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DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

TANDHEELKUNDE
K L I N I E K
B L A R I C U M

Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

Nicoline Loggere
Zevenderdrift 74
1251 RD Laren
Tel: 06 - 54 73 58 24
www.loggeremakelaardij.nl
info@loggeremakelaardij.nl

Net even 
anders!

Naarderstraat 21C-23, Laren
Tel. (035) 538 02 50

Fa. Wed. B. Vos

Restaurant
Lounge

Lunch and
Dinner

Amsterdam
T. 020-4707521

Blaricum
T. 035-5336996
www.theredsun.nl

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

Altijd Bloemen

Dorpsstraat 9d
035-5315703

Christiane Calis 
Jelle Hoekstra

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

www.rabobank.nl/noordgooiland

www.dayspamooi.nl

met de officiële mededelingen Gemeente Blaricum
HEI & WEI IS HET DORPSBLAD DOOR EN VOOR ALLE BLARICUMMERS EN IS EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DORPSBLAD BLARICUM.

heihei&& weiwei
Torenlaan 12 Blaricum
035 - 5315300
www.makelaarsvangoedehuizen.nl

De hele Gooi- en Vechtstreek kent hij
op z’n duimpje, als het gaat om de
natuur: Jelle Harder woont weliswaar
in Hilversum, maar uit hoofde van zijn
functie als projectcoördinator bij
Landschap Noord-Holland weet hij
ook wat er op natuurgebied in
Blaricum speelt. Ook in z’n vrije tijd
is Harder actief als pleitbezorger voor
de natuur in onze regio. De recon-
structieplannen voor de Randweg
Oost, die de Bijvanck scheidt van het
‘oude dorp’, ziet hij bij uitstek als
kans om een wand voor oeverzwalu-
wen aan te leggen.

Oeverzwaluwen maken hun nesten in
verticale zandwanden, vaak langs
oevers, maar ook bij zandafgravingen.
Zo zit er al jarenlang een kolonie in de
Groeve Oostermeent. Vrijwilligers van
de Vogelwerkgroep Het Gooi en
Omstreken steken elk jaar met de hand
een stukje van de rand af om hem weer
recht te maken, want oeverzwaluwen

houden alleen van loodrechte zandwan-
den. Eind maart/begin april keren de
vogels terug van hun overwintering in
Afrika, en gaan op zoek naar dit soort
steile wanden om te gaan nestelen. ‘De
oeverzwaluwen gaan er recht voor han-
gen, pikken de grond los met hun snavel
en zo ontstaat er langzaam maar zeker
een gangetje van zo’n 80 tot 90 cm diep.
Ze pikken, gaan achteruit en gooien met
hun pootjes en hun staart het zand naar
buiten. Als ze de gang diep genoeg vin-
den, maken ze een nestkommetje,’ ver-
telt een bevlogen Jelle Harder.

‘Aan het eind van de Goyergracht, waar
die bij de Randweg komt, ligt in de hoek
een klein gronddepot. Dat is op zich een
mooie plek voor oeverzwaluwen, aan de
weilandkant. Maar de meeste grond is nu
weggehaald.’ Harder zou het mooi vin-
den als de gemeente na de aanpassing
van de Randweg, die in juni 2011 klaar
moet zijn, er opnieuw een bult zand

Spanning bij ringsteken op de Kerklaan tijdens de kermisweek 2010

P.v.R..

Kermisweek-editie 2010
Met extra veel foto’s

Zomeroverdenkingen

Wat een zomer hebben we! Zon, blau-
we luchten en trotse, hoge witte sta-
pelwolken. Vaak. Af en toe is de
hemel zwanger van donkerzwarte
hangbuikwolken. Zijn er rukwinden
en plensbuien. Maar over het geheel
gezien is het aangenaam buiten. Je
hoeft het land niet uit voor je vakan-
tie. Dat doen mijn vrouw en ik al
jaren niet. Het bevalt ons best, heel
best. Verre reizen laten we aan ande-
ren over. Wij genieten van onze tuin,
van de vogels en de dieren. En van de
vakantiestilte in het dorp en op de
paarse heide. We genieten van de
warme avonden, in de late, zachte
avondzon. Totdat het duister inzet en
de vleermuizen gaan fladderdansen. 
Alles groeit en bloeit. Bloemen, strui-
ken en bomen. Vlinders vlinderen,
hommels en bijen (ja ze zijn er weer
een beetje) bezoeken zoemend
honingbloemen, vogels zweven zoe-
vend rond, merels leggen hun derde
nest en onze rode eekhoornfamilie
gedijt. Vertederend zijn die diertjes,
met hun witte buikjes en hun dikke
pluimstaarten. Speels schieten ze ach-
ter elkaar aan rond de boomstammen.
Dan weer zitten ze bij ons op het ter-
ras, op het plankje van hun voeder-
kastje, driftig knabbelend aan de
nootjes tussen hun voorpootjes. Net
handjes. Vogels trekken intussen
enthousiast het riet uit ons dak op
zoek naar insecten. De grond ligt vol
met riet. Geen opruimen aan. Als het
gaat lekken weten we waar het van-
daan komt. 
Met plezier denken we aan de afgelo-
pen feestweek en aan alle leuke din-
gen die in september komen gaan.
‘Wat zijn jullie een actief dorp,’ zei
laatst een vriend van ons. Zo is het
maar net. 
Want niets gaat vanzelf, ook genieten
en vertier niet. 

Sybert Blijdenstein

Van de redactie

Jelle Harder wil oeverzwaluwen
een kans geven

Reconstructie Randweg kan mooie natuur opleveren

(Vervolg op  pagina 2)

Verloren of gevonden?
Als u iets heeft verloren, zoals auto- en
huissleutels etc., dan kunt u zich wenden
tot de klantenbalie van AH aan de
Torenlaan, of melden bij de politiebu-
reaus in Laren of Huizen. Hetzelfde
geldt wanneer u dergelijke zaken heeft
gevonden. Het komt nl. voor dat bij hei
& wei deze vragen c.q. meldingen bin-
nenkomen. Deze worden door ons echter
niet meer geplaatst, na die op pagina 3.



wordt neergelegd. Hij heeft al met de
gemeente gesproken over dit plan, maar
die wil pas na afloop van de werkzaam-
heden kijken wat de mogelijkheden zijn.
‘Waarom zou je wachten?’ vindt Harder.
‘Als je daar toch bezig bent, gooi dan een
paar vrachtwagens grond extra op die
plek neer. Flink aanstampen en een stei-
le wand afsteken met die machines. Die
zijn daar dan toch aan het werk dus dat
hoeft weinig extra te kosten.’ Het zou een
mooie aanvulling zijn op de al bestaande
locatie in de Groeve Oostermeent, want
daar zal de wand op den duur verdwij-
nen, omdat er elk jaar een stukje wordt
afgestoken.
Die bult grond hoeft helemaal niet groot

te zijn: tien tot vijftien meter breed en
drie meter hoog, dat is al meer dan vol-
doende voor enkele tientallen paren
oeverzwaluwen. ‘Het is weinig méér
werk als de aannemer toch al bezig is.
Dan doe je als gemeente iets heel aardigs
voor de natuur. Het is geen garantie dat
ze er al volgend jaar inzitten, maar je
schept wel de voorwaarde. En er zijn
altijd vrijwilligers in de buurt die zo’n
oeverzwaluwwand jaarlijks willen
onderhouden.’ De gemeente heeft er dus
verder geen omkijken naar. En negatieve
effecten zijn er niet: integendeel, oever-
zwaluwen zijn insecteneters bij uitstek. 
Harder hoopt dat de gemeente Blaricum
de kans benut: ‘Denk niet alleen aan die
weg, maar ook aan de natuur. Misschien

kan de oeverzwaluw dan wel de sym-
boolsoort van Blaricum worden!’

Henny Radstaak

Jelle Harder met één van zijn andere
favorieten, de ijsvogel

    

(Vervolg pagina 1)

Er wordt daar oud-Blaricums bij gespro-
ken. Ook de smid is weer actief. Er is
een sigaretten- en mandenmaakster.
Wagenmakers maken originele karren.
Er is een kinderplein met spelletjes van
begin 1900. Ook tollen. Het Gooisch
Poppentheater geeft ouderwetse voor-
stellingen. Voor de volwassenen is er het
raadspel van oude gebruiksvoorwerpen.
Om 16.00 uur is de boeldag, de veiling
van ingebrachte bijzondere en oude
voorwerpen. Slotstuk is de gouden zin-
ken emmer van Blaricum! Kijk ook op
www.dagvanhetwerkpaard.nl. Mooi!!
Info: bel Ria Roest: 06-28824064.
‘Allen kommen, neit vergete!’

STAD EN LANDE RUITERS
In het weekend van 25 en 26 septem-
ber op ’t Harde. Op zaterdag de 25e

twee onderdelen menwedstrijden en
bixie mennen. Op zondag de 26e dres-
suurwedstrijd, Bixie Stad en Lande
Ruiters en springwedstrijd voor pony’s
BB B en L. Inschrijven is mogelijk per
mail naar wedstrijdsecretaris@sta-
denlanderuiters.nl. Alle andere infor-
matie over Stad en Lande Ruiters vindt
u op www.stadenlanderuiters.nl.

OPEN GOLF & COUNTRY
Op zondag 26 september vindt dit
oergezellige toernooi voor de 12e keer
plaats in het oude dorp, met 18 holes
(+ een special hole) waarvan de mees-
te 3 par en een enkele 4 par, in en
rond het oude dorp, langs engen,
stukjes heide, boerenerven, ‘gras-
plakken’, weilanden en stukken
groen. De normale golfregels zijn van
toepassing, aangevuld door Local
Rules. Golfvaardigheidsbewijs vereist.
De route is duidelijk aangegeven. Er
wordt gespeeld in flights van 4 perso-
nen. Afslag: 11.00 uur op alle holes
gelijktijdig. Start, finish en de feestelij-
ke prijsuitreiking vinden plaats in het
Vitusgebouw aan de Kerklaan 10.
Inschrijven inmiddels gesloten. Voor
meer info: www.blaricumpromotie.nl.

OLD-TIMER FESTIVAL 
Op zondag 12 september
organiseert Lions Club
Blaricum Laren voor de
10e keer (!) in hartje

Blaricum, bij de muziektent, het Old-
Timer Festival. Deelnemers kunnen
kiezen tussen sportklasserit (verhoogd
wedstrijdelement), toerrit (meer ont-
spannen) en een derde categorie: oldti-
mers van vóór 1950 (o.a. snelheidsbe-
perking). Lunch voor deelnemers op
passende, sfeervolle locatie.
Programma: 9.30 uur aankomst oldti-
mers, 11.30 uur start rally met lunch op
bijzondere locatie, 13.00 uur dorps-
lunch, 15.30 uur terugkomst eerste oldti-
mers en 17.00 uur prijsuitreiking. Voor
toeschouwers zijn er de hele dag, naast
de Atelier Route (start Dorpskerk), aller-
lei activiteiten, inclusief vele kraampjes
met hapjes en drankjes, een skelterbaan
en een veiling. Voor informatie en
inschrijving voor rally en/of dorpslunch
zie de website. 
De opbrengsten uit inschrijfgelden en
sponsorbijdragen gaan naar een aantal
goede doelen, nl. Wings of Support,
Stichting Mzamomehle, Zorgboerderij ’t
Werckpaert en naar de wederopbouw in
Haïti. Info zie: www.lions-otf.nl.

DAG VAN HET WERKPAARD
Op zondag 19 september
wordt vanaf 12.00 uur op
het Oranjeweitje en nabij-
gelegen weilanden aan de

Noolseweg alweer voor de tiende keer
deze unieke dag gehouden. Geheel weer
in de sfeer van vervlogen tijden. Diverse
teams strijden met hulp van hun werk-
paarden om de begeerde wisseltrofeeën:
een miniatuur antieke boerenwagen en
unieke houten ploeg. Teamopdrachten
bestaan onder meer uit dorsen, ploegen,
het boerenerf, een verrassingsopdracht
en ouderwets hooi stapelen. Er is een
bakker actief met een historische bak-
oven. Er is een historische groentetuin
en keuken met ouderwetse maaltijden.

EVENEMENTEN IN SEPTEMBER
ATELIER ROUTE 

Op zaterdag 11 en zondag
12 september wordt in het
oude dorp de zesde ate-
lierroute georganiseerd.

Dertig kunstenaars exposeren op 27
adressen (ateliers etc.) op beide dagen
van 11.00 tot 17.00 uur hun werk voor
het publiek. Vlaggen en pijlen markeren
de adressen. De feestelijke opening van
deze route wordt op vrijdag 10 septem-
ber om 16.00 uur in de Dorpskerk aan
de Torenlaan verricht door burgemees-
ter Joan de Zwart-Bloch. In de
Dorpskerk wordt weer een overzichts-
tentoonstelling (zaterdag open van
11.00-17.00 uur en zondag van 12.00-
17.00 uur) gehouden van werk van de
deelnemende kunstenaars, met nadere
informatie. De brochures met alle infor-
matie liggen in boekhandel, winkels, en
in de kerk. Op zondag worden ze tijdens
het Old-Timer Festival ook in het cen-
trum uitgedeeld. KinderKunst bij
Mariëlle Bakker, Boereblij/asperge-
boerderij Angerechtsweg 11, tel.
5387138, thema Kunst en Natuur, met
o.a. natuurschatkistjes knutselen, paard-
jes aaien en leuke dingen in de boom-
gaard. Aan de Polweg 5 is als vanouds
weer de gezellige theeschenkerij inge-
richt, waarvan de opbrengst naar de
zorgboerderij gaat. Er is een fietsroute
uitgezet, waarvan het routekaartje in de
Dorpskerk te krijgen is. Info:
www.kunstencultuurblaricum.nl.

KERK EN KUNST
Op zaterdag 11 van 11.00-17.00 uur
en zondag 12 september van 12.00-
17.00 uur – zijn, óók in de Dorpskerk
aan de Torenlaan – in de consistorie-
kamer de werken van Blaricumse kun-
stenaars en werken uit Blaricums privé-
bezit te bewonderen, die in het afgelo-
pen jaar in het kader van ‘Kerk en
Kunst’ geëxposeerd zijn in de kerk.
Info: www.protestantsegemeentebla-
ricum.nl.

H.R.



Van Loef nieuwe wethouder. Gijs van
Loef (D66) volgt partijgenoot Marcèl
van Dalen als wethouder op. Voor meer
informatie over Gijs van Loef zie de
gemeentepagina’s. Van Dalen had per 22
juni jl. zijn ontslag ingediend vanwege
onvolledige informatie bij zijn sollicita-
tie in Blaricum. 
Ronnie Rokebrand, die in de Wereld-
wijzer-serie al 20 reisgidsen op zijn
naam heeft staan, heeft nu zijn aller-
nieuwste gids ‘Wereldwijzer Israël’ uit-
gebracht. Rokebrand was medeoprichter
van het eerste internetreisbureau van ons
land, Elmar Reizen. Hij leidt nu het
internationale IT-bedrijf TSI Solutions.
Maar schrijven blijft ‘zijn ding’.
Binnenkort komt zijn eerste thriller op
de markt. 
Blaricum duurste koophuizen. In de 1e

helft van 2010 lag de prijs voor een
bestaande woning met gemiddeld
1.076.000 euro 53% hoger dan in 2009.
Een cijfer met een relatieve waarde van-
wege de geringe omzet. De markt van 4
ton tot 1 miljoen lag hier vrijwel geheel
stil en was boven de 1 miljoen niet veel
beter. Landelijk werden 3,7% meer
woningen verkocht, waarbij de gemid-
delde koopsom in 175 van de 430
gemeenten hoger lag dan in 2009. In
tweederde van de gemeenten namen de
transacties toe. 
Anne Marie Kennis (58), eerder wet-
houder en raadslid VVD Laren, volgt
Ralf van Vegten op als voorzitter van de
Reddingsbrigade Blaricum. Ralf van
Vegten richt zich volledig op het fractie-
voorzitterschap van de VVD in de raad
van Blaricum. 
Nederheem. De projectontwikkelaar (en
koper) van Nederheem, FAS Veen, heeft

bij de rechtbank ook de vierde zaak
tegen de gemeente Blaricum verloren.
De vier miljoen euro die bij de notaris in
depot ligt krijgt FAS Veen niet terug.
Diens beroep op de belemmering van de
bouw van een aantal exclusieve apparte-
menten als gevolg van de recent afgege-
ven monumentenstatus van Nederheem
is afgewezen. De bodemprocedure loopt
nog.
GAD controle. Het afval mag pas na
22.00 uur op de avond voor de dag van
inzameling buiten gezet worden en voor
7.30 uur op de dag van inzameling. Er
wordt komende tijd extra op gecontro-
leerd. De minicontainers moeten op de
dag van inzameling voor 20.00 uur op de
inzameldag weer van de straat zijn.
Boete voor overtreders: 60,-. euro.

kreeg toen hij met oma in het huwelijk
trad. (Te bezichtigen op de Zaanse
Schans). Een echte Zaankanter is ze dus,
de oudste van acht kinderen van Gerrit
Heijn. Zijn iets jongere broer Jan was de
eigenlijke oprichter van het nu zo grote
AH-concern. Het was en is een heel hech-
te familie. Ze herinnert zich duidelijk dat
haar vader Gerrit, een zakelijke en koele
man, altijd zei ‘Je leeft niet voor je plezier,
maar om te werken.’ Tegenwoordig klinkt
dat behoorlijk ouderwets, maar Gerda, nu
87, heeft dat zeer ter harte genomen en
werd vaak ‘duizendpoot’ genoemd. Nadat
ze in 1970 in ons dorp is komen wonen, is
ze altijd wel met iets bezig geweest.
Jarenlang voor de U.V.V., als gids voor het
I.V.N. (Instituut voor Natuureducatie),
waar ze ook lezingen voor gaf. Ze was ook
lange tijd te vinden als hulp in het Rosa
Spierhuis, ze zeilde veel en won veel eer-
ste prijzen (Alkmaardermeer, de Kaag en
Loosdrecht). Ze is een fervent tuinierster,
knutselt heel wat af en is een enthousiast
naaister die de mooiste dingen maakt. 
Die woorden van haar vader zaten er dus
goed in!
Blaricum is nu haar grote liefde. Ze kent
ook het oude dorp op z’n best. ‘Vroeger
kwam ik dagelijks bij Breur en Trien
(Raven, op de Meentweg, die boerderij is
gesloopt) en geniet dagelijks van haar
eigen buurt ‘waar iedereen even vriende-
lijk is. De echte Blaricummers groeten
altijd, steken even hun hand op. Als ze dat
niet doen weet ik, o, die komen uit de
stad!’ 
Plannen? Ze heeft ze altijd nog. Werken in
haar tuin, op stap met vriendinnen en... ze
hoopt te zijner tijd naar een kleinere
woning in de Wingerd te mogen verhui-
zen. En dat laatste zal ook weer heel wat
‘werk’ met zich meebrengen!

Aty L.S.

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

Woensbergweg 2   1261 AP Blaricum

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

(Graag na telefonische afspraak)

Het kleinste warenhuisje 
van het Gooi 

midden in Blaricum!

    

BLARICUMSCHE BRANDSTOFFENHANDEL

Speciaal adres voor:
Huisbrand
Industrie
Centr. verwarming
Aanmaakmaterialen
Blokken
Stookolie voor
centr. verwarming
en huishaarden
BENZINE
Mengsmering
Motoroliën

Remedial teaching
lezen, rekenen, taal

Torenlaan 5, 1261GA Blaricum
www.lrt.nu

Maud Goedhart
Daniëlle de Wit
Yolande Adriaansens

telefoon 06 21288318
telefoon 06 53405907
telefoon 06 26398561

Blaricums 
Nieuws Bescheiden, vriendelijk en vol liefde voor

Blaricum en de natuur. Dat is Gerda Heijn.
Ze woont al 40 jaar in het dorp alhoewel
Zaandam, waar ze geboren is, nog altijd
trekt. Af en toe gaat ze er nog even naar
toe, om herinneringen op te halen. Ze gaat
dan steevast even naar het oude kruide-
nierswinkeltje van haar grootvader Albert
Heijn, dat hij in 1887 als trouwcadeau

Gerda Heijn

Een échte Heijn

Oftewel: Margriet Jantina Wijnberg –
maar zó kent bijna niemand haar. Ze is
Rieja, DE Rieja, die er altijd is en alles
weet en kan weten over onze gezellige
gemeente. Als klein beginnertje van 19
jaar oud kwam ze in l974 naar dit dorp
om nooit meer weg te willen of iets
anders te gaan doen. Geboren in Hoorn
en ‘zo maar gesolliciteerd’ bij de
gemeente, op goed geluk. Een schot in de
roos noem je dat.
Ze kwam bij in dienst van Interne Zaken,
‘echt als krullenmeisje voor de piepklei-
ne klusjes’. Een klein baantje dat uit-
groeide tot verantwoordelijk en interes-
sant werk; als een vis in het water is ze
‘bestuurssecretaresse van de Staf en het
College’ en heeft in de loop der jaren heel
veel meegemaakt. Vooral de Bijvanck-
zaak onder de bezielende leiding van
toentertijd burgemeester Le Coultre was
een belangrijke leerschool voor haar.
Wie het mooie, nieuwe gemeentehuisje
‘De Bernardus’ op de Kerklaan in
Blaricum binnenkomt ‘stuit’ direct op
Rieja. Iedereen ziet ze, iedereen kent ze
en wat belangrijk is: iedereen helpt ze
snel, bescheiden en attent. ‘Ik ben echt
behoorlijk dienstverlenerig,’ zegt ze vro-
lijk, want het is ook haar motto, om wie
er ook komt, goed te woord te staan.
Inmiddels woont ze al 30 jaar op de Zalm
in de Bijvanck en fietst ze met veel ple-
zier naar haar werk, dat zich overigens

ook af en toe afspeelt in Eemnes, vanwe-
ge de BEL Combinatie. ‘Maar mijn hart
ligt hier in ’t dorp, hoor, hier heb ik wor-
tel geschoten en daar houd ik het bij.’
Ontvangen van mensen, alle voorkomen-
de hand- en spandiensten, regelen van
Koninklijke Onderscheidingen, afspra-
ken, vergaderingen voorbereiden... Ze
holt heen en weer en helpt waar nodig.
Vakkundig en zeer geïnteresseerd.
Inmiddels is ze aan ‘haar’ zesde burge-
meester toe: mevrouw Le Coultre, Paul
de Winter, Frieda van Diepen, Helma
Ton, Wim Kozijn en nu Joan de Zwart.
‘Ja, met burgemeester Joan de Zwart gaat
het super,’ zegt ze stralend.
En zeg nu eerlijk: wat is fijner dan zo blij
te zijn met je werk, zo tevreden ook. Dat
wens je toch iedereen toe! 

Aty L.S.

Wie helpt mij
bij de tijd?

Wie kent mij niet die oude klok 
aan d’Huizerweg, voor ’t bussenhok.
Mijn beide wijzers staan verward.
Klopt zwak nog mijn klokkenhart.
De gemeente is mijn eigenaar,
jaren was ik in dienst van haar.
Nu nutteloos, in zon en regen
voor niemand meer een zegen.
Ondernemers of gemeente
doe wat aan mijn oud gebeente.
Breng mij snel weer bij de tijd,
voor al wie loopt, fietst en rijdt.
Geef mij terug mijn oude doel:
u te geven ’t exacte tijdsgevoel.

Sybert Blijdenstein

Rieja van Blaricum

Rieja Wijnberg

Gevonden 
voorwerpen

Op de parkeerplaats bij de Rabobank aan
de Huizerweg is begin augustus een sleu-
telbos gevonden met huissleutels en een
dun zwart damesvestjasje. Af te halen bij
de Rabobank, tel. 6973980. Voor verlo-
ren en gevonden voorwerpen kunt u
voortaan terecht bij de klantenbalie van
AH aan de Huizerweg 8 en bij de politie-
post in Huizen of Laren. 



Toen Ans Bonekamp in 1972 vanuit
het Gelderse Twello na haar huwelijk
in Utrecht ging wonen, zocht zij werk
in de buurt. Zij had al een paar jaar
ervaring in het kleuteronderwijs opge-
daan in haar voormalige woonomge-
ving. Ze had een sollicitatie lopen bij
de r.-k. kleuterschool ‘Zonneweide’
aan het Kerkpad in Blaricum. De
kleuterschool stond daar, waar nu de
woningen staan aan het Kerkpad met
de nummers 19, 21, 23, 25 en 27. 

Zusters
De legendarische zusters van het klooster
waren nog maar net vertrokken uit het
onderwijs en nu deden de ‘gewone’ juf-
fen hun intrede. Wie van de oude
Blaricummers herinnert zich niet de
strenge doch rechtvaardige zuster
Waltera. Of de lieve, van boerenafkomst
zijnde, zuster Hermana uit Goor. Zij
werkte liever in de tuin dan dat ze voor de
klas stond. Toen voetbal op de televisie
nog een bijzonderheid was, zorgde zij er
wel voor dat ze het ergens kon bekijken.
Met een sigaretje erbij kon zij er ontzet-
tend van genieten. De nog iets oudere
Blaricummers hebben vast nog goede
herinneringen aan zuster Ambrosia.

Ander tijdperk 
Na zuster Waltera was eerst Mieke v.d.
Brink hoofd van de ‘Zonneweide’. Mieke
is een zus van Bert v.d. Brink van de
‘Theetuin’ in Eemnes. Zij is geëmigreerd
naar Nieuw-Zeeland. Ook heeft Marijke
Vos van Dirk Vos, die op Statenkamer 1
woonde, nog in die functie gewerkt. Zij
verhuisde naar Duitsland. Zo kwam er
ruimte voor een nieuwe kleuterleidster.
Ans Bonekamp solliciteerde naar die
vrijgekomen functie. Het betekende een
afsluiting van een tijdperk, nu er geen
zusters meer lesgaven op de kleuter-
school ‘Zonneweide’. Als collega trof ze
Paulien van Gils. Paulien is kleindochter
van het legendarische oud-hoofd van de
Bernardusschool, meester van Gils. Haar
tante, zuster Auxilia van Gils, heeft ook
vele jaren les gegeven op diezelfde
school. 

Woonwerkverkeer
Ans zag wel tegen het woonwerkverkeer
op. De A27 bestond nog niet; de weg van
Blaricum naar Utrecht en vice versa was
toen nog alleen te berijden via
Hilversum en Maartensdijk, of over

Soestdijk. Ze haalde in het begin een
collega op in Hilversum, en reed zo elke
dag op en neer. Dit heeft ze uiteindelijk
ruim 38 jaar gedaan. De huiskamervraag
zou kunnen zijn: hoeveel kilometer heeft
zij in haar werkzame leven afgelegd om
op tijd op haar werk te komen?

Leerlingen
Op de vraag of de kinderen anders zijn
geworden in die jaren, antwoordt ze heel
direct: ‘Ja’. Ze zijn mondiger, breder
georiënteerd en bewuster geworden. Dat
is een maatschappelijke ontwikkeling
die ook in Blaricum zijn voortgang heeft
gehad. De kinderen krijgen per dag
zoveel indrukken op zich afgevuurd,
waarvan heel veel natuurlijk via de tele-
visie. Daar is de laatste jaren een medi-
um als internet ook nog eens bijgeko-
men.’ Ook de inspraak van ouders is in
de loop van de jaren veranderd. Vele
hulpouders heeft juf Ans zien komen en
gaan. Verschillende kinderen van deze
ouders hebben hun kinderen ook al weer
met het volste vertrouwen naar juf Ans
gebracht, in de wetenschap ‘dat zit
gewoon goed.’

De wet op het basisonderwijs
Deze wet deed in 1985 zijn intrede. Dit
had grote gevolgen voor het kleuteron-
derwijs. 
De ouderwetse kleuterschool hield in
feite op te bestaan. Het gevolg was dat
‘Zonneweide’ geïntegreerd moest wor-
den in de Bernardusschool. Voor juf Ans
betekende dit een grote overgang, maar
ze zag het ook als een uitdaging. Ze ging
weer studeren om haar draai te kunnen
vinden in de nieuw ontstane situatie.
Waar zij eerder alleen groep 1 en 2 onder
haar hoede had, werd nu de mogelijkheid
geschapen om ook hogere groepen les te

geven. Zo stond zij jarenlang voor groep
3 en 4. Ook werd er een medezeggen-
schapsraad ingesteld. Ik heb het genoe-
gen gehad om daar samen met Ans in te
zitten. Een van de dingen die mij bijge-
bleven is, dat Ans niet zo van het verga-
deren hield. Zij dééd liever dingen. Voor
haar gold de slogan: ‘Geen woorden
maar daden.’ Waarbij altijd het belang
van de kinderen centraal werd gesteld.
Dat was haar missie en daar was ze goed
in.

Oude collega’s 
Toen ik haar vroeg of ze nog collega’s
van het eerste uur kan herinneren, zei ze
meteen: ‘Dan moet je bij Paulien zijn, die
weet dat allemaal nog.’ Dus wij zochten
Paulien op. Zij wist er een paar te noe-
men, zoals Maria van Dijk en Annelies
de Beer. Ans en Paulien, dat is altijd een
twee-eenheid geweest. Maar na zoveel
jaren is daar nu een eind aan gekomen.
Onder meester Gerard Maas is Ans
begonnen. Toen kwam Peter Sweering,
uit Monnickendam, als hoofdonderwij-
zer. Toen hij naar Laren ging, kwam
Frans Wikkerman als directeur van de
Bernardusschool de scepter zwaaien. 

Een nieuw begin
Voor Ans begint er nu een heel ander
leven. Zodra de zomervakantie voorbij
is, zal zij natuurlijk haar dagelijkse rit
naar de Bernardusschool missen. De
school die eerst stond aan Kerklaan 16,
waar nu het nieuwe gemeentehuis geves-
tigd is, en de laatste jaren in de nieuwe
clusterschool aan de Eemnesserweg.

Afscheid
Op dinsdag 6 juli jl. werd er door colle-
ga’s, oud-collega’s, kinderen, oud-leer-
lingen en veel ouders afscheid genomen
van Ans Bonekamp. Dit gebeurde op de
zorgboerderij ‘Het Werckpaert’ van
Margriet en Nico de Jong aan de
Gebroeders Dooijewaardweg. Het was
een mooi afscheid van een mooie perio-
de uit haar leven. 
Wij van hei & wei wensen Ans het aller-
beste toe in alles wat zij gaat onderne-
men de komende jaren. Waarbij het
belangrijkste in dat traject is: hopen op
een mooie maar vooral gezonde voort-
zetting van je leven. Juf Ans Bonekamp
bedankt voor alles, het ga je goed!

Frans Ruijter

Eerste Blaricumse

Gemeenschapspenning 

voor Henk
Eggenkamp

Afgelopen zondag 15 augustus is op het
Oranjeweitje tijdens de verenigingendag
de eerste Blaricumse Gemeenschaps-
penning (zie hei &wei no. 347) uitge-
reikt aan Henk Eggenkamp, een echte
Blaricummer die zich al jarenlang op
velerlei manieren ingezet heeft en nog
inzet voor de Blaricumse gemeenschap. 
Afgezien van het feit dat Henk een ple-
zierige, vriendelijke en bescheiden man
is, is hij al jaren actief voor de voetbal-
club BVV ’31, verleent hij hand en span-
diensten bij Vlugheid & Kracht, heeft hij
geholpen bij de verbouw van de r.-k
kerk, helpt bij de Oranjevereniging, bij
de vrijwillige brandweer en is de laatste
jaren ook actief bij de organisatie van de
Dag van het werkpaard. Kortom een stil-
le kracht, die altijd bereid is om te hel-
pen.
De laureaat, die deze dag ook nog z’n
71e verjaardag vierde, was zichtbaar
ontroerd bij het in ontvangst nemen van
de fraaie bronzen (door Margot Pistor
ontworpen en gemaakte) legpenning. 
Deze legpenning is gemaakt ter gelegen-
heid van het vijfjarig bestaan van het
Gemeenschapsfonds Blaricum en werd
aan Henk Eggenkamp uitgereikt door
Paul Nobelen, voorzitter van het fonds.

Mariëtte Gillis 

De trotse laureaat Henk Eggenkamp,
geflankeerd door Paul Nobelen en
Mariëtte Gillis, respectievelijk voorzit-
ter en secretaris van het
Gemeenschapsfonds Blaricum.

Royal Care & We Care
Meentweg 37-R
1261 XS Blaricum
tel: 035-5334585
fax: 035-5311653

De zorg die u thuis verdient

t h u i s z o r g

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

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

 AANNEMINGS BEDRIJF
HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken

Singel 3 - Blaricum - Tel.: 035 5383620 / 5257453

www.hermanvanderheiden.nl

Afscheid van juf Ans Bonekamp

Ans Bonekamp



Op zondag 5 september, aansluitend
aan de viering van 9.45 uur, wordt het
gedenkteken ter herinnering aan de
Blaricumse zusters onthuld. Dit
gedenkteken staat op het kerkhof van
de Blaricumse Sint Vituskerk aan de
Kerklaan. 

De zusters Dominicanessen van de H.
Familie te Neerbosch woonden tot circa
1987 in het klooster aan de Kerklaan (nu
tandheelkundig centrum) en hebben veel
voor het dorp betekend.
In 1922 kwamen de zusters hier in
Blaricum wonen om les te geven op de
nieuw gestichte lagere school. Tussen
1922 en 1987 hebben ze veel goed werk
gedaan in Blaricum. Ze zorgden niet
alleen voor het onderwijs, de lagere
school, de naaischool en de huishoud-
school, maar ze namen ook allerlei ande-
re taken op zich. In de kerk, maar ook in
het dorp. Zorg voor zieken, opvang voor
kinderen van wie de moeder moest wer-
ken, enzovoorts. 
Zuster Veronique en zuster Eugenie

waren de laatste bewoners. Ze vingen in
het klooster mensen op die even tot rust
moesten komen. Zuster Auxilia, die deze
maand 101 wordt, woonde weliswaar
nog lange tijd in Blaricum, maar ze had
een eigen optrekje aan de Oude
Renbaan. 
Het klooster is verkocht. Eerst bood het
onderkomen aan de doktoren en andere
zorginstellingen. Nu is er de tandartsen-
praktijk in gevestigd. Het beeld van de
H. Bernardus, dat in een nis aan de voor-
kant van het klooster stond, heeft een
mooie plaats gekregen tegen de gevel
van de nieuwe Bernardusschool. Een
gedeelte van de Lourdesgrot die in de
tuin stond, staat inmiddels in de pastorie-
tuin. Ook zijn er nog enkele graven van
zusters op ons kerkhof. Allemaal herin-
neringen. 
Toch vonden pastor Lavaleije en het
parochiebestuur dat er een gedenkteken
uit dankbaarheid voor de inzet van de
zusters in Blaricum opgericht moest
worden. Maar wat?
Toen de kerk in 2004 verbouwd werd en

de Mariakapel zo werd ingericht dat ze
dagelijks toegankelijk werd, was daar
geen plaats voor het massieve kunstwerk
van A. Dresmé. Dat kunstwerk, waar-
schijnlijk besteld door Pastoor Jongerius
aan het eind van zijn leven (1959/1960),
kwam eigenlijk nooit goed tot zijn recht
in de wat schemerige Mariakapel. Het
stond donker opgesteld en de Maria-
icoon was een beetje weggestopt. 
De omlijsting van Dresmé verbeeldt ech-
ter de eretitels van Maria zoals die in de
Litanie van Loreto worden gebeden. Van
links onder af ziet men: Ivoren Toren,
Toevlucht der Zondaars, Zetel der
Wijsheid, Koningin der Martelaren,
Spiegel van Gerechtigheid, Koningin
van de Aartsvaders, Koningin van de
Maagden, Morgenster, Koningin van de
Apostelen, Heerlijk Vat van Godsvrucht,
Behoudenis der Zieken en de Deur van
de Hemel. Al gauw werd toen het idee
geboren om dat kunstwerk te bewaren en
te voorzien van een plaquette die herin-
nert aan de zusters. 

Linda Eggenkamp

Meeuw 5
1261 RS Blaricum

Tel: 035 5244651
Fax: 035 5244623

Mob: 06 22421139
E-mail: info@wivi.nl

www.wivi.nl

!
piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas

Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV

Ook voor wespennesten!

Al meer dan 60 jaar
ambachtelijk

bereid ijs

IJSSALON

Huizerweg 10
BLARICUM
035 538 34 90

www.ijssalondehoop.nl

gramma’s manipuleert. Zo ontstaan er
toch weer abstracte afbeeldingen, afbeel-
dingen die je meevoeren naar het onwer-
kelijke. Dat Hidde oog heeft voor vrou-
welijk schoon blijkt uit zijn serie die min-
der abstract is en waar het figuur van
vrouwen centraal staat. Door de manipu-
latie ontstaan er vormen waarin je jezelf
kunt verliezen: ‘droombeelden en fanto-
men’. Naast beelden gebruikt Hidde van
der Ploeg in sommige van zijn werken
ook tekst. Op subtiele wijze voegt de tekst
in dichtvorm iets toe aan het verbeelde.
Hidde presenteert zijn werk via een
beamer en laptop met een powerpointpre-
sentatie. Hij heeft hiermee reeds geëxpo-
seerd in het stadhuis in Laren, en in een
eerdere editie van de Atelier Route
Blaricum. En zal dus nu weer een presen-
tatie geven op een unieke locatie, in het
pand van de Historische Kring, tijdens de
Atelier Route Blaricum op 11 en 12 sep-
tember. Naast deze presentatie zal er ook
werk op doek te zien zijn. Het moge dui-
delijk zijn dat Hidde van der Ploeg ook nu
nog lang niet uitgeëxperimenteerd is: er is
nog veel te ontdekken in de digitale
kunstwereld!

Gerda Jellema

Oh, rein papier
Was ik een dier
Dan werd uw blanke staat
Bewaard 

Hidde van der Ploeg

Hidde van der Ploeg, een Blaricumse
digitaalkunstenaar, doet dit jaar weer
mee aan de Atelier Route Blaricum.
Zijn werk heeft dit keer als thema:
‘droombeelden en fantomen’.

Hidde hanteerde als jonge man al de
kwast. In de kunst experimenteerde hij
met vormen en kleuren en was ‘abstract’
bezig: er hoefde niet iets uit de reële
wereld afgebeeld of weergegeven te wor-
den. Zijn grootste passie lag echter pri-
mair bij de sport. In de sport speelde hij
onder meer volleybal en stond hij opge-
steld in de basis van het Nederlandse
Volleybalteam. Binnen de kortste tijd gaf
hij trainingen en bepaalde hij op creatieve
wijze speltactieken. Hij zette de trainings-
technieken op de Nederlandse rails.
Toentertijd viel er echter weinig te verdie-
nen in zowel de kunst- als de sportwereld.
En hij wilde een gezin stichten en toen
moest er brood op de plank komen. Hidde
kwam tot de ontdekking dat hij ook niet
onverdienstelijk kon schrijven – hij
schreef onder meer een radiohoorspel in
acht delen ‘Reis op de Plaats’ – en hij ging
de journalistiek in, sportjournalistiek en
algemene journalistiek.
Tijdens zijn werk als journalist kwam hij
natuurlijk in aanraking met het werken op
de computer, dit was voornamelijk tekst
be- en verwerken. Hidde vond het een
medium met uitgebreide mogelijkheden
en na zijn vut is hij op zoek gegaan, mede
op advies van anderen, naar kunst op de
computer. Deze kunst is een relatief jonge
kunst, vanaf ongeveer 1970 van de vorige

eeuw. Al sinds de eerste goed bruikbare
computers is er een soort van digitale
kunst ontstaan. Kunstenaars lieten com-
puters met bepaalde codes tekeningen
printen. Computerkunst resulteerde toen
nog niet in iets op je scherm, je gaf een
opdracht en moest lang wachten op wat er
uitkwam. De grote opmars van computer-
kunst is echter pas begonnen met de
komst van het internet in zijn huidige
vorm. Men kan wereldwijd zoeken naar
beelden, ervaringen uitwisselen, samen
een kunstwerk maken en zo verder, en
men kan als kunstenaar wereldwijd zijn
werk verspreiden. Hiddes werk is onder
meer te zien op www.artsight.nl.
Hidde heeft zich verdiept in bepaalde
softwareprogramma’s (Microsoft Picture
It!) en is daar zeer bedreven in. Inmiddels
heeft hij bij de Volksuniversiteit diverse
cursussen hierin gegeven. Hij gebruikt
onder andere foto’s welke hij met pro-

Hidde van der Ploeg blijft experimenteren

Hidde v.d. Ploeg

Gedenkteken aan de zusters in Blaricum

S.B.



Achtenveertig jaar is hij, Leo
Wiegmans, en sinds begin dit jaar is
hij de trotse oprichter van LW Tuinen,
een nieuw Blaricums hoveniersbe-
drijf, gevestigd aan het Rigterskamp.
Misschien is 48 jaar niet de meest
gebruikelijke leeftijd om voor jezelf te
beginnen, maar het voelt goed, zegt
Leo. Nog jong genoeg om de stap te
wagen, en oud genoeg om te weten wat
je wil en je niet gek te laten maken. En
wat Leo wil is dit: een onderneming in
tuinadvies, tuinaanleg en -onderhoud
waar service, kwaliteit en betrouw-
baarheid hoog in het vaandel staan.
Een eenmanszaak is het en blijft het:
‘Ik wil de beste kwaliteit leveren aan
de klant, en dat kan het beste als ik het
zelf doe.’

Leo werkt in tuinen in heel het Gooi: veel
in Blaricum, maar ook in omliggende
gemeentes. Bij particulieren en bij
bedrijven en voor elke afmeting tuin.
‘Het zijn heus niet alleen de huizen met
een heel grote tuin, waar ik kom. Ook
kleinere tuinen hebben immers onder-
houd nodig. Groot of klein, ik doe het
beiden met evenveel aandacht en plezier.’

Zes dagen per week
Een eigen onderneming runnen is mis-
schien een nieuwe ervaring voor Leo
Wiegmans, het hoveniersvak is dat zeker
niet! Jarenlang werkte hij bij de afdeling
groenvoorziening van verschillende
gemeenten, zoals Bussum en Soest. In
het begin vooral uitvoerend, maar later
ook meer beleids- en planmatig. Zijn
laatste klus was de herinrichting van de
openbare begraafplaatsen in de gemeen-
te Soest, een werkgever waar hij nu nog
steeds een aantal dagen per week werk-
zaam is. In de toekomst zal hij het aantal
uren bij de gemeente afbouwen en het
aantal uren in zijn eigen zaak uitbreiden.
Het betekent dat hij op dit moment een
meer dan volle werkweek heeft: zes
dagen per week is de regel, niet de uit-
zondering. Maar hij doet het graag, om
zo zijn zaak gestaag uit te kunnen brei-
den. En ook zijn vrouw Caroline springt
bij, zij helpt met de offertes en de admi-
nistratie. 

Op maat gemaakt
Mensen kunnen bij LW Tuinen terecht
voor de aanleg van hun tuin, maar ook

voor het reguliere onderhoud of de voor-
en najaarsbeurten. Gevraagd naar waarin
hij zich onderscheidt van andere hove-
niersbedrijven, antwoordt Leo: ‘In de
persoonlijke service en aandacht voor de
klant en de betrouwbaarheid. “Afspraak
is afspraak” is mijn stelregel.’ 
De persoonlijke aandacht van LW
Tuinen begint direct al bij het eerste
gesprek. Het luisteren naar de klant vindt
Leo heel belangrijk. Een tuinaanleg of
onderhoudsplan is pas geslaagd als aan
alle aspecten voldoende aandacht gege-
ven wordt: afmetingen, hoeveelheid
onderhoud, budget en vooral wat wil de
klant met zijn tuin? Elk plan wordt zo
een maatplan.

Vijvers en blokhutten
Alhoewel Leo van alle markten thuis is,
heeft hij ook zijn specialiteiten. Vijvers
hebben zijn speciale voorliefde. ‘Vaak
worden ze achterin de tuin geplaatst,
maar ik raad mensen vaak aan om hem
dichter bij het huis te plaatsen, zodat je
er optimaal van kunt genieten.’ Het bio-
logisch evenwicht van een vijver is heel
belangrijk. Maar als een vijver goed aan-
gelegd is, op de juiste plek en met de
goede beplanting, dan is het onderhoud
echt niet lastig, verzekert Leo. Een ande-
re specialiteit zijn blokhutten en veran-
da’s. Hiervoor werkt hij eventueel in
samenspraak met een gerenommeerd
bedrijf uit de regio. De blokhutten zijn
van het merk Kimenai en worden voor
de klant op maat gemaakt van
Scandinavisch vurenhout, al dan niet
geïmpregneerd met was. Ook hier geldt
dat de wensen van de klant centraal staan

en dat in overleg eigenlijk alles mogelijk
is.

Mond-tot-mondreclame
Leo is geboren en getogen in Bussum,
maar zijn vrouw Caroline is afkomstig
uit Blaricum. Ongeveer zeven jaar gele-
den zijn ze vanuit Bussum hierheen ver-
huisd. Het is vooral het dorpse karakter
van Blaricum dat ze erg op prijs stellen,
dat mensen elkaar kennen en groeten en
samen een gemeenschap vormen. Dat is
ook de reden dat Leo gelijk vanaf de
oprichting van zijn bedrijf begin dit jaar
voor de hei & wei heeft gekozen om in te
adverteren. ‘Verder adverteer ik niet,
mond-tot-mondreclame van tevreden
klanten is belangrijker voor mij, maar de
hei & wei ondersteun ik graag, die hoort
zo bij Blaricum!’

Voor meer informatie over de diensten
van LW Tuinen of om een afspraak
maken, kunt u contact opnemen met Leo
Wiegmans op telefoon 06-54 24 25 90.
Meer informatie is ook te vinden op de
website van het bedrijf: 
www.lwtuinen.nl.

C.H. 

Volksuniversiteit
Laren-Blaricum-Eemnes

65 jaar!
Voor ‘onze’ Volksuniversiteit – zo’n 8
van de 18 oprichters/bestuursleden
waren Blaricummers – is 2010 een bij-
zonder jaar: het 65e jubileumjaar wordt
gevierd. Sinds de oprichting op 1 sep-
tember in 1945 is er veel veranderd. In
de begintijd bijvoorbeeld werd het les-
geld geheven naar draagkracht. Zo valt
te lezen in het allereerste programma-
boekje dat in de nieuwe jaargids
opnieuw is afgedrukt. Ook het aantal
cursussen is in die 65 jaar spectaculair
gegroeid, van destijds 6 naar 125 (!) in
2010. 

Kracht van de Volksuniversiteit?
‘De mogelijkheid tot verrijking door
middel van permanente educatie. Bij de
Volksuniversiteit zijn allemaal kortlo-
pende cursussen te volgen, dat is voor
veel mensen aantrekkelijk. Daarbij is het
belangrijk dat we proberen de prijs zo
laag mogelijk te houden. We zijn met
ongeveer twintig vrijwilligers en slechts
één betaalde kracht. Uiteraard zijn alle
docenten professionals. Zo kunnen we
betaalbare cursussen van goede kwaliteit
aanbieden.’

Waarin onderscheidt de
Volksuniversiteit zich?
‘We hebben een heel gevarieerd cursus-
aanbod op allerlei terreinen. Voor de
taalcursussen is altijd veel belangstel-
ling, maar er is veel meer dan dat.
Lezingen en workshops bijvoorbeeld, en
natuurlijk de creatieve cursussen. Er
komen mensen van heel verschillende
pluimage op onze cursussen af. We wil-
len laagdrempelig zijn, en voor iedereen
bereikbaar. Op die manier (www.volks-
universiteitlaren.nl) is ons hele pro-
gramma te bekijken en daar kan men
zich ook inschrijven.  

E. v.d. W.

HOVENIERSBEDRIJF

P.E. CALIS
Tuinadvies             Aanleg en onderhoud
Tuinarchitectuur     Sierbestrating

Witzand 1 - Blaricum (035) 5311912
****

Eemnesserweg B13, 1261 HD  Blaricum, tel. 035-5314300, www.ouwetak.com

Café d’Ouwe Tak: 
Het café waar je óók kunt eten!

Het café is de hele week geopend.  
Op woensdag t/m zondag wordt er voor u 

gekookt van 17.00 tot 21.30 uur.
            • Vaste planten, heesters, coniferen en bomen
                  • Kamerplanten, snijbloemen en boeketten
          • Perkplanten en bloembollen
• Meststoffen, sierbestrating, tuinhout, grondsoorten in zakken of los gestort
                      Voor nieuwste aanbiedingen: www.siertuincentrumcalis.nl

Schapendrift hoek Eemnesserweg Blaricum • 035 - 531 17 01 • calis-siertuin@kpnplanet.nl

Leo Wiegmans van LW Tuinen: 
persoonlijk en betrouwbaar

C.H.

Leo Wiegmans

Historische
Kring ontvangt
cd-rom over de

geschiedenis
van Blaricum 

De oud-Blaricummer Adelbert Rigter,
voorheen woonachtig Kerklaan 3, thans
wonend in Thorn (L), heeft de Historische
Kring een cd-rom aangeboden over de
historie van zijn geboortedorp Blaricum.
Stammend uit een oud Blaricums
geslacht heeft de heer Rigter op 27 april
2010 jongstleden een lezing gehouden
over ‘zijn Gooi, zijn geboortestreek en de
bewoners ervan, de Erfgooiers.’ Deze
voordracht is vastgelegd op een cd-rom
en voorzien van een tekstboekje. De cd-
rom en het tekstboekje zijn beschikbaar
gesteld aan de Historische Kring
Blaricum en ook daar in te zien. Indien
blijkt dat er belangstelling voor is, kunnen
er tegen kostprijs meerdere exemplaren
gekopieerd/gebrand worden. 

Liesbeth Boersen

Karakter 
Karakter is dat waar je nog toe bereid
bent als het voetlicht is gedoofd, het
applaus is uitgestorven en er niemand
meer is om je complimenten te geven.
Karakter vertrouwt op eigen kracht, niet
op geluk.
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SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

Tachtigduizend ongeneeslijk zieke
Nederlanders per jaar krijgen te
horen dat zij binnen afzienbare tijd
zullen sterven. Die vaststelling is veel-
al het begin van een emotionele en ver-
warrende situatie. Dilemma’s als bij-
voorbeeld ‘Welke medische behande-
lingen wil ik nog accepteren?’ en
‘Waar wil ik sterven?’ dringen zich op.

Huisarts en consulente palliatieve zorg
Marijke van Daelen onderkende de
behoefte aan toegankelijke informatie
over vragen en antwoorden als de voor-
gaande. In samenspraak met haar echt-
genoot Albert Mullaart werd besloten
een videofilm te maken om deze dilem-
ma’s zichtbaar en bespreekbaar te
maken, via het aanreiken van ervaringen
van anderen.
Organisatieadviseur Mullaart besloot
vijf jaar geleden een overstap te maken
naar het vak van producent van voorlich-
tings- en informatieve films voor het
bedrijfsleven en allerhande instellingen.
‘De weinige beschikbare voorlichting
was te ééndimensionaal,’ kijkt hij terug
op de beweegredenen tot het maken van
de dvd ’Als je niet meer beter wordt...
informatie over de laatste levensfase
voor en door lotgenoten’ die zijn vrouw
en hij in oktober 2008 presenteerden.
Acht ongeneeslijk zieken vonden zij
bereid voor de camera het gesprek aan te
gaan over hun uitzichtloze situatie. De
contacten waren gelegd via huisartsen,
oncologen, wijkverpleging en bijvoor-
beeld het inloophuis. De opnamen met
de deelnemers werden afzonderlijk en
meestal in twee sessies gemaakt. In zes-
tien hoofdstukjes spreken de betrokke-
nen over thema’s als ‘Hoe vertel ik het
mijn kinderen?’, ‘Waar vind je steun?’,
‘Behandelen of niet?’ en bijvoorbeeld
ook ‘Angst en verdriet’. De Larense
huisarts Gert Roos beoordeelde de
medisch inhoudelijke achtergronden van
het opgenomen materiaal. Geen van de
deelnemers maakte gebruik van de
afspraak zich tussentijds terug te kunnen
trekken of opnamefragmenten te laten
wissen. Albert Mullaart: ‘De band dient
als basis voor gesprekken met en vragen
van patiënten. Hoewel de video is
gemaakt vanuit het perspectief van de
zieke, kunnen ook anderen zo meer
inzicht krijgen in wat iemand overkomt
als genezing uitgesloten is.’

‘Na voltooiing hebben we de film in een
zaal van De Witte Bergen getoond aan de
acht deelnemers en hun naasten,’ kijkt
Marijke van Daelen in de tuin van haar
Blaricumse woning terug. Het was een
plezierige bijeenkomst van zo’n twee
uur. Onder de patiënten leefde bovenal
de gedachte ‘Ik laat iets na.’
In het gesprek komt het belang van de
communicatie met de gezonde mede-
mensen rondom de patiënten helder aan
het licht. Niet toevallig is één van de zes-
tien thema’s op de dvd ‘Bezoek of
bezoeking’. Voor derdejaarsstudenten
geneeskunde van de Universiteit van
Amsterdam doceert Van Daelen het keu-
zevak palliatieve zorg. ‘Bij de studenten
ervaar je onzekerheid over het voeren
van gesprekken met ongeneeslijke
patiënten,’ zegt zij. ‘Communicatie en
reflectie krijgen in deze opleiding veel
aandacht. Er is een aantal dingen te leren
aan de hand van eigen ideeën en ang-
sten.’
Dat het belang van deze specifieke zorg
die de laatste fase van het leven dragelij-
ker moet maken in nog bredere kring
wordt onderkend, blijkt uit de tweejarige
deeltijdopleiding die Van Daelen ver-
zorgt ten behoeve van huisartsen, ver-
pleegartsen en medische specialisten. In
2008 kreeg het project de Els Borstprijs
voor de bijdrage aan de bekendheid van
de palliatieve zorg.
De zestien afzonderlijke filmpjes zijn te
vinden op www.alsjenietmeerbeter-
wordt.nl. Ten behoeve van doven en
slechthorende zijn ze ook te bekijken
met ondertiteling. De kosten van het
aanschaffen van de dvd zijn zes euro
(inclusief verzendkosten).

Hidde van der Ploeg

Palliatieve zorgvideo
de nalatenschap van ongeneeslijke patiënten

P.v.R.

Marijke en Albert

‘Zwaar’, herhaalt maatschappelijk
werker Alette van de Lagemaat de kern
van de vraag. ‘Wat is zwaar? Het gaat
altijd over problemen. Na twee of drie
gesprekken kunnen mensen veel meer
lucht ervaren. Het is zo mooi te merken
dat ze weer mogelijkheden zien om ver-
der te kunnen. Maar niet alles is te ver-
anderen, als je dat tegenkomt, zou je
het zwaar kunnen noemen.’

We zitten in haar kantoor in gezond-
heidscentrum De Lloods, waar zij in
dienst van Versa Welzijn sinds 1 maart
van dit jaar functioneert als opvolgster
van Leny de Rouw. Op mijn verzoek
heeft zij wat documentatie neergelegd.
Ik lees: ‘Blijf er niet mee zitten. Kom
praten over uw probleem.’ En over een
cursus zelfsturing in een andere brochu-
re: ‘Bent u de grip kwijt op wat er op dit
moment gebeurt in uw leven?’ Het is wel
erg veel informatie ineens. Dat onder-
kent Alette van de Lagemaat ook. Op het
A-4’tje Groepswerk in het Gooi wijst zij
www.gooihetindegroep.nl aan. ‘Dat is
belangrijk. Versa Welzijn en andere
organisaties bieden wel vijftig trainingen
aan, op alle levensgebieden.
Waarom koos ze zestien jaar geleden
voor maatschappelijk werk? ‘Ik wilde
iets betekenen voor de mens; met hem of
haar op weg gaan.’ Gedurende de eerste
tien jaar van haar carrière werd het bezig
zijn met dak- en thuislozenopvang in
dienst van het Leger des Heils. De peri-
ode van vijf jaar daarna tot haar indienst-
treding bij Versa Welzijn noemt zij een
tussenstop. ‘Ik wilde iets heel anders en
dat werd werken voor ’s Heerenloo met
licht gehandicapte jongeren.’
Daarna bij Versa Welzijn werkte zij in
eerste instantie in Huizen, maar de orga-
nisatie vroeg haar de vacature in De
Lloods in te vullen. Haar activiteitenpak-
ket tref ik aan in de eerder genoemde
documentatie onder het kopje ‘Voor
welke problemen kunt u hulp verwach-
ten?’ Gevolgd door acht aandachtspun-
ten: relatieproblemen in de breedste zin
van het woord; financiële problemen;
vragen rondom gezondheid alsmede het
leren leven met langdurige ziekte of han-
dicap; het verwerken van verlies, echt-
scheiding, seksueel misbruik, discrimi-
natie en mishandeling; problemen op het
werk, met collega’s, werkloosheid; vra-

gen rondom scholing, problemen met
leerlingen of leraren; problemen die te
maken hebben met de levensfase waarin
u zich bevindt: wanneer de kinderen het
huis uit gaan, tijdelijke opname in bij-
voorbeeld een verzorgingshuis, alsmede
jongeren die op zichzelf gaan wonen; en
tenslotte: problemen met homoseksuali-
teit, coming-out en seksualiteit.
Tenslotte, op de tegenoverliggende pagi-
na in de laatst geciteerde brochure trof
mij de zin: ‘Met welk probleem u ook
zit, voor alles geldt: laat problemen niet
te hoog oplopen, kom er liever tijdig
over praten.’
Versa Welzijn: telefoon, Huizen/Laren/
Blaricum 035-5231919; 
e-mail: info@versawelzijn.nl; 
website: www.versawelzijn.nl; 
buiten kantooruren is het 24 uur per dag
mogelijk voor een vertrouwelijk gesprek
te bellen naar Sensoor: 035-6245555 of
0900-0767.

Hidde van der Ploeg

Op weg met 
Alette van de Lagemaat

Alette v.d. Lagemaat

P.v.R.

Rectificatie
In hei & wei no. 348 van 20 augustus
2010 wordt op de voorpagina in een
klein bericht geheel ten onrechte ver-
meld dat de eerste Gemeenschapspen-
ning van het Gemeenschapsfonds
Blaricum uitgereikt is aan de Dag van
het Werkpaard. Dit is een fout waarvoor
de redactie van hei & wei aan Henk
Eggenkamp, die de eer had als eerste
deze penning te mogen ontvangen, haar
oprechte verontschuldigingen wil aan-
bieden. De uitreiking aan Henk staat
elders in dit blad, met een artikel en een
foto van hem en twee bestuursleden van
het fonds. 

Sybert Blijdenstein



Foto’s: Peter van Rietschoten / Oog
op Blaricum
Foto’s van de kermisweek zijn ook te
zien op de website van de
Oranjevereniging: 
www.ovblaricum.nl

Zaterdagochtend 14 augustus
Ongezadeld ringsteken pony’s:
1. Frederique Vos, 
2. Fabiënne Kies, 
3. Anita van Zon.
Bestgaande pony: Marcelle van de
Brink met Tommie.

Ongezadeld ringsteken paarden: 
1. Aïmée Bollebakker, 
2. Jolanda Martens, 
3. Femke Verzoelen.
Bestgaande paard: Lisa van der
Hoeven met Elke.

Zaterdagmiddag 14 augustus
Kermisvoetbaltournooi:
1. TNT, 
2. Vrijwilligers BVV ’31, 
3. Oude Dorp, 
4. Politie, 
5. Bijvanck, 
6. d’Ouwe Tak, 
7. BLTC, 
8. LTV de Bijvanck.
Schutterstrofee: Jeffrey
Nieuwenhuizen – d’Ouwe Tak.
Fair-Play Cup: LTV de Bijvanck.
Minst gepasseerde doelman: Robbert
Makker – Oude Dorp.

Zondag 15 augustus
Keuring versierde fietsjes:
Categorie 0 t/m 5 jaar:
1. Lucie Trecat, 
2. Kris Lanphen, 
3. Martijn Kortekaas.
Categorie 6 t/m 12 jaar:
1. Anne Heiwegen, 
2. Abbygail te Boekhorst, 
3. Kim Harskamp.

Solextoertocht:
Winnaars eindspel / de Gouden
Fietspomp: De Holbewoners / Ed de
Gooijer. 
Winnaar toertocht: Judith van
Meerten.
Originaliteit / Bert Smit Trofee:
Paul Makker en Rutger Weijer. 
Pechprijs: Harry Meester.
HG beker: Hendrik Greefkes.

Maandag 16 augustus
Keuring versierde aanspanningen,
PONY’S:
Bloemversiering / Cor Vosbeker:
1. Theo Makker en Joke Witte, 
2. Eline Geurs en Sanne Post, 
3. Dirk Hilhorst en Lisette Kuijer.
Originaliteit / Anton van Klooster
trofee:
1. Jessie Groenenstein en Robin Puijk,
2. Patricia Vos en Marjolein Waarlé, 
3. Emma Lanphen en Tess Krijnen.
Landbouwstijl: 
1. Wies ter Weijden en Annie van
Arkel, 

2. Dennis Wiggerts.
Meest smaakvolle combinatie / Aty
Lindemantrofee: Theo Makker en
Joke Witte

Keuring versierde aanspanningen,
PAARDEN:
Bloemversiering / Adrie van Zon
beker:
1. Willem de Gooijer en Jacqueline 

van Eijden, 
2. Jan de Jong met Chantal en Elaine, 
3. Gerard en Marian Hilhorst.
Originaliteit / Burg. de Winter
bokaal:
1. Rob Wiggerts en Bruno Splint, 
2. Annemiek van Schaik en Judy de

Jong, 
3. Alex Tak.
Landbouwstijl:
1. Nico de Jong en Miriam van ’t

Klooster, 
2. Kees Werkhoven en Milka, 
3. Bud en Thea de Gooijer.
Meest smaakvolle combinatie / Bob
Aninktrofee:
Nico de Jong en Miriam van ’t
Klooster.

Maandagmiddag 16 augustus
Ringsteken aanspanningen,
PONY’S: 
1. Pauline Hagen en Kristel Kos, 
2. Marieke Rigter en Aske Blom, 
3. Emma Lanphen en Tess Krijnen.
Bestgaande pony: Henk Wiggerts
met de pony Snoety.

Ringsteken transport- / bakfietsen:
1. Demian van Loo en Michel van

Klooster, 
2. Margot Boersen en Evelien Lam, 
3. Bart Steenbeek.
Meest originele combinatie / Klaas
Vostrofee:
Groep Bart Steenbeek.

Ringsteken aanspanningen 
PAARDEN: 
1. Kees Werkhoven en Milka, 
2. Cherish Ensel en Sabine, 
3. Sjaak van Lochem en Lisa.
Bestgaande paard / Frans Elbers
Trofee:
Manuela van den Bergh met Nandro.

Woensdagmiddag 18 augustus
Touwtrekken heren:
Gebrs. v.d. Heidenbeker: 
1. BTZ, 
2. Ploeg met de lange naam die niet
op de beker past, 
3. Zuidereind.

Touwtrekken dames:
De Rabobeker: 
1. Bij elkaar geraapt zooitje, 
2. De Blonde Trekkers, 
3. De Bekende.

Handicaprace:
Frans Ruijterbokaal:
1. Laura Loman en Ruben Hartong, 
2. Greef v.d. Akker en Bas Willard, 
3. Thijs Boersen en Caroline Hansen.

Uitslagen 
Kermisweekwedstrijden 2010

Kermisweek 2010
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Gemeentebestuur Blaricum
Kerklaan 16, Blaricum
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes
Tel: 035 - 751 32 22
info@blaricum

Burgerzaken Blaricum
Maandag t/m vrijdag 
08.30 -  12.30. Dinsdag ook
van 18.00 - 20.00 uur

Kantoor BEL Combinatie
Zuidersingel 5, Eemnes
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes
Tel: 035 - 751 31 11

Het kantoor van de 
BEL Combinatie is voor
publiek geopend van ma. t/m
vr. van 8.30 - 12.30 uur.

Burgerzaken, 
kantoor BEL Combinatie
De afdeling burgerzaken is
ook geopend op
maandag(avond) 
van 13.30 - 20.00 uur.

De afdeling Vergunning en
Handhaving is ook geopend
op maandagmiddag 
van 13.30 - 15.30 uur.

Afdeling Belastingen:
Tel: 035 - 751 31 28

Meldpunt Openbare
Ruimte:
Tel: 035 - 751 31 31

Vergunningenlijn:
Tel: 035 - 751 31 25
op werkdagen  
van 9.00 - 11.00 uur.

Deze, en overige publicaties 
zijn te bekijken op
www.blaricum.nl

Aanvragen om bouwvergunning
• Wallandlaan 3, 1261 CX, het geheel

plaatsen van een bijgebouw, inge-
komen 17 augustus 2010;

• Noolseweg 20, 1261 ED, het wijzi-
gen van hekwerken, ingekomen
17 augustus 2010;

• Noolseweg 59, 1261 EB, het geheel
oprichten van een toegangspoort,
ingekomen 18 augustus 2010;

• Huizerweg 12a, 1261 AW, het plaat-
sen van een terrasoverkapping,
ingekomen 18 augustus 2010;

• Witzand 9, 1261 BM, het geheel
oprichten van een bijgebouw,
ingekomen 24 augustus 2010;

• Professor van Reeslaan 26a, 1261
CT, het plaatsen van pleisterwerk
op de gevel, ingekomen 24 augus-
tus 2010.

Aanvragen om kapvergunning
• Boslaan 6, 1261 CB, 2 bomen, inge-

komen 6 augustus 2010;
• Noolseweg 29, 1261 EB, 5 bomen,

ingekomen 13 augustus 2010;
• Noolseweg 26, 1261 ED, 1 boom,

ingekomen 17 augustus 2010;
• Driftlaan 1, 1261 JH, 2 bomen,

ingekomen 20 augustus 2010;
• Kemphaan 18, 1261 SH, 1 boom,

ingekomen 20 augustus 2010; 
• Kerkpad 21, 1261 TH, 8 bomen,

ingekomen 24 augustus 2010. 

Het is nog niet bekend of deze aan-
vragen in behandeling kunnen wor-
den genomen en/of de vergunnin-
gen worden verleend. De aanvragen
kunnen worden ingezien bij de Balie
Vergunningen. Het indienen van
een bezwaar- of beroepschrift is pas
mogelijk nadat op de aanvraag is
beslist. Deze besluiten worden
onder de rubriek ‘Verleende vergun-
ningen’ bekendgemaakt. 

ONTVANGEN AANVRAGEN

Binnenplanse ontheffing 
Het college heeft het voornemen
ontheffing en een bouwvergunning
te verlenen van het ter plaatse gel-
dende bestemmingsplan op grond
van artikel 3.6 van de Wet op de
ruimtelijke ordening voor het vol-
gende bouwplan:

• Noolseweg 20, 1261 ED, het plaat-
sen van een erfafscheiding.

Het ontwerpbesluit en de relevante
stukken liggen vanaf de dag na
datum van deze publicatie geduren-
de twee weken ter inzage bij de Balie
Vergunningen. Gedurende deze ter-
mijn kunnen belanghebbenden, bij
voorkeur schriftelijk, hun zienswij-
zen over de aanvraag kenbaar
maken bij burgemeester en wethou-
ders.

BURGERJAAR-
VERSLAG OP FILM 

U bent haar vast wel eens tegen
gekomen:  Femke van der Horst van
Visionalize, struinend met haar
camera door de gemeente Blaricum.
Begin van het jaar heeft Femke van
der Horst opdracht gekregen van het
college van Blaricum een burgerjaar-
verslag te maken op film.

Inmiddels zijn er al zes filmpjes
gemaakt over uiteenlopende onder-
werpen. Neemt u eens een kijkje. De
filmpjes zijn te vinden op de
gemeentelijke website: 
www.blaricum.nl > Wonen > Alles
over Blaricum > Blaricum op film.

VOORGENOMEN ONTHEFFING  

Bouwvergunningen
• Langs de A27 Blaricummer-

meent, het tijdelijk plaatsen van
een bouwbord, verzonden 18
augustus 2010;

• Kooltjespad 12, 1261 DP, het
plaatsen van een toegangspoort
en een erfafscheiding, verzonden
18 augustus 2010;

• Melkweg 1a, 1261 GT, het plaat-
sen van een erfafscheiding, ver-
zonden 18 augustus 2010.

De besluiten met bijbehorende
stukken liggen ter inzage bij de
Balie Vergunningen. De hierna
genoemde belanghebbenden kun-
nen binnen zes weken na bekend-
making van het desbetreffende
besluit een beroepschrift indienen.
De datum van bekendmaking is de
verzenddatum en is per besluit aan-
gegeven. 

Het beroepsrecht hebben de belang-
hebbenden die:
a. een zienswijze hebben inge-

bracht tegen het ontwerp van het
besluit;

b. bezwaar hebben tegen wijzigin-
gen die in het besluit zijn aange-
bracht ten opzichte van het ont-
werp van het besluit;

c. aan wie redelijkerwijs niet kan
worden verweten geen zienswij-
zen te hebben ingebracht tegen
het ontwerp van het besluit.

Een beroepschrift dient te worden
gericht aan de Rechtbank
Amsterdam (Postbus 75850, 1070
AW Amsterdam). Degene die een
beroepschrift indient kan – als
spoedeisende belangen gelden – een
verzoek tot het treffen van voorlopi-
ge voorziening indienen bij de voor-
zieningenrechter van de rechtbank. 

MET ONTHEFFING 
VERLEENDE VERGUNNINGEN

WELSTANDS-
COMMISSIE 

Kleine commissie
Iedere maandag -in de oneven
weken- in het BEL-kantoor,
Zuidersingel 5 in Eemnes.

Grote commissie
Iedere maandag  -in de even
weken- in het gemeentehuis
van de gemeente Wijdemeren,
Rading 1, 1231 KB Loosdrecht. 

Voor beide commissies geldt:
eerst plan inleveren, ‘geen vrije
inloop’. Voor eventuele informa-
tie over de agenda kunt u één
werkdag voor de vergadering
tussen 9.00 en 11.00 uur telefo-
nisch contact opnemen met de
Vergunningenlijn, telefoon (035)
75 13 125.



Bouwvergunningen
• Eerste Molenweg 50, 1261 TE, het

in stand houden van een overkap-
ping, ver-zonden 18 augustus 2010;

• Waterschapslaan 5, 1261 JR, het
wijzigen van de indeling van de
woning, verzonden 19 augustus
2010;

• Wetering 20-22, 1261 NH, het aan-
brengen van zonwering, verzon-
den 24 augustus 2010;

• Noolseweg 12, 1261 EC, het veran-
deren en vergroten van de woning,
verzonden 24 augustus 2010;

• Houtwal 25, 1261 BC, het oprich-
ten van een woning, verzonden 26
augustus 2010.

Sloopvergunningen
• Eemnesserweg 1, 1261 HD, het

verwijderen van asbesthoudende
materialen, verzonden 17 augus-
tus 2010;

• Torenlaan 17, 1261 GA, het slopen
van een atelierwoning, verzonden
15 juli 2010;

• Naarderweg 24, 1261 BT, het slo-
pen van de woning, verzonden 20
augustus 2010.

Kapvergunningen
• Kooltjespad t.o. huisnummer 2, 2

esdoorns (herplant), verzonden 6
augustus 2010;

• Naarderweg 2, 1261 BP, 1 berk, 3
coniferen, 2 sparren en 1 taxus,
verzonden 6 augustus 2010;

• Driftlaan 12, 1261 JJ, 1 blauwnaal-

dige ceder, verzonden 6 augustus
2010;

• Noolseweg 65, 1261 EB, 1 zome-
reik, verzonden 6 augustus 2010;

• Tweede Molenweg 6, 1261 HC, 1
blauwnaaldige ceder (herplant),
verzonden 6 augustus 2010;

• Kievit 1, 1261 SM, 1 berk, verzon-
den 6 augustus 2010;

• Houtwal 25, 1261 BC, 1 berges-
doorn, verzonden 11 augustus
2010;

• Enghlaan 1, 1261 CC, 1 zomereik
(noodkap), verzonden 2 augustus
2010;

• Torenlaan 72, 1261 GG, 2
Amerikaanse eiken en 1 douglas-
spar, herplant, (bomen staan op
grondgebied van Laren), verzon-
den 25 augustus 2010. 

Verleende kapvergunning
(gemeentelijke kaplijst)
• Wetering, Levensboom, Palingpad

en ’t Grachtje, 22 essen, 9 zomerei-
ken, 2 gewone acacia’s, 3 paarden-
kastanjes en 1 hopbeuk, verzon-
den 17 augustus 2010.

Voor informatie over de gemeentelij-
ke kaplijst kunt u contact opnemen
met de heer T. Leys (035-7513261)
van de afdeling Aanleg en Beheer.

Overige vergunningen 
door burgemeester
• het organiseren van de 41e Loop

voor Unicef op 19 september 2010

over het grondgebied van
Blaricum tussen 10:00 uur en
16:15 uur, verzonden 27 augustus
2010.

door burgemeester en wethouders
• Voor het gebruik van de openbare

weg ten behoeve van een buurt-
feest op de hoek van Dwarslaan/
Bloemlandseweg op 21 augustus
2010 van 16.00 uur tot 23.00 uur,
verzonden 11 augustus 2010;

• Het ten gehore brengen van
muziek tijdens het buurtfeest op
de hoek van Dwarslaan/
Bloemlandseweg op 21 augustus
2010 van 16.00 uur tot 23.00 uur,
ver-zonden 11 augustus 2010;

• het organiseren van een buurt-
feest op 5 september 2010 van
16:00 uur tot 20:00 uur op de
Koning Willem III Laan, verzon-
den 27 augustus 2010;

• het ten gehore brengen van
muziek in de tuin van de woning
aan de Koning Willem III laan 14
op 18 september 2010 van 20.00 tot
24:00 uur, verzonden 9 augustus
2010.

Drank- en Horecawet
door burgemeester 
• ontheffing art. 35 van de Drank-

en Horecawet ten behoeve van de
Blaricumse dag van het werkpaard
18 september 2010 van 17:00 uur
tot 20:00 uur en op 19 september
2010 van 12:00 uur tot 20:00 uur op

het Oranjeweitje, verzonden 27
augustus 2010.

Hier staan besluiten vermeld, waar-
tegen belanghebbenden op grond
van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) een bezwaarschrift kunnen
indienen. De besluiten met bijbeho-
rende stukken liggen ter inzage bij
de Balie Vergunningen. Iedereen die
meent door een of meerdere van
bovengenoemde besluiten recht-
streeks in zijn belang te zijn getrof-
fen, kan binnen zes weken na de
bekendmaking van het betreffende
besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij burgemeester en
wethouders. De datum van bekend-
making is de verzenddatum en is per
besluit aangegeven.

Degene die een bezwaarschrift
indient, kan – als spoedeisende
belangen gelden – een verzoek tot
het treffen van voorlopige voorzie-
ning indienen bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank
Amsterdam (Postbus 75850, 1070 AW
Amsterdam). Voor een dergelijk ver-
zoek brengt de rechtbank griffierecht
in rekening.

Van de kapvergunningen mag geen
gebruik worden gemaakt voor het
moment dat de bezwaar- of beroeps-
termijn is verstreken of beslist is op
een verzoek om een voorlopige voor-
ziening.

VERLEENDE VERGUNNINGEN

BALIE 
VERGUNNINGEN

Vanwege de cursussen voor de
nieuwe omgevingsvergunning
(de Wabo) welke per 1 oktober
2010 in werking treedt, is de
balie en de Vergunningenlijn
van het team Vergunningen en
Handhaving, in het BEL-kantoor
(Zuidersingel 5 te Eemnes),
gesloten op dinsdag 7 septem-
ber, woensdag 15 september en
dinsdag 21 september 2010.

Een resultaat van de samenwerking
op het gebied van mantelzorgonder-
steuning is het starten – in septem-
ber 2010 - van een MANTELZORG-
CAFE voor mantelzorgers in
Blaricum, Eemnes en Laren.

Elke 2e dinsdagavond van de maand
is in gezondheidscentrum De Lloods
aan de Meentweg 37P in Blaricum
van 19.30 – 21.30 uur het mantelzorg-
café geopend.

Het mantelzorgcafé biedt thema-
avonden voor mantelzorgers (men-
sen die zorgen voor een langdurig
zieke naaste) die gegeven worden
deskundigen uit de BEL-gemeenten.
Er is ruimte voor het stellen van vra-
gen, er is informatie over voor man-
telzorgers belangrijke zaken, maar
het mantelzorgcafé is ook een plek
voor ontmoeting en gezelligheid. De
Lloods noemt het mantelzorgcafé
een aanwinst voor hun centrum, en
wij gaan ervan uit dat het cafe ook
een aanwinst is voor alle mantelzor-
gers in de dorpen.

Programma mantelzorgcafé

14 september 2010
Nico en Margriet van zorgboerderij ’t
Werkpaert vertellen over hun erva-
ringen en belevenissen met mensen

met o.a. een verstandelijke beper-
king die hen dagelijks assisteren bij
alle voorkomende werkzaamheden
op de zorgboerderij

12 oktober 2010 - Film: IRIS
Het waargebeurde, ontroerende ver-
haal van de levenslange liefde tussen
de schrijfster Iris Murdoch en haar
man John Bayley, van hun studen-
tentijd tot en met haar gevecht tegen
het trage mentale aftakelingsproces
als gevolg van Alzheimer.

9 november 2010
Aaltje van Zweden vertelt over de
Stichting Papageno, die ouders en
begeleiders van kinderen met autis-
me behulpzaam wil zijn bij het vin-
den van een passende therapeuti-
sche aanpak voor hun kind

We heten u graag welkom op deze
avonden!

Informatie
Femmie Mulder – mantelzorgonder-
steuning/Vrijwillige Thuishulp
S.W.O-BEL, 035-5314514
Marianne Verstijnen – consulente
Versa Mantelzorgondersteuning, 035-
6569590
Arga van Wendel de Joode – Versa
Vrijwillige Thuishulp, 035-5485956

START VAN HET MANTELZORGCAFE 
IN SEPTEMBER

Vrijwilligersavond voor alle vrij-
willigers in Blaricum
Op donderdag 18 november 2010 zal
er weer een vrijwilligersavond wor-
den gehouden die dit jaar plaats
vindt in het Vitusgebouw, waar alle
Blaricumse vrijwilligers voor worden
uitgenodigd. Doel is om het belang
van vrijwilligerswerk te benadruk-
ken en alle vrijwilligers uit Blaricum,
die stilletjes achter de schermen
zoveel draaiende houden, eens extra
in het zonnetje te zetten.

Vrijwilliger van het jaar 2010
Tijdens deze avond zal de vrijwilliger
van het jaar 2010 gekozen worden.
Ook zal er een aanmoedigingsprijs
uitgereikt worden. Deze aanmoedi-
gingsprijs is bedoeld voor vrijwilli-
gers onder de 25 jaar die nu al veel
vrijwilligerswerk doen en deze aan-
moedigingsprijs goed kunnen gebrui-
ken dan wel verdienen.  

Wij willen alle vrijwilligers in
Blaricum van harte uitnodigen om
bij deze avond aanwezig te zijn. De
avond zal van 20.00 uur tot ongeveer
22.30 uur duren. Tevens willen wij
iedereen die iemand kent die het
verdient om vrijwilliger van het jaar
te worden, vragen deze persoon te
nomineren. Op de website van de
gemeente Blaricum www.blaricum.nl

vindt u een formulier waarop uw
nominatie kan worden ingevuld en
aan ons toegezonden kan worden.
Iedere instelling kan één vrijwilliger
nomineren voor de vrijwilliger van
het jaar en één vrijwilliger voor de
aanmoedigingsprijs.

U kunt uw nominaties vóór 23 okto-
ber  2010 mailen naar 
m.taris@belcombinatie.nl of sturen
naar de gemeente Blaricum onder
vermelding van vrijwilligersprijs
2010,  tav M.A.. Taris  Postbus 71,
3755 ZH  Eemnes. 

OPNIEUW VRIJWILLIGERSAVOND 
IN BLARICUM 



Beleidsregels Terugvordering
WWB WIJ IOAW IOAZ 2010

Beleidsregels Verhaal WWB WIJ
2010

Beleidsregels Werkleeraanbod
WIJ 

Beleidsregels re-integratiever-
ordening WWB IOAW IOAZ 2010

Nadere regels re-integratiever-
ordening WWB IOAW IOAZ 2010

Beleidsregels krediethypotheek
en geldlening WWB WIJ 2010 

Burgemeester en wethouders van
Blaricum maken bekend dat het col-
lege in de vergadering van 6 juli 2010

heeft besloten de beleidsregels
Terugvordering WWB WIJ IOAW
IOAZ 2010, de beleidsregels Verhaal
WWB WIJ 2010, de beleidsregels
Werkleeraanbod WIJ, de beleidsre-
gels en nadere regels reintegratiever-
ordening WWB IOAW IOAZ 2010 en
de beleidsregels krediethypotheek
en geldlening WWB WIJ 2010 vast te
stellen. 

De beleidsregels Terugvordering
WWB WIJ IOAW IOAZ 2010 treden in
werking op de dag volgend op die
van bekendmaking en werken terug
tot: 

• 1 juli 2009 voor de bevoegdheden
van opschorting, herziening,
intrekking, terugvordering van
algemene bijstand alsmede ten

aanzien van het verhalen van kos-
ten van bijstand; 

• 1 oktober 2009 voor de bevoegd-
heden van opschorting, herzie-
ning, intrekking, terugvordering
van de inkomensvoorziening als-
mede ten aanzien van het verha-
len van de kosten van de inko-
mensvoorziening;

• 1 januari 2010 voor de bevoegdhe-
den van opschorting, herziening,
intrekking en terugvordering van
de IOAW en IOAZ uitkering. 

De beleidsregels Verhaal WWB WIJ
2010 treden in werking op de dag vol-
gend op die van bekendmaking en
werken terug tot 1 oktober 2009. 

De beleidsregels Werkleeraanbod
WIJ treden in werking op de dag vol-

gend op die van bekendmaking en
werken terug tot 1 oktober 2009.

De beleidsregels en nadere regels re-
integratieverordening WWB IOAW
IOAZ 2010 treden in werking op de
dag volgend op die van bekendma-
king en werken terug tot 1 juli 2010.  

De beleidsregels krediethypotheek
en geldlening WWB WIJ 2010 treden
in werking op de dag volgend op die
van bekendmaking en werken terug
tot 1 juli 2010.

Een kopie van de beleidsregels ligt
vanaf heden gedurende drie weken
ter inzage in het kantoor van de BEL
Combinatie, Zuidersingel 5 in
Eemnes

OPENBARE BEKENDMAKING

Vooruitlopend op de werkzaamhe-
den op de A1 tussen Bussum -
Eemnes gaat VolkerInfra A1/A6
spoedreparaties aan het asfalt uit-
voeren op dit weggedeelte. Hiervoor
zal gedurende de week 35 op zowel
HRR (Amsterdam richting
Amersfoort) als HRL (Amersfoort
richting Amsterdam) één rijstrook
worden afgesloten van 23:00 uur tot
05:00 uur. Welke strook en welke
richting per nacht worden afgeslo-
ten is afhankelijk van de voortgang
van de werkzaamheden. Er zal dus
altijd minimaal één rijstrook
beschikbaar zijn in beide richtingen,
er bestaat echter wel een kans op
vertragingen.

Naast de rijstrookafsluitingen zullen
de volgende toe- en afritten worden
afgesloten:

Woensdag 01-09-2010 op donder-
dag 02-09-2010 van 23:00 uur tot
05:00 uur: Toerit 9 Laren HRR
(Amsterdam richting Amersfoort)
afgesloten.
Lokaal zal een omleidingsroute wor-
den aangegeven.

Woensdag 08-09-2010 op donder-
dag 09-09-2010 van 23:00 uur tot
05:00 uur: Toe- en afrit 8 Blaricum
van de A1 HRR (Amsterdam rich-
ting Amersfoort) dicht. 

Donderdag 09-09-2010 op vrijdag
10-09-2010 van 23:00 uur tot
05:00 uur: Verbindingsweg A6
Almere richting de A1 Amersfoort
dicht. 
Toe- en afrit 8 Blaricum van de A1
HRR (Amsterdam richting
Amersfoort) dicht. 

Vrijdag 10-09-2010 op zaterdag
11-09-2010 van 21:00 uur tot
09:00 uur: Verbindingsweg A6
Almere richting de A1 Amersfoort
dicht.  
Tevens is het gehele weekend (van
vrijdag 10-09-2010 23:00 uur tot
maandag 13-09-2010 05:00) uur toe-
en afrit Laren van de A1 HRR
(Amsterdam richting Amersfoort)
afgesloten t.b.v. de bouw van geluid-
schermen. Dit is een separaat pro-
ject buiten het project SAGO om.

Maandag 13-09-2010 op dinsdag
14-09-2010 van 23:00 uur tot
05:00 uur: Verbindingsweg s A9
Holendrecht richting de A1
Amersfoort dicht. 
Toe- en afrit 9 Laren van de A1 HRL
(Amersfoort richting Amsterdam)
dicht. 

Dinsdag 14-09-2010 op woensdag
15-09-2010 van 23:00 uur tot
05:00 uur: Verbindingsweg s A9
Holendrecht richting de A1

Amersfoort dicht. 
Toerit 9 Laren van de A1 HRL
(Amersfoort richting Amsterdam)
dicht. 
Afrit 8 Blaricum van de A1 HRL
(Amersfoort richting Amsterdam)
dicht. 

Woensdag 15-09-2010 op donder-
dag 16-09-2010 van 23:00 uur tot
05:00 uur.
Toe- en afrit 8 Blaricum van de A1
HRL (Ammersfoort richting
Amsterdam) dicht. 

Donderdag 16-09-2010 op Vrijdag
17-09-2010 van 23:00 uur tot
05:00 uur.
Afrit 7 Bussum van de A1 HRL
(Amersfoort richting Amsterdam)
dicht. 
Toerit 8 Blaricum van de A1 HRL
(Amersfoort richting Amsterdam)
dicht. 
Afrit 9 Laren van de A1 HRL
(Amersfoort richting Amsterdam)
dicht. 

SPOEDREPARATIE A1 

In september 2010 start de gemeen-
te Blaricum met de reconstructie
van Randweg Oost en ’t Merk. Deze
verbindingsweg met de A27
van/naar Blaricum (met name de
wijk Bijvanck) en de gemeente
Huizen is na jarenlang intensief
gebruik aan vervanging toe. De
werkzaamheden worden in 2 fases
uitgevoerd. Fase 1 begint in sep-
tember en wordt begin november
afgerond. Fase 2 is gepland voor
mei - juni 2011.

Naar aanleiding van de reconstruc-
tie houdt de gemeente Blaricum op

woensdag 15 september aanstaan-
de een inloopavond voor de inwo-
ners van de Blaricum en Huizen. U
bent tussen 17.00 tot 20.00 uur van
harte welkom in wijkcentrum De
Malbak, Wetering 122 in Blaricum.
Actuele informatie over de recon-
structie kunt u op gemeentelijke
website www.blaricum.nl vinden. 

Verder heeft de gemeente
Blaricum tijdens de werkzaamhe-
den een speciaal e-mailadres voor
vragen over het werk: 
randweg.blaricum@belcombinatie.nl

INLOOOPAVOND RECONSTRUCTIE
RANDWEG OOST EN ’T MERK



De gemeenteraadsvergaderingen
vinden maandelijks plaats. In het
onderstaande schema is opgenomen
waar en wanneer de vergaderingen
in zijn. Een week voor de raadsverga-
dering vinden de beeldvormende
rondetafelgesprekken plaats.

SEPTEMBER
• 14 september 2010 > rondetafel-

gesprekken*
• 21 september 2010 > raadsverga-

dering* 
* De stukken zijn beschikbaar op 3

september 2010.

OKTOBER
• 12 oktober 2010 > rondetafelge-

sprekken*
• 19 oktober 2010 > raadsvergade-

ring*
* De stukken zijn beschikbaar op 1

oktober 2010.

NOVEMBER
• 2 november 2010 > begrotings-

raad
• 16 november 2010 > rondetafel-

gesprekken*
• 23 november 2010 > raadsverga-

dering*
* De stukken zijn beschikbaar op 5

november 2010.

DECEMBER
• 7 december 2010 > rondetafelge-

sprekken*
• 14 december 2010 > raadsverga-

dering*
* De stukken zijn beschikbaar op 3

december 2010.

Locatie en aanvang

Beeldvormende rondetafelgesprekken
De beeldvormende rondetafelge-
sprekken worden gehouden in het
gemeentehuis, Kerklaan 16 in
BLARICUM, aanvang 19.30 uur.

Iedereen kan de rondetafelgesprek-
ken bijwonen op de publieke tribune.

Raadsvergaderingen
De raadsvergaderingen zijn open-
baar en worden gehouden in het
BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in
EEMNES, aanvang 20.00 uur.
Iedereen kan de raadsvergaderingen
bijwonen op de publieke tribune.

Agenda en raadsstukken

De agenda en eventuele wijzigingen
in het vergaderschema staan twee
weken voor de vergadering op de
gemeentelijke website www.blari-
cum.nl > gemeentehuis > gemeen-
teraad. Daar kunnen de agenda met
de raadsvoorstellen en bijlagen
gedownload worden. Tevens liggen
de raadsstukken van twee weken
voor de vergadering ter inzage in de
hal van het gemeentehuis, Kerklaan
16 in Blaricum.

VERGADERDATA GEMEENTERAAD 
EN BEELDVORMENDE 
RONDETAFELGESPREKKEN 

Afgelopen dinsdag (31 augustus)
heeft de gemeenteraad in een extra
vergadering een beslissing genomen
over de benoeming van de heer G.
van Loef als wethouder voor de
gemeente Blaricum. Gijs van Loef
was voorgedragen door D66 als
opvolger van partijgenoot Marcel
van Dalen, die 22 juni jongstleden
bekend maakte zijn functie per
direct neer te leggen. 

De 50-jarige Van Loef is afgestudeerd
socioloog en heeft sinds 2002 zijn
eigen adviesbureau. Daarvoor werk-
te hij onder andere bij Philips in ver-
schillende staffuncties. Als (organi-
satie)adviseur, projectleider en inte-
rim-manager bij Deloitte & Touche
en Cap Gemini Ernst & Young heeft
hij veel ervaring opgedaan bij
(gemeentelijke) overheden. Verder
is Gijs van Loef sinds halverwege de
jaren negentig actief als schrijver
van columns en essays over onder-
meer de ontwikkelingen in het open-
baar bestuur. 

GIJS VAN LOEF VOORGEDRAGEN 
ALS WETHOUDER IN BLARICUM

Op de vier scheidingsstations in Gooi en
Vechtstreek (Bussum, Hilversum, Huizen en
Weesp) zijn vanaf heden de Plastic Heroeszak-
ken ook verkrijgbaar. Inwoners die plastic
afval in de container hebben gedepo-
neerd, kunnen op aanvraag een pakket
met twaalf Plastic Heroes zakken mee-
krijgen.

Bij de balie van het hoofdkantoor van
de GAD in Bussum zijn ook Plastic
Heroeszakken af te halen. 
Telefonisch kunt u dit ook
regelen, via de klantenser-
vice op telefoonnummer: 
035-6991888 
(kies daarna optie 7). 

PLASTIC HEROESZAKKEN VERKRIJGBAAR

OP DE SCHEIDINGSSTATIONS

De heer L.J.B. Schenk uit Blaricum
is zaterdag 28 augustus jongstleden
benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau. Hij heeft de onder-
scheiding onder andere gekregen

voor zijn activiteiten voor de samen-
leving op het gebied van cultuur.
Lejo Schenk (61) is sinds 2000 in
dienst van het Koninklijk Instituut
voor de Tropen (KIT) als directeur
van het Tropenmuseum. Daarvoor
werkte hij tientallen jaren bij de
IKON.

Burgemeester Joan de Zwart-Bloch
reikte de onderscheiding en de bij-
behorende versierselen op 28 augus-
tus uit tijdens de feestelijke leden-
dag ter gelegenheid van 100 jaar
Koninklijk Instituut voor de Tropen
(KIT) in Amsterdam. 

Overzicht
De heer Schenk is begin jaren 70 bij
de IKON (toen nog IKOR) gekomen
als stagiair. Daarna is hij opgeklom-

men van redacteur naar eindredac-
teur. In 1989 werd hij adjunct-direc-
teur en van 1996 tot 2000 was hij
algemeen directeur. In die jaren was
hij nauw betrokken bij de totstand-
koming van programma’s voor jong
en oud over belangrijke sociale,
maatschappelijke en kerkelijke the-
ma’s. 

Een van de meest baanbrekende
documentaires waar hij bij betrok-
ken was, was ‘Dood op verzoek’ van
programmamaker Maarten
Nederhorst. Een documentaire
waarmee wereldwijd de discussie
over euthanasie op gang werd
gebracht. 

In 2000 werd de heer Schenk direc-
teur van het Tropenmuseum. Onder

zijn leiding heeft het museum een
indrukwekkende ontwikkeling
doorgemaakt. Zo trekt het museum
substantieel meer bezoekers - ook
vanuit het buitenland - en zijn er
nieuwe en innovatieve tentoonstel-
lingen. Tentoonstellingen die deels
zelfs in het buitenland te zien zijn of
waren. Een voorbeeld daarvan is
‘Familieverhalen uit Zuid-Afrika’ die
nu permanent is opgesteld in
Johannesburg. 

Verder is de heer Schenk (onder
andere) voorzitter van Stichting
Volkenkundige Collectie Nederland
(SVCN), dat onder zijn leiding is uit-
gegroeid tot het belangrijkste en
meest innovatieve samenwerkings-
verband in de Nederlandse museum-
wereld.`

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR L.J.B. SCHENK 

SLUITING 
BURGERZAKEN 

Vanwege het jaarlijkse perso-
neelsuitje is de afdeling burger-
zaken van de gemeenten
Blaricum, Eemnes en Laren, op
vrijdag 17 september 2010 geslo-
ten zijn.

Uitsluitend voor het doen van
aangifte van geboorte en overlij-
den zal de burgerlijke stand die
dag op de lokatie Eemnes,
geopend zijn tussen 7.45 uur en
8.15 uur.



Zondag 5 september 10.00 uur
Ds. Jan Rinzema
Zondag 12 september 10.00 uur
Ds. Jan Rinzema
Zondag 19 september 10.00 uur
Prof. Dr. Maarten den Dulk
Zondag 26 september 10.00 uur
Ds. Jan Rinzema
Tijdens de kerkdiensten is er een crèche
(0-4 jaar) en kinderkerk (4-12 jaar). De
jeugdkapel voor jongeren van 12-18 jaar
komt één maal per veertien dagen bijeen
in de kelderruimte van de Dorpskerk,
behalve tijdens de schoolvakantie. Zie ook
www.protestantsegemeenteblaricum.nl.

Protestantse Gemeente

Blaricum

R.K.      Parochie 

St. Vitus Blaricum

Kerkdiensten
Bijvanck
Evangeliegemeente De Rivier, in de
aula van de Basisschool De
Levensboom, de Levensboom 12, in de
Bijvanck. Elke zondag een feestelijke
samenkomst, aanvang 10.00 uur. Ook
kinderen zijn welkom. Na afloop geza-
menlijk koffie/thee. Iedereen is uitgeno-
digd. Info tel. 5252804, www.evange-
liegemeentederivier.nl.

Torenhof
Prot. diensten: elke 1e en 3e woensdag
v.d. maand om 10.00 uur.
Kath. diensten: elke 2e en de 4e, en
event. 5e woensdag v.d. maand om 9.30
uur. Iedereen is welkom!

Dorpsagenda

Het mantelzorgcafé biedt informatie
over en voor mantelzorgers, en is ook
een plek voor ontmoeting en gezellig-
heid.
Kennismaken met Nordic Walking:
clinic op zaterdag 11 september van
9.00-10.15 uur, Aristoteleslaan 2,
Huizen (Athl. Ver. Zuidwal). Opgeven
en info bij Lisette Mooij tel. 5389774 of
06-58920759. 
PC Helpdesk ook na de zomer weer
paraat. Zie: www.swobel.org.
Peuterspeelzaal Blaricum. Voor kinde-
ren van 2 tot 4 jaar. 
Info: www.speelzaalblaricum.nl.
Vivium Services start binnenkort
weer met diverse cursussen. Nieuwe
cursus: Omgaan met digitale appara-
ten. Drie bijeenkomsten van twee uur,
start 14 september, aanvang 9.30 uur op
de Botterstraat 55 in Huizen. De kosten
zijn voor leden € 63,50 en voor niet-
leden € 75,-. Info en aanmelding bij
Vivium Services, tel. 6924495 of op
www.vivium.nl
of www.viviumservices.nl.
Vlugheid en Kracht Laren Blaricum
(V & K) staat al 101 jaar bekend om
haar Gymnastiek- en Turnlessen. Zij
start dit seizoen met Sportief Wandelen
en Zumba. Voor alle lessen geldt: twee
gratis proeflessen. Aanmelden kan via
de site: www.vlugheidenkracht.com. 
Bernard Ligtenberg (hypnose- en
regressietherapeut). Cursus zelfhypno-
se op de maandagavonden 27 september,
4, 11 en 18 oktober. Kosten € 75,-.
Verdiepingsavond op maandag 20 sep-
tember ‘De weg van de minste weer-
stand’, ervaring met meditatie of zelf-
hypnose is gewenst, kosten € 15,-. Alle
avonden van 19.30-22.00 uur.

N.B. De LOKALE WEBSITES kunt u
onder dezelfde naam vinden op
www.heienwei.nl. Voor de websites van
adverteerders en sponsors zie de adver-
tentieteksten. 

EXPOSITIES
Galerie Bianca Landgraaf: t/m 26 sep-
tember jubileumtentoonstelling Lydia
Schröder, glasobjecten en Ad Arma,
etsen. Zomertuin 11, Hamdorffcomplex.
Info: 035-5335987 en www.galeriebi-
ancalandgraaf.nl.
Galerie De Vlierhove: 19 september t/m
10 oktober Monica Rotgans, schilderijen
en foto’s: ‘Australian structures’.
Opening op 19 september door Lydia
Morton, ambassadeur voor Australië.
Monica Rotgans is bekend van haar
bronzen sculpturen van o.a. stieren en
van schilderijen van Andalusische land-
schappen. Zie ook haar boek ‘Toros y
Tierras’. Zij woont en werkt sinds 2006
een deel van het jaar aan de Zuid-
Australische kust bij Adelaïde. Zij schil-
dert, modelleert, tekent, fotografeert en
doet vormgeving, zowel in metaal als
glas, zie ook www.monicarotgans.nl.
Info en openingstijden:
www.vlierhove.nl.

GEZONDHEID / WELZIJN 
KIES: Kinderen In Echtscheidings-
Situaties. Start eind oktober a.s.
Professionele hulp bij echtscheiding
voor kinderen. 
Zie www.kiesvoorhetkind.nl.
Mantelzorgcafé. Vanaf september is
elke 2e dinsdagavond van de maand in
gezondheidscentrum De Lloods aan de
Meentweg 37P in Blaricum van 19.30-
21.30 uur het mantelzorgcafé geopend.

Aanmelden en info: tel. 5316849 en
www.zielsveel.nl, Windvang 10,
Blaricum.

BIBLIOTHEEK HLB 
In Huizen: zaterdag 11 sept. 10.30-
15.30 uur Huizerdag ‘Sterke verhalen
met krachtige gedichten’, alle jongens
en meisjes kunnen elkaars krachten
meten. Woensdag 15 sept. tot 2 okt.
expositie ‘Mantelzorgers in beeld’.
Donderdag 30 sept. 20.00-22.00 uur,
schrijfster Susan Smit o.a. over haar
roman ‘Vloed’. Van 30 augustus t/m 29
september: expositie foto’s Tom de
Groot n.a.v. zijn boek ‘Goois fruit’.
Kunstuitleen: gehele maand, uit wissel-
collectie. In Laren: woensdag 15 sept.
14.40 uur Kidsbios ‘Cowboy en
Indiaan, de eeuwige chaoten’, v.a. 6 jr.,
14.30 uur. Donderdag 16 sept. 19.30 uur
Biblioscoop: ‘An Education’ (meisje in
Londen, jaren zestig). Dinsdag 21 sept.,
20.00-22.00 uur, schrijfster Conny
Braam bespreekt o.a. haar roman ‘De
handelsreiziger van de Nederlandse
Cocaïnefabriek.’ Woensdag 29 sept.
10.00-12.00 uur voorlichting over de
OV-chipkaart. In Laren én Huizen:
wekelijks de nieuwste toptitels van best-
sellerlijsten. Uitleen Blue-raydiscs. Bij
mobiliteitsproblemen: Bibliotheek-aan-
huis! Vereist: lidmaatschap, info: tel.
5257410. Huizen: Plein 2000 1, tel.
5257410. Laren: St. Janstraat 27a, tel.
5382612. Lezingen etc.: entreeprijzen en
kaarten reserveren, 
zie www.bibliotheekhlb.nl. Gooise
bibliotheken nu ook e-books. Ga voor
meer informatie naar de website van de
eigen bibliotheek of naar 
www.gooisebibliotheken.nl.

Kopij
Hei & wei is voor en door Blaricummers.
Heeft u iets te melden over uw club, 
vereniging, evenement of andere zaken
in Blaricum of heeft u als Blaricummer
(elders) iets meegemaakt dat de vermel-
ding waard is (uiteraard ter beoordeling
van de redactie)? Laat het ons weten.
Bij voorkeur per e-mail aan de redactie: 
redactie@heienwei.nl. Niet meer dan 
150 woorden. Eventueel met bijpassen-
de foto. Verkorte opname ervan in de 
Dorpsagenda kan ook, naar keuze van
de redactie. 
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. 
De redactie behoudt zich het recht voor
teksten in te korten.

DEADLINE KOPIJ 
van het okt.nr. (dik) is 17 sept. a.s.
Verschijnt op 1 en 2 oktober a.s.

Colofon

Eindredactie:
Sybert Blijdenstein 
Eindredactie (dunne versie): Gerda Jellema
Kopij aanleveren: redactie@heienwei.nl of 
aan S.H. Blijdenstein, William Singerweg 13, 
1261 EH Blaricum, tel.: (035) 5383893
Redactie: Ria Bulten, Christa Hogenkamp,
Gerda Jellema, Karin Maas, Daniëlle Mouissie,
Hidde van der Ploeg, Henny Radstaak, 
Conny Rector, Frans Ruijter, Satyamo Uyldert,
Tiny de Wit, Adrie van Zon.
Medewerkers: Linda Eggenkamp, Nico de
Gooijer, Aty Lindeman, Piet Niks, Corryn de
Vrieze. Foto’s: Peter v. Rietschoten, Sybert
Blijdenstein en Gerbe v.d. Woude
Advertentie-, sponsoropdrachten:
Jacqueline Gesink, tel.: (035) 531 31 62,
e-mail: gesink@solcon.nl
Voor tarieven zie www.heienwei.nl
Uitgever: Stichting Dorpsblad Blaricum 
Voorzitter: Pim Baljet 
Secretariaat: Jacqueline Gesink, 
e-mail: gesink@solcon.nl
Penningmeester en donateursinformatie:
Rist Brouwer, tel. (035) 531 09 84 
Banknr. 12.66.37.296 
t.n.v. Stichting Dorpsblad Blaricum
Druk: JM2 grafische producties, 035-5316520
Oplage: 4.500

www.heienwei.nl

hei & wei bestaat mede dankzij subsidie van
de gemeente, donaties en de adverteerders

Diensten in het weekend:
Zaterdag 17.00 uur en zondag 9.45 uur
Eucharistieviering of Woord en
Communieviering. 
Op 5 en 19 september
Kindernevendienst.
Door de week: 
Donderdag 19.15 uur 
Avondgebed in de dagkapel.
Voor verdere informatie:
Zie informatiebord bij de hoofdingang
van de kerk, of Pastor C. Lavaleije,
Kerklaan 19, 1261 JA Blaricum. Tel.
035-5383153. 
E-mail stvitusblaricum@hetnet.nl. Zie
ook de website www.vitusblaricum.nl.

08-07-2010 Willem Tekwhan Velsink
08-07-2010 Lieze Sophie Snieder
15-07-2010 Edin Wolter Frans 

Reitsma
16-07-2010 Thomas Roel Duin
16-07-2010 Bo Sarah Gulitz
23-07-2010 Lizzy Adamsky
23-07-2010 Annelucia Corline 

Goedhart

Gehuwd
05-06-2010 Edwin Hageman, en: 

Saskia Hubertina Maria 
van Keulen

10-06-2010 Dirk Jan Albertus Bakker,
en: Joyce Maria 
Guldenaar

18-06-2010 Willem Berkel, en: 
Denise van der Hek

18-06-2010 Jasper Korfmaker, en: 
Maria Gabriela Roa 
Jaramillo

Overleden
juli 2010 Diny Thiel-Gieselaar, 

geboren 1939
juli 2010 Clazina Gerarda van 

Breemen, geboren 1921
juli 2010 Janda de Vries-Pos, 

geboren 1920 
23-07-2010 Paul Eddy Schouten, 

geboren 08-02-1944

Geboren
13-06-2010 Lisanne Marina Lijntje 

van Geelkerken
13-06-2010 Dalicia Suzanne 

Margaretha Jillings
24-06-2010 Julia Sjaantje Marianne 

Veldhuis
01-07-2010 Hélène Eloise Duijndam
07-07-2010 Anne-Sophie Florentine 

Willemijn Draaijer

Familieberichten

Hei & wei niet ontvangen?
Of heeft u een vraag over de bezor-
ging, stuur dan een e-mail naar 
heienwei@jm2.nl o.v.v. ‘hei&wei bezor-
ging’. U kunt op werkdagen ook telefo-
nisch contact opnemen met 035-
5316520.

Zon op en onder: op 1 september om
6.51 uur resp. 20.28 uur en op 1 oktober
om 7.41 uur respectievelijk 19.18 uur.


