liep ook grote
schade op. Dat het zo uit de hand kon lopen
kwam natuurlijk door de toenmalige bouwstijl, de gebruikte materialen en het ontbreken van een adequaat optredende brandweer. De kerk is niet alleen een houvast
voor de gelovigen maar ook een ‘baken’ en
een oriëntatiepunt voor eenieder, want alle
kerken van voor 1950 zijn gebouwd in de
lijn van oost naar west, waardoor je je
gemakkelijk kunt oriënteren.

Eigen wijze
In principe hebben de mensen maar met
één persoon bij Van Vuure te maken, de
uitvaartbegeleider. Deze regelt alles wat er
maar geregeld moet worden. Weliswaar
niet allemaal zelf, maar hij – of tegenwoordig ook steeds vaker zij – blijft wel
het aanspreekpunt voor de familie.
Minstens zo belangrijk als het regelwerk is
het begeleiden van de familie bij alle keuzes die gemaakt moeten worden. “Vlak na
het overlijden van een dierbare verkeren
de meeste nabestaanden in een soort roes.
Er moet zoveel geregeld worden en zoveel
besloten worden. Over de kist, het drukwerk, thuis opbaren of in het rouwcentrum, begraven of cremeren… Het is ons

DIERENLIEFDE
(column)

Mijn kat vertoonde kuren en dus zat ik op
een morgen, poes ter linkerzijde in een
mandje, op de bank in de wachtkamer bij
de dierenarts. Ik zat nog maar net, toen
een leuk, klein, maar zwaar hijgend hondje binnenstapte, aan de lijn gehouden door
een angstig kijkende dame die alsmaar
“gut, oh gut, oh gut” mompelde. Gelukkig
namen ze plaats op de bank schuin tegenover mij, want mijn kat vindt alle honden
minkukels voor wie het beter is haar niet
te ontmoeten. Terwijl mevrouw ‘gut, oh
gut’ zat, dwong ze met veel gedram en

De toren
De toren is vanaf de achttiende eeuw
eigendom van de burgerlijke overheid. Dit
gebeurde om een uitkijkpunt te hebben.
Menig Blaricummer heeft in de tweede
wereldoorlog op die toren dan ook wacht
gelopen om eventueel naderend onheil op
tijd te zien aankomen. Deze toren was daar
toen bijzonder geschikt voor omdat je daar
vanaf alle kanten op kon kijken. Dat is nu
niet meer het geval. Dit betekent niet dat
de toren lager geworden is, maar de
bomen zijn zo gegroeid dat je nu, staande
op de toren, geen kwart meer kan waarnemen van hetgeen toen mogelijk was.

met daarop ‘Bussummerweg’ te zien. Aan
diezelfde Bussummerweg liepen toen
twee rijbanen voor de kerk langs, met in
de middenberm de eiken die er nu nog
staan. Alleen is de rijbaan voor de kerk in
de jaren zestig veranderd in een voetpad.
Maar wat echt het meeste opvalt is dat de
kerk zo mooi ‘in het zicht ligt’. Hiermee
bedoel ik dat je hem in al zijn glorie goed
kan zien. Hoe anders is het nu, anno 2006.
Naast de toren staan twee steeds groter
wordende kastanjebomen, die er voor zorgen dat er praktisch geen zonlicht meer
komt op de muren van de toren. Aan de
zuidkant staan enkele berken die, zij het
wat minder dan de voornoemde kastanjes,
ook het vrije zicht op de kerk vanaf het
dorp belemmeren. Een gebouw dat er al
zolang staat en zoveel heeft meegemaakt
verdient het toch niet om aan het oog onttrokken te worden? Of het moet zijn dat
men mee wil doen aan hetgeen er steeds
meer in ons dorp gebeurt. Namelijk al het
moois aan het gezicht onttrekken door
middel van veel te hoge en te brede hagen,
al dan niet geplant op kunstmatig aangebrachte wallen. Deze Dorpskerk mag
zeker gezien worden. Hij is veelvuldig
vereeuwigd. Vroeger eerst op etsjes en
schilderijen en later op foto’s, al dan niet
digitaal genomen. Laten we hopen dat we
de Dorpskerk Blaricum nog lang in zicht
mogen houden.
Frans Ruijter

De foto
Bij het bekijken van de foto is een mooi
ouderwets geëmailleerd straatnaambordje

Bron: ‘Een Toren in de Tijd’ van A.W.
Berkhof.

werk om de mensen zo goed mogelijk
hierbij te helpen, door ze goed voor te lichten, alle informatie te geven. Het gaat
immers altijd om beslissingen die je niet
kunt terugdraaien.” Als het nodig is, kan
de uitvaartbegeleider op alle vlakken adviseren, maar steeds vaker blijkt de familie
zelf ook duidelijke ideeën te hebben over
de uitvaart. Zeker hier in het Gooi.
Martine: “In bepaalde delen van het land
wordt bij een begrafenis of crematie nog
heel erg de traditie gevolgd, zeggen mensen “Doe maar zoals het hoort” en laten ze
zich graag leiden door de begrafenisondernemer, maar hier in het Gooi zie je steeds
meer dat mensen een heel eigen invulling
aan de uitvaart geven. Ze doen het op hun
eigen wijze. Bijvoorbeeld door niet voor
koffie en cake na afloop te kiezen, maar
voor een borrel of een samenkomst in het
favoriete restaurant van de overledene.
Dat komt steeds meer voor: een uitvaart
helemaal in de geest van de overledene,
niet om te treuren, maar om het voorbije
leven te herdenken en te vieren. Voor ons
maakt het niet uit of het een uitvaart is met
eigen invulling of een traditionele uitvaart.
Voor ons zijn de wensen van de familie het
uitgangspunt.”
Van Vuure Begrafenis- en crematieonderneming is 24 uur per dag bereikbaar
onder telefoonnummer 035- 6247531.
Meer informatie kunt u ook vinden op
www.vanvuure.nl.
C.H.
Bestuurlijke kennis dient in een
democratie het algemeen belang,
niet dat van de individuele politicus.
Prof.mr.P.J. Oud
gezeur het hondje op de grond te gaan liggen, waarna het dier bijna stikte in zijn
astmatisch gereutel. Mijn eerste reactie
was het dier onmiddellijk in mijn armen te
nemen. Maar ja, het is een beetje gek, hè,
om zomaar een vreemd hondje bij zijn
bazinnetje weg te halen. Even later – mijn
aandacht was nog helemaal bij de reutelaar – ging opnieuw de deur open en
kwam een korte gedrongen man van middelbare leeftijd binnen, met onder zijn
arm een grote handdoek. Hij groette ons
en ging op de derde bank zitten. Ik vroeg
me af wat hij kwam doen en wat hij met
die handdoek wilde. Hij had geen dier bij
zich en meldde zich ook niet aan de balie
om speciaal voedsel of medicijnen te
kopen. Zou er hier soms een zonnebank
zijn of een massagekneder, u weet wel,
zo’n samoerai-worstelaar die je fijnknijpt,
waardoor het de volgende dag aanvoelt
alsof je een pak slaag gehad hebt? Maar
nee, dat leek me niet waarschijnlijk, misschien wel wat voor honden, tenslotte
doen ze die beesten ook jasjes aan en zo,
maar wat dan wel? Niet lang daarna werd
mijn vraag beantwoord. Een zijdeur ging
open en de doktersassistente verscheen
met in haar handen een grote vierkante
mand. Ze liep op de man met de handdoek
af, zei zachtjes iets en overhandigde hem
het rieten geval. Hij zette dit op de bank
en ging er voor staan met zijn gezicht naar
de muur. Daarna opende hij het en begon
langzame aaibewegingen te maken.
Alsmaar niezend, hoestend en kuchend
onderging het dier de liefkozingen en net
toen ik me begon af te vragen welk beest
er in zat hoorde ik een vervaarlijk brommend geluid dat leek op dat van een nijdige kat. De man ging echter onversaagd
door en ik dacht nog “O, la, la” en “Laat
dat dier met rust,” toen het beest uithaalde
en de man een forse mep in zijn gezicht
gaf. Die natuurlijk reuze schrok, zich
omdraaide en mij in een reflex aankeek.
Wat ik zag en waar ik al een vermoeden
van had, was een diep bedroefde man bij
wie grote tranen over zijn wangen biggelden. En ik besefte dat de kat niet lang
meer te leven had en dat de grote handdoek nog te klein was voor de grote vloed
tranen én het bloed dat uit een grote jaap
over zijn gezicht sijpelde. Ik was blij dat
het toen mijn beurt was en toen ik terugkwam in de wachtkamer waren zowel
man als kat verdwenen.
Conny Rector

AANNEMINGS BEDRIJF
HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.
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1261 ER Blaricum
Tel. (035) 531 66 33

lange tocht in de beschikbare tijd te kunnen rijden.

OP DE FIETS
NAAR ROME
Lambert Calis van de Mosselweg is een
echte liefhebber van fietsen. Daarom
gaat hij er met zijn vrienden op zijn
lichtgewicht karretje vaak op uit om in
binnen- en buitenland toertochten te
maken. Maar een grote wens was nog
nooit in vervulling gegaan. Lambert
wilde op de fiets wel eens naar Rome
gaan. Als roomse jongen had hij veel
over die stad gehoord. Voor hem is
Rome en vooral Vaticaanstad een stad
met veel geschiedenis. Maar steeds ontbrak hem vooral in de zomer de tijd om
zijn wens in vervulling te laten gaan.
Totdat de vakantieplannen voor dit
jaar waren gemaakt. Het moest er nu
maar eens van komen.
De Paul Benjaminsroute
Via internet werd gekozen voor een route
die Paul Benjamins ooit had uitgestippeld.
Deze weg maakt gebruik van rivierdalen
zodat zoveel mogelijk hellingen en bergen
vermeden kunnen worden. Via België en
Luxemburg, langs de Rijn in Duitsland,
een route die zo gemakkelijk mogelijk
over de Alpen trekt en verder, langs de
rivier de Addo in Italië.
Op donderdag 13 juli vertrok Lambert –
alleen, want Nico Rozendaal moest
wegens tijdgebrek afhaken. Gewapend
met het routeboek van Benjamins, zijn
Hollandse mond en met de zon als kompas moesten er elke dag 150 kilometers
worden afgelegd om de 1700 kilometers

Een strikt dagrooster
Iedere dag na het ontbijt moest er eerst
een uur gereden worden om daarna de
inkopen te gaan doen voor de komende
dag. En aan het einde van de dag werd er
onderdak gezocht in een hotel. Dat laatste
was niet eens zo moeilijk want als er geen
plaats was in de herberg dan werd er ruimte gemaakt als hij zei dat hij alleen per
fiets op reis was van Amsterdam naar
Rome. Ook werd hij in Zwitserland eens
gastvrij ontvangen door een echtpaar dat
een hele dag met hem was meegefietst.
Het viel hem op dat er nog meer mensen
met de fiets op pad waren naar Rome. Zo
fietste hij een hele dag op met twee jongens die ook Rome als reisdoel hadden.
Maar hij gaf er toch de voorkeur aan om
alleen verder te gaan om zijn eigen plan te
kunnen trekken. Nico en Erik Rozendaal
hebben in Noord-Italië ook nog twee
dagen met Lambert meegefietst, maar
daarna heeft hij het karwei verder alleen
geklaard. Zonder regen maar wel in de
hitte van de zomer en met elke dag een
grotere of kleinere reparatie aan de fiets
tot een kapotte trapas aan toe. Dat gebeurde al in België, maar gelukkig was er net
een goede vakman in de buurt die deze
kon herstellen. Hij heeft het geheel ervaren als een ware vakantietrip.
Het doel bereikt
Na zeventien dagen fietsen en twee rustdagen werd op 1 augustus Rome bereikt.
Daar ontmoette hij op het SintPietersplein Paul van den Bergh. Samen
hebben ze nog drie dagen in Rome doorgebracht om daarna in één dag terug te rijden naar huis. Toen ontdekte Lambert pas
hoe ver het is om naar Rome te fietsen. Je
zou haast denken dat hij de terugreis per
auto in één dag vermoeiender heeft
gevonden dan de hele fietstocht van
zeventien dagen.
Lambert heeft zijn doel bereikt en spreekt
nog steeds met veel voldoening over zijn
zomervakantie van 2006.
J.W.

TRANCEPITT
SERVICES
Tijmen Vos start Internet Service
Provider-bedrijf
Sinds enige tijd is Blaricum een ITbedrijf rijker. De eigenaar, de geboren
en getogen Blaricummer Tijmen Vos
(23), kleinzoon van de ons welbekende
Ome Willem, startte ruim drie jaar
geleden TrancePitt Services.

S.B.

Vanaf het moment dat hij de computer
kon bedienen zat hij er achter en deze
interesse groeide uit tot zijn grootste
hobby. Het was dan ook vanzelfsprekend
dat hij na de lagere school naar Utrecht
verhuisde om een grafische opleiding te
gaan volgen. Daar leerde hij o.a. het ontwerpen van de grafische aspecten voor het
ontwikkelen van een website. Dit boeide
hem enorm, maar na een paar jaar bleek
de studie niet meer te voldoen en stopte
hij. Direct daarna startte hij zijn eigen ITbedrijf en noemde het TrancePitt
Services. Tijmen: “Ik besloot me te gaan
richten op datgene waar nog veel behoefte aan was, nl. domeinregistratie, plaatsing van websites op internet en het op
maat maken van internetsites. Maar ik verkoop en installeer ook computers met de
randapparatuur, waarbij ik alles regel en
de mensen wegwijs maak. En dat doe ik
bij zowel bedrijven als bij particulieren.”

Terug naar ouderlijk huis
Om de (aanloop)kosten te drukken keerde
hij terug naar het ouderlijk huis aan de
Rotondeweg en betrok het tuinhuis van zijn
ouders, van waaruit hij nu zijn bedrijf runt.
De eerste klanten meldden zich aan en
waren zo tevreden dat van mond-totmondreclame voor nieuwe opdrachten
zorgde. Toch kan Tijmen nog best nieuwe
opdrachtgevers gebruiken, die evenals de
al aanwezige cliëntèle kunnen rekenen op
grote deskundigheid, snelheid, betaalbare
tarieven en een dienstverlening en service
die ongekend is. “Want,” zegt Tijmen
“voor mij staat vast dat dát een van de
belangrijkste voorwaarden is om klanten
goed te bedienen en daardoor te houden.”
Vanuit datzelfde principe werkt ook zijn
vriendin die in dezelfde branche actief is
en die hij via een klant heeft leren kennen.
Mocht zij t.z.t. beslissen om samen te
gaan wonen met Tijmen in een (hopelijk
betaalbaar) koophuisje in het oude dorp of
de Meent, dan staan er twee keien aan het
hoofd van dit vooruitstrevende bedrijf en
dat zal niet verkeerd zijn. Voor informatie,
tarieven en andere diensten zie www.trancepitt.nl, e-mail info@trancepitt.nl, tel.
035-5388258. Adres: Rotondeweg 10,
1261 BG Blaricum.
Conny Rector

NOVEMBER,
SLACHTMAAND
EN DE SINTEN
Wanneer het ’s morgens mistig en ’s
avonds vroeg donker is, als met tussenpozen wat vergeten zonlicht door de
kaal wordende bomen speelt en de wind
de afgevallen bladeren verspreidt, dan
is het november.
De boer begint dan een soort ‘winterslaap’: de aardappelen zijn gerooid, de
voederbieten ingekuild, het land is
geploegd, het winterkoren zit in de grond
en het vee gaat zo langzamerhand op stal.
Dan is het de tijd voor de slacht. Op veel
boerderijen waar de slachter zelf nog
komt worden de balkenbrij, de baklever
en de zure zult nog zelf klaargemaakt,
maar wel met modernere methoden.
Vroeger keek men niet zo nauw wat er
allemaal bij het worstmaken inging. Men
zei dan wel: “Oonsen Lieven Heer weet

HOVENIERSBEDRIJF

P.E. CALIS
Tuinadvies
Aanleg en onderhoud

* Tuinarchitectuur
*

Witzand 1 - Blaricum

*Sierbestrating
*

(035) 5311912

Hollands Glorie (5):
BRIC-A-BRAC
Buitenlandse belevenissen van
een Blaricummer

NIEUWINT & VAN BEEK, ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS
De nieuwe sponsor van ‘hei & wei’
In Laren, in het klassieke, vriendelijke
pand aan de Klaaskampen 1, uitziend
op de Brink, tegenover restaurant
Mauve en ‘Het Bonte Paard’, hebben
we een gesprek met Marian Duurland,
van Nieuwint & Van Beek Accountants
en
Administratieconsulenten
en
Belastingadviseurs, lid NOVAA, SRA
en binnenkort AFM geregistreerd.

Een keer per jaar gaan mijn vrouw en
ik in de Provence samen naar zo’n
echte Franse rommelmarkt. Je vindt er
geen duur antiek maar wel van die lekkere oude Franse spullen. Als je de tijd
neemt om rustig te zoeken kom je er
altijd wel wat moois tegen.
Zo vonden we vorig jaar een oude verweerde spiegel, die na wat creativiteit en
een kwastje verf terechtkwam boven een
gepatineerd Provençaals kastje in de hal
van onze Bastide.
Dit jaar zouden we de ‘Marché aux Puis’
combineren met een bezoek aan ons oude
gardiens-echtpaar dat ons onlangs moest
verlaten en hier in de buurt was gaan
wonen. We zouden ze verrassen met een
lekkere doos champagne.
In de zinderende Zuid-Franse hitte liepen
we dus weer dromerig rond tussen de
onder sfeervolle platanen uitgestalde spullen, toen mijn oog viel op een blauwwit
gestreepte houten strandstoel. En jawel,
daar stond er nog een. Ze kwamen me erg
bekend voor. Onmiskenbaar Nederlands!!
En... ze waren van ons geweest!!
Een maand geleden kwam ons gardiensechtpaar met betraande ogen vertellen dat
ze afscheid van ons moesten nemen.
Mevrouw was ziek geworden en kon het
werken niet meer aan. Jaren lang hadden
ze voor ons gewerkt. Hij ruimde op, werkte in de tuin en bij ’t zwembad en zij als
hulp in het huis. Dag en nacht waren ze
onze steun en toeverlaat geweest. Er is in
al die jaren in ons Franse huis al heel wat
verbouwd en vernieuwd en Gérard, onze
gardien, zorgde er altijd voor dat de oude
spullen en ’t afval op de vuilnisbelt
terechtkwamen. Althans, dat dachten wij.
Ik keek naar de twee blauwgestreepte
strandstoelen en zag in mijn verbeelding
alle andere oude spullen die destijds zo
hulpvaardig en onzichtbaar door onze exgardien Gérard voor ons waren opgeruimd. Ik slenterde verder en ja hoor, even
verderop stond ons oude Franse fornuis,
ons houten klaptafeltje, de overige twee
tuinstoelen, een oude rieten mand met ons
oude tuingereedschap en vier zwart-witfoto’s van de Promenade des Anglais in
Nice. Zelfs de oude barbecue, die honderden hamburgers en kippepootjes voor ons
had geroosterd en die we vele jaren geleden hadden weggedaan, stond lonkend op
een nieuwe eigenaar te wachten.
Nonchalant liep ik naar de eigenaar van
de kraam waar onze oude spullen waren
uitgestald. Ik vroeg naar de prijs, mompelde quasi-geïnteresseerd “Ce n’est pas
cher”, vroeg om een visitekaartje voor ’t
geval ik later alsnog tot aankoop wilde
overgaan, keek naar de naam en kwam tot
de onthutsende conclusie dat ik zojuist
kennis had gemaakt met de broer van
onze oude gardien, die onze afgedankte
spullen voor vrijwel de aankoopprijs op
deze ‘bric-à-brac-markt’ van de hand probeerde te doen.
Teruggekeerd bij onze auto keek ik naar
de doos met zes flessen mooie champagne, die we als dank voor jaren trouwe
dienst wilden langsbrengen bij Gérard en
zijn vrouw. Ik dacht ook aan de prachtige
plek in onze Franse tuin waar onze oude
strandstoelen hadden gestaan en waar we
inmiddels in een nieuw zitje kunnen
genieten van de achter de bergen onder-

gaande zon.
De champagne hebben we mee teruggenomen naar huis en aan Gérard schreef ik
een kaartje om te vragen waar de twee
oude houten schemerlampen met rode kap
waren gebleven, die we drie jaar geleden
hadden vervangen. Ik heb nog geen antwoord ontvangen. En mocht u ze ergens
in de Provence tegenkomen, bel dan even
met de redactie van ‘hei & wei’ om er achter te kunnen komen wat wij er destijds
voor hebben betaald!
C. van Linden

alles, mer nich wat d’r in de wos zit.” Er
is heel wat te vertellen over de slacht en
bij elke streek is dat weer anders.
Op 1 en 2 november is het Allerheiligen
en Allerzielen. Ook hier zijn weer veel
streekgebruiken en verschillen, bijvoorbeeld het klokkenluiden en lichtjes branden op de graven. De offers, die de heidenen brachten, zijn symbolisch bewaard
gebleven in de vorm van koeken en broden. Die hebben dan ook als namen: zielenkoekjes, driehoekige haverkoeken,
amandelkoeken of dodenkoeken. Ook
zieltjes-, beze- of kruiskensbrood.
En dan volgen de hele maand november
verschillende ‘Sinten’ zoals St. Hubertus
op 3 november, de schutspatroon van de
jagers. Die gaf ook bescherming aan de
paarden en aan de honden (tegen hondsdolheid). De bakkers bakken hele kleine
broodjes die gezegend worden. En die
zowel door mensen als dieren worden
gegeten.
Op 11 november is het St. Maarten,
waar streeksgewijs nog wel veel aandacht

aan wordt besteed. De knolraap en de biet
worden uitgehold, uitgesneden en voorzien van een kaarsje. Van de varkensblaas
maakt men de foeke- of rommelpot.
Overal klinken er dan verschillende liedjes en gaat men langs de deuren. En, wee
degene die niets geeft! Dan klinkt er:
“Tiere, liere, liere, hier woënt unne giere,
dae ôs niks wil gaeve.” Of: “Hoog huus,
leeg huus, er zit ien gierige pin in huus.”
En dan moest men vroeger niet verbaasd
opkijken als de volgende dag de deur met
veel viezigheid besmeurd was.
St. Caecilia is het op 22 november. Deze
schutspatroon is een bekende in de
muziekwereld, bij zangers en muzikanten.
Veel fanfares dragen haar naam en brengen vrolijkheid bij veel ommegangen en
concoursen.
Dan is het op 25 november St. Catrijn.
Een oude boerenspreuk is: “Met Sinte
Katrijn moeten de koeien aan de lijn.” Dat
wil zeggen, dan moesten ze op stal staan.
Dit hield verband met het voeren van het
vee, dat vroeger veel primitiever ging dan

J. Vos

Marian is samen met Martin Noordzij en
Rik van Beek partner van Nieuwint & Van
Beek. Twee vestigingen, met in totaal 30
medewerkers. Martin en Rik hebben de
leiding over de hoofdvestiging van het
bedrijf in Amsterdam, dat in 1949 mede is
opgericht door de vader van Rik. In de
nevenvestiging in Laren, die in 2003 geopend werd, zwaait Marian de scepter.
De drie partners zijn kenmerkend voor de
nieuwe generatie accountants en belastingadviseurs: dynamisch, goed opgeleid,
analytisch, klantgericht, met een no-nonsense benadering en beschikkend over
veel actuele kennis en ervaring, en alle
drie volledig ingewerkt in de nieuwste
ICT-mogelijkheden voor alle soorten
bedrijfsadministraties.
Hoewel in principe ook particuliere cliënten bij hen terechtkunnen ligt hun zwaartepunt van oudsher bij het midden- en kleinbedrijf, zowel de grotere als de kleinere
bedrijven en zowel starters als doorgewinterde ondernemers. Marian: “Dit middenen kleinbedrijf is in ons marktgebied, dat
ook Blaricum, Eemnes en Hilversum
omvat, sterk vertegenwoordigd. Onze
bedrijfsfilosofie is dat geen cliënt gelijk is.
De klanten mogen daarom ook terecht hoge
eisen stellen aan onze kennis en flexibiliteit.
Zij willen van ons snelheid van handelen,
kennis en accuratesse, efficiency en vooral
geen wollige taal. Aan een adviesmentali-

teit van het ‘old boys network’ hebben ze
hier geen boodschap. Ook omdat het zaken
doen in het Gooi, misschien nog meer dan
elders, directe aansluiting eist bij de nieuwste fiscale en accountancy ontwikkelingen.
Kan je niet meekomen, dan val je af.
Zakelijk en scherp.”
Start in Laren
“Vanuit Amsterdam hebben we in januari
2003 dit kantoor geopend, na overname
van een wat verouderde fiscale praktijk.
Die verjongden we, en we bouwden ’m uit.
Onze portefeuille groeide snel. Zo kwam
daar medio 2004, op diens eigen verzoek,
het klantenbestand bij van de kort daarna,
helaas veel te vroeg overleden Larense
accountant Hans Petersen. Het was een
hectische tijd. Nu maken we een wat rustiger groei door. Het is prettig werken en toeven hier. We voelen ons hier thuis. Zo
woont Martin, accountant en ons brein op
ICT-terrein, in Laren. Rik, fiscalist, woont
in Abcoude, maar komt hier ook vaak. Zelf
kom ik uit Bussum. Allemaal uit en in
dezelfde buurt. Waar je ook bent, in Laren
of Amsterdam, je kunt als klant altijd bij
onze twee kantoren voor je lopende zaken
terecht. Gemakkelijk en snel.”
Internet boekhouden
Nieuwint & Van Beek bieden hun klanten
nog iets waarover veel andere accountantsen belastingadvieskantoren (nog) niet
beschikken. Dat is een ‘state of the art’
computersysteem van internetboekhouding
voor hun klanten. Marian: “Via de website
van Nieuwint & Van Beek kun je als klant
inloggen op een beveiligd, individueel
webportaal en in één oogopslag alles inzien
van – en ook de handelingen verrichten in
– je eigen boekhouding, je salarisadministratie, belastingaangiftes, jaarrekeningen
etc. Informatie die uiteraard door ons
steeds geactualiseerd wordt.”
Thuis
Marian is in 1961 in Hilversum geboren,
bouwde vanaf 1981 haar werkervaring op
en behaalde in die tijd vijf (!) accountancydiploma’s. Ze is getrouwd met Rein
Hekelaar die óók accountant en belastingadviseur is en óók een eigen bedrijf heeft,
nl. Reijer Hekelaar & Associates te
Naarden, dat óók sponsor is van ‘hei &
wei’! Een unieke combinatie, die twee
sponsors. Samen hebben ze twee kinderen, dochter Robin en zoon Yves. Hun
moeder als zelfstandig ondernemer?
Robin: “Mam, waarom werk jij eigenlijk?” Marian: “Gewoon omdat ik dat leuk
vind, heel leuk.” Kort en krachtig. Is er
uitwisseling tussen Marian en Rein over
hun bedrijven? “Nee hoor, er is strikte
geheimhouding op het kussen!” zegt ze
lachend. Hinder van het klassieke rolpatroon als vrouw? “Nee, dat is allang voorbij.” Een voordeel: “Zakenvrouwen vinden het best prettig een vrouw als accountant te hebben, veel geven daar zelfs
expliciet de voorkeur aan!” Voor meer
informatie: Marian Duurland, Nieuwint &
Van Beek, tel. 035-5485860, e-mail
info.laren@nevb.nl. en www.nevb.nl.
Sybert Blijdenstein
nu. Hield een veehouder zich niet aan die
datum en liepen diens koeien nog in de
wei, dan mochten die in de nacht van 25
en 26 november door eigen of buurmans
personeel voor eigen gebruik worden
leeggemolken. De knechts beschouwden
dit als een buitenkansje, ook vanwege hun
moeilijke sociale omstandigheden. Vaak
gaf zo’n boer hen nog een rondje sigaren
of koffie met koek. Ook mocht het personeel dan gebruikmaken van de karnton.
Vandaar ook de uitdrukking: “Op Sint
Katrijn zijn alle melkmaaltjes mijn.” En
dat waren er dikwijls heel veel. Want
soms werden wel tot 80 koeien per gezin
zo gemolken.
Tot slot is op 30 november St. Andries,
de schutspatroon van vissers, visverkopers
en touwslagers. Het kruis van St. Andries,
of ook het ‘maalkruis’, komt op veel
gebouwen voor als muuranker. Of in
Twente als ‘maalkruis’ op de ‘stiepen’ (de
middenpaal van de grote deur, de ‘niendeur’). Het is tevens de laatste dag dat de
boer zijn winterrogge nog kan zaaien. In
de Achterhoek zegt men: “Sunt Andreea, ’t
snijt of ’t vreest, ’t hagelt of ’t waiet,
Anrees hef zinne rogge nog niet e’zaaied.”
Ada Keizer

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

foto: Tjerk Visscher

Colofon

R.K.

Parochie

Protestantse

Gemeente

DORPSAGENDA

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

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

In hout en antiek

‘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!

Diensten in het weekend
Zaterdag 17.00 uur en
zondag 9.45 uur
Eucharistieviering of
Woord en Communieviering.
Zondag 19 november
Kindernevendienst.
Door de week:
donderdag 19.15 uur
Avondgebed in de dagkapel.
Bijzonderheden:
Woensdag 1 november
ALLERHEILIGEN. Géén seniorenmis.
19.15 uur Viering van Allerheiligen.
Donderdag 2 november
ALLERZIELEN
19.00 uur Rozenkransgebed.
19.15 uur Gedachtenisviering van
alle overleden gelovigen.
Zondag 5 november 11.00 uur
Gezinsviering m.m.v. het Kinderkoor.
Zaterdag 11 november 18.15 uur
Sint Maartensoptocht, vertrek vanaf de
Kerk. De optocht met lantaarns eindigt
rond het vuur in de pastorietuin. Daar
delen we, net als Sint Maarten, wat
we hebben meegenomen. Rond 19.15
uur is het einde.
Zondag 26 november 11.00 uur
Viering bij gelegenheid van het 40jarig bestaan van het dameskoor van
het Gemengd koor St. Cecilia.
Voor verdere informatie:
Zie informatiebord bij de hoofdingang
van de kerk, of Pastor C. Lavaleije,
Kerklaan 19, 1261 JA Blaricum.
Tel.: 035-53 83153.
E-mail: stvitusblaricum@hetnet.nl.

Blaricum
Zondag 29 oktober 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Zondag 5 november 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Afsluiting School Bijbelweek.
Zondag 12 november 10.00 uur
Ds. A.W. Berkhof, Ermelo.
Zondag 19 november 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Zondag 26 november 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Zondag 3 december 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Zondag 10 december 10.00 uur
Mw. Ds. J.C. van de Putte, Eemnes.
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.

OPROEP
Zing mee in het Blaricums
kerstprojectkoor.
De Blaricumse Cantorij o.l.v. Anton
Helmink wil graag samen met zoveel
mogelijk Blaricummers een groot
kerstkoor vormen om de kerstnachtdienst van 24 december om 22.00 uur
in de Dorpskerk luister bij te zetten.
De repetities vinden plaats op de
woensdagavonden 13 en 20 december
van 19.00 tot 21.30 uur. Plaats: de
Dorpskerk aan de Torenlaan. Iedereen
is welkom! Informatie en opgave
graag vóór 1 december bij Miny
Beuving, tel. 5315312 of Anneke van
’t Hull, tel. 5255329.

GEBOORTEN
15-07-2006 Gijs Jan Alexander de
Weerd

GEMEENTE
AGENDA

HUWELIJKEN
08-09-2006 Willem Lodewijk de
Ruiter, en: Geraldine
Adriana Berns

Gemeentehuis Nederheem
(www.blaricum.nl)
November 2006:
Cie I, Welzijn, Sport & Sociale Zaken:
6 november om 20.00 uur
Cie II, Ruimtelijke Ordening en
Beheer:
7 november om 20.00 uur
Cie Financiën:
8 november om 20.00 uur
Raadsvergadering:
23 november om 20.00 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,
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.

KOPIJ
Heeft u iets te melden over uw club,
vereniging, evenement of andere zaken in
Blaricum off heeft u als Blaricummer
(elders) iets meegemaakt dat de vermelding waard is (uiteraard ter beoordeling
van de redactie)? 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
Dorpsagenda 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 decembernummer
inleveren uiterlijk 3 november 2006
en voor het kerst/januari-nummer
uiterlijk 17 november bij de
eindredactie, Sybert Blijdenstein,
per bovenstaande e-mail, of per post,
William Singerweg 13,
1261 EH Blaricum.
Verschijningsdatum december nr.:
30 november 2006.

de Specht

EXPOSITIES
Kunstexpositie bij jubilerende Atletiekvereniging Zuidwal in de kantine aan de
Aristoteleslaan 2 te Huizen. Op zaterdag
4 en zondag 5 november, van 12.0017.00 uur, ter gelegenheid van het 25jarige bestaan van de vereniging expositie van werk van 12 kunstenaars, waaronder beeldhouwers, kunstschilders en
fotografen. Diverse technieken. Kom ook
een kijkje nemen. Een hapje en een
drankje staan voor u klaar! Info: Erni de
Kort, tel. 6471770 of e-mail:
erni-marion@planet.nl.
Gerhard Steinberg piano’s, Torenlaan
2, Blaricum: t/m 11 november duo-expositie met beelden van Hanneke van
Zanden en schilderijen van Joke
Vingerhoed. Openingstijden: donderdag
t/m zaterdag van 10.00-17.00 uur.
Historische Kring Blaricum, ‘Op de
Deel’, Brinklaan 2a. Wegens enorm succes geprolongeerd: de expositie van
schilderstukken en wandkleden van Mies
Koppel, Henny de Jong en Nelleke
Alders. Geopend: donderdagavond van
20.00-21.00 uur en zaterdagmiddag van
14.00-16.00 uur.
Jacqueline Koster (Blaricum): tot 18
november de expositie ‘Jacky’s First’ van
schilderijen in de Larense Bibliotheek.
Info: e-mail jgkoster@hotmail.com.
Margot Pistor (Blaricum) exposeert
beelden t/m 12 november in Galerie
Zwanenhof, Dorpsstraat 27, aan de Brink
in Havelte (tussen Meppel en Steenwijk).
Info: tel. 0521-387504,
e-mail grove@xs4all.nl.
en www.margotpistor.nl.
Gemeentehuis Nederheem / Expositieroute: t/m 10 november schilderijen van
Yvon Signer en Gerda Jellema. Van 14
november t/m 5 januari beelden van
Margot Pistor en schilderijen en tekeningen van Marijke van Melle. Tijdens de
openingsuren van het gemeentehuis.
Info: tel. 5399575, www.blaricum.nl.
Galerie De Vlierhove, Blaricum: t/m 12
november pastelschilderijen van Onno
Boerwinkel ‘St. Jansprocessie en andere
zaligheden’. Van 19 november t/m 10
december schilderijen van Michiel
Schrijver en beelden in brons en steen
van Ellie Hahn. Geopend: donderdag
t/m zondag 14.00-17.00 uur. Info: tel.
5383736, www.vlierhove.nl.
Galerie Bianca Landgraaf, Laren: t/m
26 november ‘Edlef Romeny 80 jaar’,
schilderijen. Info: www.galeriebiancalandgraaf.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.
UITGAAN
Wijnproeverij: vrijdag 10 november, op
diverse locaties in het dorp. Info:
www.blaricumpromotie.nl.

Ontvangst van St. Nicolaas:
zaterdag 25 november. Om
11.00 uur in het centrum van de
Bijvanck, om 13.30 uur bij de
muziektent in het oude dorp. Info: Oranje
Vereniging, Leon van de Laarschot, tel.
5383102.
De Blaercom / De Malbak (S.L.W.): de
nieuwe activiteitengids is uit, met diverse
nieuwe cursussen. Niet in de bus gekregen? Dan af te halen bij De Blaercom en
De Malbak. Info: tel. 5312977, 5262902
en 5314383.
Bridgeclub in De Blaercom zoekt nieuwe leden. Elke dinsdagmiddag bridgen,
vanaf 13.30 uur, ook voor minder ervaren
spelers, gediplomeerd clubleider aanwezig. Opgeven, ook zonder partner, kan.
Gestart is op 3 oktober.
Kosten € 65,- voor 30 bijeenkomsten.
Info: woensdag- en donderdagmorgen in
De Blaercom of telefonisch S.L.W.,
Lisette Mooij, tel. 5312977.
Klaverjassen in De Blaercom begint
elke dinsdagmiddag om 13.30 uur.
Kosten € 5,50 per maand. Organisatie:
S.L.W. Voor info zie hierboven, als bij
‘Bridgeclub’.
WELZIJN
Nationaal MS fonds collecte van 13 t/m
18 november in Blaricum. In het kader
van de Nationale MS Collecteweek.
Dringend collectanten gezocht in
Blaricum. Vrijwilligers kunnen zich
opgeven bij landelijk coördinatrice
Pamela Zaat, tel. 010-5919839 of via
www.nationaalmsfonds.nl.
De collecte KWF Kankerbestrijding in
Blaricum heeft dit jaar € 10.107,59
opgebracht. De KWF Blaricum dankt
iedereen voor zijn/haar bijdrage! Op donderdag 28 september werden de 14 collectanten in de theetuin in Eemnes gehuldigd door de loco-burgemeester mw.
Ineke de Joode-Baljet.
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 en
www.tgvleden.nl.
Hypnose en regressietherapie: door
Bernard Ligtenberg. Sinds september
actief in zijn praktijk ‘Eeuwig Stromend
Water’ op de Windvang. O.a. behandeling van rookverslaving, burn-out en
doorbreking van ongewilde gedragspatronen. Ook cursus zelfhypnose op de
maandagavonden (19.30-22.00 uur) van
20 en 27 november en 4 december; kosten van deze cursus € 35,-. Info: tel.
5316849 en www.zielsveel.nl.

Open Atelierroute Blaricum

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

