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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
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Happy Gifts 
For 

Happy Kids 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

Herfst in Blaricum, Verbindingsweg

Gratis miljardenbezuiniging?
Bij het ouder worden luister ik steeds
beter naar mijn lichaam. Praat er zelfs
mee. Toen de klok eind oktober een
uur teruggezet werd, was dat een las-
tige dialoog. Van de een op de andere
dag stonden we samen een uur later
op – niet zo erg – en gingen we een
uur later naar bed – wel erg. Ik wilde
wel, maar mijn lichaam wilde niet.
Vooral in die eerste week. Wanneer ik
’s avonds op een van mijn braaf terug-
gedraaide uurwerkjes keek. Het was
elf uur. Bedtijd. Nog even rommelen
en het was twaalf uur. Twaalf uur?
‘Welnee,’ zei mijn lichaam. ‘Ben je
belazerd! Gisteren was het om deze
tijd nog één uur ’s nachts! Een tijd
waarop ik normaal al lang lag te sla-
pen.’ Ik wat onzeker: ‘Ja, maar dan
slapen jij en ik nu toch ook een uur
langer uit?’ ‘Wat dacht je wat!’ ant-
woordde mijn lichaam. ‘Ik heb ook
een klok waarop mijn miljarden cel-
len afgestemd zijn! Probeer die maar
in eens een uur terug te zetten.

Van de redactie

(Vervolg op pagina 2)

Slager Paul Stut bekroond met goud.
Tijdens de Nationale Slagers Vakbeurs
op 1 en 2 november jl. zijn twee produc-
ten van Paul met zijn team bekroond met
goud, te weten zijn Bourgondische Rib
en Gestoofde Eendenboutjes. Deze pro-
ducten zijn door hem en zijn team zelf
bedacht en ontwikkeld.

Vier aangiftes na vechtpartij bij
BVV’31. Op 7 november jl. tijdens de
wedstrijd van BVV’31 hebben de spelers
van de bezoekende club Unitas én diens
trainer uit Veenendaal, uit onvrede over
een aan BVV’31 toegekende strafschop,
de scheidsrechter aangevallen. De wed-
strijd werd gestaakt en er brak een grote
vechtpartij uit. Aangiftes bij de politie
werden gedaan. 

Hogere OZB is taboe in Blaricum,
aldus de begrotingsraad op 2 november
jl. Het onroerende goed zal zo’n 2,1% in
waarde dalen. Een motie van de PvdA
om de OZB te laten stijgen werd verwor-
pen. De begroting werd, na afhandeling
van 150 technische vragen, goedge-
keurd.

BEL-banen op de tocht. Er moet in de
komende drie jaar 1,6 miljoen euro
bezuinigd worden op de ambtelijke orga-
nisatie. De totale begroting is 15 miljoen
euro groot. Hiervan bedragen personeels-
kosten (187 fte’s, d.w.z. fulltime mede-
werkers) 10 miljoen euro. Dit is gemid-
deld 53.500 euro per fte.

De lokale bijenstand leeft weer op. De
imkersvereniging VBBN Laren
Blaricum laat dit weten. Uit bijna 40
ingezonden honingmonsters werd de
beste honing van het Gooi aangewezen.
Winnaar van de Bep Vos Wisselbeker
werd opnieuw Kees Bakker uit Blaricum
met zijn Lindehoning. 

Joop Laurens Tijdink werd geboren op
12 april 1927 in Hengelo (Gld.). In 1957
begon hij als Hoofdcommies op het
gemeentehuis van Blaricum, dat toen

Opstand. Ga je gang, we spreken
elkaar morgen aan het einde van de
middag wel.’ En ja hoor op dat tijdstip
was ik moe, doodmoe. Niet één dag
maar een week lang. Mijn lichaam
nam de tijd terug, die ik het afgepakt
had. Door het ons opgelegde zomer- en
wintertijdsysteem. Ik heb het helemaal
gehad. Geef mij, en ook minstens de
helft van onze bevolking, maar conti-
nue de zomertijd. Langere dagen, lan-
ger zon, meer licht, langer warm, min-
der lamp- en energiegebruik, minder
stookkosten, en vrolijker mensen,
actiever en productiever. Wetenschap-
pelijk ook al vastgesteld, las ik. Het
afschaffen van de wintertijd zou ons
land miljarden kunnen besparen. Daar
hoor ik niemand over, terwijl vereni-
gingen en zorg zorgvuldig uitgekleed
worden. Zou altijd een zelfde tijd een
te simpele oplossing zijn? Nu is het
biologisch onlogisch en geldvretend.
Mijn lichaam knikt van ja.

Sybert Blijdenstein

Blaricums Nieuws

S.B.

In memoriam
Joop Tijdink



verschillen van inzichten tussen het
toenmalige college van B&W en de
gemeentesecretaris Joop Tijdink, kon er
niet meer gesproken worden van een
vruchtbare samenwerking en werd hem
ontslag aangezegd. De ambtenaren en
vele dorpsgenoten kozen in grote getale
partij voor de beminnelijke Joop. Hij gaf
echter, na verschillende vergaderingen
van de ambtenaren, te kennen dat, al zou
hij de zaak winnen, hij niet meer zou
kunnen functioneren onder de nu ontsta-
ne omstandigheden. Joop vond gelukkig
snel een andere baan in Hilversum. 

Pensioen
Na zijn  pensionering heeft hij gelukkig,
samen met zijn vrouw An en hun kinde-
ren, nog veel mooie jaren mogen bele-
ven. Totdat een paar jaar geleden, de
door iedereen gevreesde geestelijke afta-
keling zich bij hem openbaarde. Eerst in
beperkte mate, maar later steeds meer
totdat hij tot groot verdriet van zijn naas-
ten naar de Stichtse Hof moest verhui-
zen. Al werd hij daar liefdevol verzorgd
zijn geest ging steeds meer achteruit. Op
maandag 1 november is hij overleden.
Op maandag 8  november jl. is hij onder
grote belangstelling gecremeerd in Den
en Rust in Bilthoven. Wij van hei & wei
wensen zijn vrouw An en hun zoons Ton,
Franc, Jeroen en hun partners en klein-
kinderen veel sterkte toe om dit verlies
een plaatsje te geven. 

Frans Ruijter

keur aan activiteiten, lezingen en optre-
dens. De bibliotheek Huizen-Laren-

Blaricum kent 17.500 leden in de drie
gemeenten en ontvangt jaarlijks 260.000
bezoekers. 

Mies Bouwman en Bernard Haitink.
Sportief waren ze ook. Greet was jaren
lang keepster van het 1e damesteam van
BSV (nu SDS’99) en Wim was er actief
als scheidsrechter. Blaricum is hun
geliefde woonplaats geworden. Ze hopen
dan ook dat ze er nog vele plezierige
jaren mogen doorbrengen. 

    

BEL-burgemeesters in bibliotheek
(ingezonden mededeling)

Echtpaar Faber-Schouten
50 jaar getrouwd

gevestigd was aan Torenlaan 20. Naast
deze drukke baan, studeerde Joop volop
bij in de avonduren om in 1962
‘gemeenteadministratie 2’ te halen. In
1964 werd Joop benoemd tot gemeente-
secretaris. Deze functie bood hem
zoveel kansen om zijn sterke sociale
gevoel voor de gemeenschap van
Blaricum te tonen.

De Wingerd 
Pastoor Jongerius vroeg aan Joop om
zijn laatste wens in vervulling te laten
gaan. Dit was het voltooien van verwe-
zenlijking van een verzorgingshuis voor
bejaarden. Joop pakte dit op en in plaats
van in de avond lang studeren, werd het
tot laat in de avond vergaderen. De
Wingerd  werd gerealiseerd. Het teken-
de Joop zijn bescheidenheid dat hij, na
vierentwintig jaar als voorzitter actief te
zijn geweest, terug wilde treden. Louter
en alleen om geen jubileum te hoeven
vieren. Hij vond zijn inzet voor een
goede zaak gewoon vanzelfsprekend.

Wonen
Dat er in zijn tijd als gemeentesecretaris
veel woningen voor de ‘gewone man’ in
Blaricum zijn gebouwd is niet verba-
zingwekkend. Zijn sociale gevoel lag
daaraan ten grondslag. Vele Blaricum-
mers heeft hij geadviseerd hoe zij dat
moesten aanpakken, en heel vaak met
succes. Eerst deed hij dat als voorzitter

van de Woningbouwvereniging Blaricum
en later tien jaar lang als voorzitter van
de Stichting Woningcorporaties Het
Gooi en Omstreken. Zijn zorg voor het
leefbaar houden van Blaricum, qua leef-
tijdsopbouw, was daarin een doel op
zich.

Koninklijke onderscheiding
Joop had een druk sociaal leven. Hij was
17 jaar bestuurslid van de Raad van
Toezicht van de Rabobank Blaricum,
waarvan het laatste gedeelte als vice-
voorzitter. Onder andere voor deze acti-
viteit en voor zijn andere functies werd
hij door burgemeester De Winter op 7
juli 1995 koninklijk onderscheiden met
de eremedaille in de Orde van Oranje-
Nassau goud. Daarnaast was hij betrok-
ken bij de oprichting van de stichting
Katholiek Onderwijsbureau Midden-
Nederland. Tevens was hij hier bestuurs-
lid van. Verder was hij secretaris van de
gymnastiekvereniging LEF (Lenig En
Fit), en secretaris van de Gemeentelijke
Woning Stichting. Voorts heeft hij het
initiatief genomen tot splitsing van kerk
en schoolbestuur, waarbij voor de
Bernardusschool een aparte stichting
ontstond. Daarna is mede door zijn toe-
doen de oudervereniging ontstaan. 

Andere baan
In het begin van 1980 ontstond er grote
beroering in het ambtenarenkorps en de
gemeenschap van Blaricum. Door grote

(Vervolg pagina 1, Joop Tijdink)

Op 9 november jl. overleed na een lange,
dappere strijd Willy Ruijter-Makker (55),
de in ons dorp alom geliefde, moedige
vrouw van hei & wei redacteur en dorps-
kenner Frans Ruijter. Hei & wei wenst
Frans en zijn kinderen met hun familie
alle sterkte toe met dit grote verlies. 

S.B.

P.v.R.

‘Willy, 
we zullen je

nooit vergeten’ Ter ere van het 90-jarig jubileum van de
bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum lie-
ten de drie burgemeesters van Huizen,
Laren en Blaricum zich gezamenlijk ver-
eeuwigen met hun favoriete boek in de
bibliotheek van Huizen. Te midden van
het bibliotheekbestuur en de bibliotheek-
medewerkers vertelden de heren Hertog
en Roest en mevrouw De Zwart ook
waarom ze voor dat boek gekozen had-
den. Omlijst door vrolijke accordeonmu-
ziek sneden de drie burgemeesters daar-
na gezamenlijk de jubileumtaart aan. De
bibliotheek viert haar lustrum met een

Dinsdag 9 november jl. waren Wim en
Greet Faber-Schouten vijftig jaar
getrouwd. Het paar kwam in 1967 uit
Den Haag naar Blaricum en behoort
inmiddels tot de bekende dorpelingen.
Jarenlang dreven zij samen met veel ple-
zier de slijterij in het dorp. Ze genoten
van de contacten met hun dorpsgenoten,
waaronder bekende Nederlanders zoals

De drie BEL-burgemeesters



een aantal bepalingen uit de APV gede-
reguleerd kan worden en dat om die
reden het verbod om met apparaten
geluidhinder te veroorzaken kan worden
geschrapt. De gemeenteraad heeft dat in
zijn vergadering van 21 september jl.
overgenomen, met dien verstande dat het
gebruik van hinderlijke geluidsapparaten
verboden blijft ’s avonds laat en ’s nachts
van 20.00 tot 7.00 uur, dan wel op zon-
dag tot 13.00 uur. Maar wie gaat er op
die tijd bladblazen?

Het gebruik van bladblazers, kettingza-
gen, maaimachines e.d. is voor de omge-
ving vaak hinderlijk. Hoveniers, tuinlie-
den moeten echter hun brood kunnen
verdienen en in november moet het blad
van gemeentewege worden geruimd,
zodat zijn we genoodzaakt dat lawaai
voor lief te nemen. Maar het vrijgeven
van het gebruik van bladblazers,
maaimachines, kettingzagen op zon-
dag betreuren wij. Het Gooi is nu niet
bepaald een stiltegebied. Rijkswegen en
het vliegverkeer veroorzaken al genoeg
hinder. Laten we het zondags dan een
beetje stil houden.

Ook al is het verbod moeilijk te handha-
ven, het geeft toch enig houvast en
bescherming wanneer je buurman zon-
dagsmiddags z’n bladblazer omgordt
om, uitgerust met oorbeschermers, tot
verdriet van omwonenden en wande-
laars, het laatste blaadje uit zijn tuin te
jagen. Of als je op een mooie zondag-
middag lekker in het zonnetje zit,
iemand in de buurt met een luidruchtige
maaimachine of heggenschaar de stilte

Je moet hollen om haar te pakken te
krijgen: Jeannette van der Hulst, de
bode van het Blaricumse Gemeente-
huis, eigenlijk gemeentehuizen: eerst
in Nederheem, toen in Eemnes in het
BEL-kantoor en daarna in het mooie
gemeentehuis op de Kerklaan.

Want waar we ook zit-
ten, daar was en is altijd
Jeannette. Kordaat rege-
lend, ontvangsten ver-

zorgend, koffie rondbrengend, gast-
vrouw zijn bij ontelbare vergaderingen,
kortom representatief zijn voor het offi-
ciële deel van het dorp. Wat ze bovenal
altijd zo bijzonder verzorgde, waren de
huwelijken. Een bloemetje hier, een
kaarsje daar, de garderobe keurig ver-
zorgd, niets zag ze over het hoofd. Was
er tijdens de voltrekking een kinderstoel-
tje vergeten, Jeannette regelde het of had
het al geregeld en de ambtenaar van de
Burgerlijke Stand kon opgewekt en zor-
geloos zijn of haar taak vervullen. Want
Jeannette was immers toch altijd in de
buurt!

Maar... Ze gaat de bakens verzetten, haar
krachten aan iets anders geven. en origi-
neel als ze is startte ze begin september,
samen met haar man Ad, haar eigen BED
& BREAKFAST, in hun eigen huis in het
prachtige bosrijke Blaricumse deel van
Crailo. 
Enthousiast vertelt ze over de eerste gas-

ten die van heinde en verre aangewaaid
komen en midden in het mooie bosge-
bied waar zij zelf al jaren woont, genie-
ten van de mooie omgeving en natuurlijk
van haar zorgzame hand.
‘Niets doen is absoluut “niets” voor mij,’
zegt ze lachend. ‘En toen mijn dochter,
die veel reist, me vertelde dat ze altijd
zoveel plezier had onderweg in bed &
breakfasts, begon er iets te kriebelen... Ik
dacht: waarom niet? We hebben de ruim-
te en veel energie, want de hele familie
steekt de handen uit de mouwen als het
nodig is.’

En zo gebeurde het. Een beetje verbou-
wen en alles mooi maken, en zo creëerde
ze twee smaakvol ingerichte ruime
kamers voor twee personen met alles
erop en eraan. Gasten kwamen ineens
overal vandaan en het gastenboek vulde
zich snel. ‘Daar word je vrolijk van.
Nederlanders die via o.a. de Trappenberg
en Visio naar ons doorgestuurd worden,
maar ook Belgen en Italianen zijn al bij
ons te gast geweest,’ vertelt ze trots. In
korte tijd spreekt het zich rond en draait
het familiebedrijf op volle toeren.
‘Het lijkt wel Villa Felderhof van het
Gooi.’ Dat was een mooi compliment
van een stel gezellige Belgen, die in het
gastenboek ook schreven genoten te heb-
ben van een echt Hollands ontbijtje met
verse broodjes en een gekookt eitje. Drie
Brabantse vriendinnen schreven in het
gastenboek: ‘Goh, dat we als Brabanders

van boven de rivieren zoveel gastvrijheid
hier mogen ontvangen...’

Aan alle regels voor veiligheid en zorg
van de bed & breakfast-instanties wordt
uitgebreid voldaan. Jeannette hoef je dan
ook niets over zorg te vertellen. Ze is
toch wel het voorbeeld, dat er met posi-
tieve energie en een rijke ondernemings-
geest altijd weer zoveel leuks te bereiken
valt. En ook als het drukker wordt zal er
overal een vers bloemetje staan of straks
een kerstkaarsje branden. Wie Jeannette
kent weet het zeker.

Aty L.S.

verscheurt. Het is met de vrijheid om
(zondags) in je tuin gras te maaien of
met een bladblazer bezig te zijn net als
met de vrijheid van meningsuiting: die
vrijheid wordt begrensd door de last die
je daarmee een ander aandoet. In de tuin
kun je heel goed in stilte werken. 

Burenrecht
Nu kunnen we natuurlijk te rade gaan bij
het burenrecht. In het Burgerlijk
Wetboek staat dat buren elkaar geen
onrechtmatige hinder mogen toebren-
gen. Is de hinder naar ‘algemeen maat-
schappelijke normen’ onaanvaardbaar en
komen u en uw buurman er samen niet
uit, dan zal de rechter moeten beslissen.
De rijdende rechter kan natuurlijk ook.
Degene die naar de rechter stapt, moet
bewijzen dat de hinder het normale te
boven gaat. Dat is moeilijk en leidt tot
burenruzie.

Burgerschapszin, 
buurt-/dorpsvriendelijkheid 
Beter is het om met een beroep op welle-
vendheid, nabuurschap en dorpsvriende-
lijkheid onderling af te spreken dat er
in uw buurt op zondag geen bladbla-
zers en ander gemotoriseerd tuinge-
reedschap worden gebruikt. In sommi-
ge buurten in Blaricum werkt dat al tot
volle tevredenheid. Intussen kunnen bur-
gers een beroep doen op politieke partij-
en om het verbod voor het gebruik van
hinderlijke geluidsapparatuur op zondag
weer in te voeren. 

Adrie van Zon

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)
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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

 
  

   

 
  
 

  
  
  

 
  

   

Het bericht in hei & wei no. 353 van 29
oktober, waarin stond dat bladblazen
in Blaricum van 7.00 uur tot 20 uur en
zondags van 13.00 tot 20 uur is toege-
staan, heeft wat stof (blad) doen
opwaaien en verdient enige uitleg. 

Vooral het gebruik van bladblazers,
maaimachines, kettingzagen, hakselaars
en andere gemotoriseerde tuinapparatuur
op zondag roept protest op. De oude
Algemene Plaatselijke Verordening
(APV) bepaalde tot voor kort dat het ver-
boden was om toestellen of geluidsappa-
raten in werking te hebben, of handelin-
gen te verrichten op een zodanige wijze
dat voor een omwonende of overigens
voor de omgeving, geluidhinder wordt
veroorzaakt. In de praktijk kwam het
erop neer dat, als er klachten waren, een
politieman moest bepalen of er sprake
was van hinderlijk lawaai. Dat is subjec-
tief (wat de een hinderlijk vindt, klinkt
de ander als muziek in de oren). Een der-
gelijk verbod is inderdaad moeilijk te
handhaven, maar om het dan maar te
schrappen gaat wel ver. Bij overmatig
lawaai sta je nu met lege handen.
Bovendien stimuleert handhaving van
het verbod om lawaaihinder te veroorza-
ken, het fabriceren en aanschaffen van
geluidsarme apparaten. 

In het raadsvoorstel van 17 augustus
2010 stelt het college van burgemeester
en wethouders dat de BEL Combinatie
heeft onderzocht op welke punten de
dienstverlening aan bewoners en onder-
nemers kan worden verbeterd. Een van
de conclusies van het onderzoek is dat

Bladblazers 

Bed & breakfast in Blaricum 

www.vogelinterieurs.nl

Jeannette van der Hulst met Blue



zij eerst op de Singel 17 gewoond. Later
hebben zij op meerdere adressen
gewoond, zoals aan de Slingerweg 3a (nu
William Singerweg), Brinklaan 2 en
Middenweg 5. Vaak zei mijn vader: ‘Als
ik later gepensioneerd ben, wil ik graag
aan Bij de Berg wonen’. Helaas is het
daar niet van gekomen omdat hij jong
overleden is. Maar de aantrekkings-
kracht naar de plaats waar hij was opge-
groeid en het daarbij horende beeld was
zo groot, dat dit voor hem een doel op
zich was. Het bevestigt nog meer wat de
huidige bewoners nog steeds zo beleven.

Frans Ruijter

woonde op nr. 24. Rietbroek was bakker
en op een brommer werd er wel eens
taart rondgebracht. Om de handen vrij te
houden, werd er dan een plank met leren
riemen op de schoot gehouden. Dat ging
meestal wel goed, maar als het glad was,
en er plotseling geremd moest worden,
kwam het gebak ongewild in aanraking
met het wegdek. Rietbroek verhuisde
naar de Verbindingsweg en nu woont de
familie Pels op nr. 24. De buurt was
gelijk wel kinderrijk te noemen, want
niet alleen bij Rietbroek waren er meer-
dere kinderen, op nr. 26 kwam As van
Dijk wonen met zijn gezin. Toen die in
1955 naar het Kerkpad verhuisde, betrok
Wim Albers met zijn gezin deze woning.
Mosselweg 28 heeft nog het grootste
verloop gekend. Eerst mevrouw de
Moor, daarna de familie Cobus, die
opzichter was bij gemeentewerken. Na
zijn vertrek kwam politieagent Jan de
Sain er wonen. Toen deze verhuisde naar
de Deisel, kregen in 1966 Wim en Gina
Calis deze woning toegewezen.

Bewoners Bij de Berg
Op nr. 1 woonde de familie Bruintjes, dit
is het ouderlijk huis van het raadslid Rob
Bruintjes, al is hij er niet geboren. Nu
woont Jozef van Herman Rigter er. Wim
Kloek, de bekende Blaricumse musicus,
woonde op nummer 3. Hij heeft meerde-
re mooie liederen over Blaricum
geschreven en hij gaf verschillende jaren
leiding aan de vocal-group The
Ambrosians. Nu woont Iso Blokdijk er
met zijn vriendin Marianne. Iso is verta-
ler bij het NOS-journaal en actief bij de
brandweer van Blaricum. De familie
Frenk woonde jaren op nummer 5, nu
woont Inge Visman er, maar niet voor
lang meer, want per 1 januari heeft zij
het huis verkocht. In het laatste huis van
dit project op nummer 7 woonden ver-
schillende gemeenteambtenaren, zoals
Laurant en Joep van Diest. Nu al zeven
en een half jaar is de familie Rutgers
woonachtig op dit mooie ‘Stekkie’. Hans
Rutgers is van oorsprong een Larinees,
maar na jaren met zijn vrouw Inge in
Amsterdam gewoond en gewerkt te heb-
ben, bleef het Gooi toch trekken als
woonlocatie. Dat het Blaricum is gewor-
den, vinden ze helemaal geweldig.

Aantrekkingskracht
Mijn vader, Gijs Ruijter, heeft als kind
met zijn moeder in het Armenhuis,
Singel 7 gewoond. Toen hij op 7 mei
1942 trouwde met mijn moeder, hebben

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

Mosselweg, Bij de Berg

In het kerstnummer 2006 van hei & wei
no. 303 heb ik al eens een artikel
geschreven over het Armenhuis dat ooit
aan de Singel in Blaricum heeft gestaan.
Op het terrein van het Armenhuis, dat
gesloopt is in het begin van de jaren vijf-
tig, bouwde de gemeente woningwetwo-
ningen. Deze woningen lijken heel veel
op de huizen die een paar jaar eerder
waren gebouwd aan de Ruyschendael.
Er was namelijk na de Tweede
Wereldoorlog een grote behoefte aan
betaalbare huurwoningen. Als we dat
vergelijken met de tijd waarin we nu
leven, lijkt er nog weinig veranderd. Van
deze tien woningen zijn er nu acht in
eigendom van de bewoners en nog twee
worden er gehuurd.

Bouw
Tijdens de bouw van deze vijf woningen
(twee-onder-een-kapwoningen) stond
het Armenhuis er nog. Het werd nog
gedeeltelijk bewoond door onder andere
Piet Klaver, ook wel Piet Snor genoemd.
Piet was een beetje onbezoldigd oppas-
ser van de bouw, als de bouwvakkers
naar huis waren. De in aanbouw zijnde
woningen hadden en hebben nog steeds
een aantrekkingskracht op de jeugd. Al
valt het tegenwoordig niet meer mee om
langs en over de hoge bouwhekken te
komen. Vroeger was dat iets makkelij-
ker. Tussen Piet en de jeugd ontstond een
kat-en-muisspel. De jongens schreven
een keer op een kozijn: ‘Piet is een dron-
ken oppasser en plast hier steeds.’ Toen
hij dat gelezen had, ging hij achter die

jongens aan,
maar die
zorgden er
wel voor dat
ze voorlopig
bij Piet uit
de buurt ble-
ven. 

Sociale buurt
In een praatje, dat ik had met Greet
Hoek, Mimmie Albers en Gina en Wim
Calis, vroeg ik: “Wat maakt deze buurt
nu zo fijn om te wonen?” Bijna geza-
menlijk zei dit kwartet: ‘Door alle jaren
heen zijn wij een soort Jordaan in
Blaricum geworden.’ Dit roept natuurlijk
gelijk de vraag op: ‘leg dit eens uit?’ Het
antwoord luidde: ‘We hebben het heel
gezellig met elkaar en helpen elkaar als
het nodig is, kortom wij lachen en huilen
met elkaar.’ Dat er veel gelachen is, werd
mij wel duidelijk. Toen er verteld werd
over Herman Vos (de pompenboorder)
die aan de Meentweg woonde en aan het
eind van de dag nog wel snel even bij Aal
van Bud de Gooyer een borreltje ging
drinken. Als hij dan over de Mosselweg
naar huis terug ging, klonk zijn aanste-
kelijke bulderende lach. Leuk en gelijk
ook bijzonder is te constateren dat de
saamhorigheid die ook al vroeger in het
Armenhuis aanwezig was, hier gewoon,
zij het op een andere manier en in een
andere tijd, is blijven hangen. 

Bewoners Mosselweg
Veel verloop is er eigenlijk niet geweest
in de zestig jaar dat deze huizen er staan.
Greet Hoek woont op Mosselweg 22 al
vanaf het begin. Zij woonde eerst in de
‘Schaapskooi’, zo heette het huis aan de
Angerechtsweg waar zij vandaan kwam.
Nu staat daar een dubbel woonhuis,
Angerechtsweg 8 en 8a. Zij vertelde: ‘Ik
kwam van de hel in de hemel, zo’n mooi
ruim huis had ik nog nooit eerder gehad.’
Op Mosselweg 18 woonde eerste de
familie Kieckens. Toen die in 1966 ver-
huisde naar de Ludenweg, kwam Henny
Zeegers daar met zijn vrouw Fien
wonen. Op Mosselweg 20 woonde Harry
van Zal, die getrouwd was met een doch-
ter van Willem Benning. Nu woont daar
Jaap Schaap. De familie Rietbroek

Rob en Annemieke Bruintjes op weg naar school

Mosselweg en Bij de Berg

Vrijdag 5 november jl. was het
Kunstcafé in De Blaercom stampvol en
‘dorps’ gezellig. Met een genomineerde
animatiefilm en de maker en live jazz-
muziek. De beheerder Jolanda Raven, is
nu op zoek naar meer kunstenaars uit
Blaricum, die eens iets over hun werk
willen vertellen. Het Kunstcafé vindt
iedere eerste vrijdag van de maand
plaats. Hoe je dit aanpakt mag je zelf
weten. Bespreek dit eerst met Jolanda
(info@blaercom.nl of 5314383), dan
weet je meteen wat de mogelijkheden
zijn. En meld je aan. Je krijgt ongeveer
20 minuten voordrachttijd. Dit is één
van de vele mogelijkheden (je mag je
broek aanhouden): 

Adriaan de Lelie – Voordracht over de
anatomie door Andreas Bonn voor het
departement der Tekenkunde van Felix
Meritus (1792). 

De Blaercom
zoekt 

kunstenaars
(ingezonden mededeling)



handen hebben en druk zijn met onze
kleinkinderen. En, over wat er allemaal
gebeurt in Blaricum. 
Zie ook: oogopblaricum.nl.

Moe maar voldaan rijden we ’s avonds
weer naar huis. Weer veel gehoord om
over na te denken. We moeten nodig ook
op vakantie. 

Adrie van Zon

Noot van de redactie: bovengenoemde
cursussen bestaan nog steeds. Kijk op
Google naar ‘Pensioen in Zicht’ en op
pensioeninzicht@odyssee-groep.nl, tel.
035-5427860.

Gepensioneerd

Alweer bijna tien jaar geleden namen wij
deel aan een driedaagse cursus ‘Pensioen
in Zicht.’
Met vijf deelnemende echtparen komen
we nog jaarlijks een dag bij elkaar thuis.
Arriveren tegen koffietijd, lunchen en ’s
middags, terwijl de gastvrouw kookt, de
door de gastheer georganiseerde excur-
sie, ditmaal naar het prachtige centrum
van Delft. Tegen zevenen aan tafel, heer-
lijk!
Er wordt veel gelachen en gepraat over
het wel en wee van het afgelopen jaar, de
stand van zaken in het land, over de
(klein)kinderen, vakanties, vrijwilligers-
werk, wijnconsumptie, kwaaltjes, over
geloof, hoop en liefde. 
Met de oud-belastinginspecteur in ons
midden praten we over nalatenschap,
schenken aan kinderen, successierechten.

Hoe vullen we onze dagen?
Henk en Corrie gaan nog steeds naar de
sportschool en fietsen veel. Henk, die na
z’n pensionering aan slachtofferhulp
deed, en vervolgens vrijwilligerswerk
voor de landelijke Euthanasievereniging
(NVVE), kookt tegenwoordig ook voor
een groepje demente bejaarden. Hij ver-
telt enthousiast over de reacties die hij
krijgt van de oudjes. Voor ‘oude’ recep-
ten, zoals balkenbrij, kijkt hij op 
smulweb.nl. Corrie verzorgt nog steeds
een dame van 101 jaar.
Bij Gerda en Louis waren we dit jaar te
gast. Louis, oud journalist, is op z’n
ouwe dag zzp’er geworden. Hij schrijft
voor gemeenten over inburgering. Hij
fietst elke dag anderhalf uur met alle
risico’s van dien als gevolg van gemoto-
riseerde ouderen op scootmobiels, scoo-
ters, brommers, mountainbikes, gewone
fietsers, racefietsen en skeelers. ’s
Morgens vroeg is het nog een beetje vei-
lig op onze fietspaden. Ze hebben plan-
nen om hun huis, dat grondig gereno-
veerd moet worden, te verkopen en een
appartement te huren, niet te kopen. Er
wordt door de aanwezigen diepgaand
over gefilosofeerd.
Huug en Atie hebben eerder al hun huis
verkocht en huren nu tot volle tevreden-
heid een appartement. Huug houdt de
tuin van het appartement bij en vertelt
enthousiast over z’n nieuwste hobby:
vissen. Ze gaan nog steeds een aantal
malen per jaar op vakantie naar Spanje,
Italië, Griekenland en op wintersport.
Jan en Els geloven nog steeds in hun
eigen Hemelse Vader en beginnen hun
dag met gebed. Voorbeeldige mensen,
die veel werk doen voor hun kerk. Ze
zijn nog lang niet toe aan een apparte-
ment en werken met veel plezier in hun
tuin, waar de kleinkinderen de ruimte
hebben.
Wij vertellen over onze vijf kleinkinde-
ren, de krimpende vriendenkring, de
groentetuin, vakantie waar we niet aan
toe komen, omdat we nog steeds veel om

Meeuw 5
1261 RS Blaricum

Tel: 035 5244651
Fax: 035 5244623

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

www.wivi.nl
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piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas

Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV

Al meer dan 60 jaar
ambachtelijk

bereid ijs

IJSSALON

Huizerweg 10
BLARICUM
035 538 34 90

www.ijssalondehoop.nl

Waarom is ons kleine dorp eigenlijk zo
leuk, zo gezellig, zo bijzonder? Omdat
het zo mooi is? Met van die schitteren-
de boerderijen (vaak verscholen) ach-
ter smetteloos getrimde heggen?
Omdat het hooi zo verrukkelijk ruikt
in de vroege zomer? De hei zo uitbun-
dig mauve staat te bloeien? Omdat het
zo oud is? Zo arm als de kerkratten,
zo rijk in de 21e eeuw? ... Omdat er
zoveel leuke mensen wonen, dát zal ’t
zijn!

Hei & wei verhaalt al 40 jaar over het wel
en wee van Blaricum en over al die leuke,
gezellige, inventieve, werkzame mensen,
lieverds die wat ‘doen’, wat bedenken,
organiseren, opbouwen voor dit dorpje,
waar ze toevallig in terecht zijn gekomen.
Veel verenigingen zijn op vrijwel ieder
gebied aan originele geesten ontsproten,
van sport tot kunst, van amusement tot
diepzinnige lezingen, optochten, wed-
strijden, paardenfeesten. Het kan niet op
in Blaricum; er is altijd weer iets anders,
iets opwekkends bedacht... En georgani-
seerd!

En aldus ging hei & wei eens een kijkje
nemen bij de B.O.O.K. (Stichting
Blaricumse Ontwikkelings- en Ont-
spanningskring) die alweer lang geleden
– in 1952 – werd opgericht door onder
andere de bekende Johan van Ruiven. De
Kring is inmiddels een heus bedrijfje
geworden met ieder jaar een uitgebreid
programma. In het begin was het een
kleine groep die enthousiast in de kale
naoorlogse jaren leuke dingen organi-
seerde. Kleine concertjes, lezingen,
maar tegenwoordig groeit en bloeit de
B.O.O.K. en heeft 275 leden, waaronder
veel echtparen. En dan vind je weer zo’n
prachtig iemand die zich inzette, einde-
loos bezig was voor al het werk dat ach-
ter de schermen gedaan moet worden.

Conny Botman, die vanaf l972 in het
dorp woont, zette zich vanaf 1983 in
voor de organisatie van fietstochten, uit-
jes voor kinderen, wijnproefavonden,
boerenkoolfeesten, familieconcerten,
ballet, opera en de beroemde concerten
in het Concertgebouw in Amsterdam.
‘Wat me heel erg aan het hart lag waren
de tuinkeuringen,’ vertelt ze nog steeds
enthousiast, hoewel ook wat droevig,
omdat die indertijd geschrapt zijn van
het programma. ‘De concerten in
Amsterdam vragen heel wat organisatie.
Men gaat er gezamenlijk heen met de
bus. Lekker makkelijk, want wie wil er
nu nog ’s avonds in het donker in de file
naar Amsterdam rijden?’ Ze lacht er zelf
om, want ze weet hoe gezellig het met
elkaar is in die bus. ‘Er valt altijd veel te
regelen en de telefoon stond altijd rood-
gloeiend. De winteravonden zijn lang en
het is een vreugde om leuke dingen te
organiseren en te regelen. De vergade-
ringen waar alles wordt besproken en
bedacht zijn supergezellig!’
Na 27 jaar heeft Conny Botman nu het
stokje overgegeven aan...? Maar bij de
B.O.O.K. is ze niet weg te slaan. Evenals
vele anderen. Terecht!

Aty L.S.

Conny Botman

Peter van Rietschoten overhandigt op 
10 november 2010 in De Blaricumsche
Boekhandel aan wethouder Ineke de
Joode het eerste exemplaar van zijn foto-
boek ‘Oog op Blaricum’. 

S.B.

Conny Botman



Sinds 1 augustus jl. heeft de brandweer
Blaricum een nieuwe postcommandant.
In één van de vorige uitgaven van hei &
wei (no. 351) is aandacht besteed aan de
scheidende postcommandant Jaap
Ruijter, die na ruim veertig jaar brand-
weerdienst met Functioneel Leeftijd
Ontslag (FLO) is gegaan. Daarom wordt
het nu tijd om de nieuwe postcomman-
dant aan Blaricum voor te stellen.

Geen familie van
Zijn naam is Frans van der Veen. Om
meteen maar aan alle onzekerheid een
eind te maken, hij is geen familie van de
van oudsher in Blaricum wonende fami-
lie Van der Veen. Niet van grote of van
kleine Eep. Misschien heel in de verte,
maar dan praten we al over verder dan
een achterachterneef. Frans is geboren in
Hilversum en woont sinds 2004 aan de

Jaarlijks organiseert Amnesty Interna-
tional schrijfavonden waarop iedereen
zich actief kan inzetten voor mensen-
rechten, wereldwijd. Deze Amnesty
schrijfavonden worden gehouden op
donderdag 9 december 2010, aanvang
20.00 uur in De Blaercom te Blaricum
en op vrijdag 10 december 2010, aan-
vang 20.00 uur in het Gemeentehuis
Laren. Meeschrijven? Geef u op via
jaap@famwesterink.nl. U kunt een
brief sturen aan regeringen of een kerst-
groet aan gevangenen. Ook kunt u een
kaars branden voor de mensenrechten.
De Amnesty-groep zorgt voor voor-
beeldbrieven en verkoopt kaarsen. Voor
de 15e maal organiseert de Amnesty-
groep Blaricum-Eemnes-Laren deze
avonden. De dag van de mensenrechten
staat symbool voor de Universele

Booket 22 in Blaricum. Hij is 52 jaar en
getrouwd met Marian, waarmee hij drie
kinderen heeft. Samen zijn ze de trotse
grootouders van twee kleinkinderen.

Loopbaan 
Na de mavo is Frans de autobranche
ingegaan. Hiervoor heeft hij zelfs twee
jaar als automonteur in Algerije gewerkt.
In 1983 is hij bij de brandweer Almere
als vrijwilliger begonnen, zijn woon-
plaats in die tijd. Twee jaar later is Frans
beroeps geworden in de 24-uursdienst
van de brandweer Almere. Tijdens deze
periode heeft hij alle opleidingen van
brandwacht tot en met officier, op de
brandweeracademie, met succes gevolgd.
In 1990 werd hij medewerker bedrijfsbu-
reau van de brandweer Almere. Tevens
was hij daar teamleider vrijwilligers.
Tien jaar later werd Frans hoofd oplei-
dingen bij de Regionale Brandweer
Flevoland.

Terug naar het ‘Oude Land’
Bij de Regionale Brandweer Gooi en
Vechtstreek werd een hoofd opleidingen
gezocht. Frans solliciteerde en werd in
2004 aangenomen. Naast deze drukke
baan vervult hij nog verschillende functies
in brandweer Nederland, zoals redactielid

Verklaring van de Rechten van de Mens,
die de Verenigde Naties 62 jaar geleden
aanvaardden. Op 10 december wil
Amnesty daarom zoveel mogelijk kaar-
sen laten branden.

Door een Amnestykaars te branden
levert u een actieve en symbolische bij-
drage aan Amnesty. Het prikkeldraad op
de kaars staat voor gevangenschap en de
kaars symboliseert hoop en leven.
Amnesty zet zich wereldwijd in waar-
door gevangenen vrijkomen, doodstraf-
fen worden herroepen en leefomstandig-
heden van gevangenen worden verbe-
terd. Kom ook en maak met ons een
gebaar. Voor meer informatie kunt u bel-
len of mailen met Jaap Westerink, tele-
foon 035-5387976, e-mailadres: zie
boven.

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

van het vakblad van de brandweer Brand
en Brandweer. Omdat hij in Blaricum
kwam wonen, werd hij door de brandweer
Blaricum gevraagd om lid te worden van
het vrijwilligerskorps. Het knusse dorps-
gevoel leek hem naast de hectische baan
die hij had een mooie combinatie. Op die
manier zou hij zich snel thuis kunnen gaan
voelen in Blaricum. Al snel werd Frans
ondercommandant, deze functie werd na
de regionalisatie omgedoopt tot coördina-
tor vrijwilligers.

Ambities 
Die heeft hij zeker! Hij wil de vrijwilli-
gers op een nog hoger peil brengen.
Gelet op zijn achtergrond moet dat haal-
baar zijn. Ook zal hij de organisatie door
vele aankomende veranderingen moeten
loodsen, denk hierbij aan kerntaken en
de daaraan gekoppelde bezuinigingen.
De maatschappij verandert snel en dan
kan de brandweer niet achterblijven.
Gelukkig heeft hij vele hobby’s zoals
tennissen, motorrijden, fietsen, hardlo-
pen en tuinieren. Kortom, genoeg aflei-
ding om de geest elke keer weer op te
laden. Wij van hei & wei wensen Frans
van der Veen fijne en mooie, maar voor-
al veilige jaren toe.

Frans Ruijter

Het Kunstcafé van dorpshuis De
Blaercom biedt op vrijdag 3 december
a.s., aanvang 20.00 uur, een bijzondere
podiumkunst in de vorm van een mini-
concert door het Trio Cru Bourgeois. Dit
trio onder leiding van de accordeonist
Dick van der Elst, is gespecialiseerd in
Franse musette-muziek. Verder zal de
auteur en fotograaf Peter van Rietschoten
zijn boek ‘Oog op Blaricum’ presenteren,
en horen en zien we Frans Ruijter in zijn
rol als inleider over de ‘Geschiedenis van
Blaricum’.

De musette is typerend voor de nog altijd
levende Parijse muziekcultuur, zoals die
wordt gepraktiseerd in de cafés van
Montmartre en Saint Germain. Voor de
historie moeten we terug naar Lodewijk
XIV, toen musette werd gespeeld op een
Franse doedelzak. Tegenwoordig echter
is het een harmonica-exercitie, die veel
van de virtuositeit van de speler vraagt.
Wat de Schrammelmusik is voor Wenen,
is de musette voor Parijs, waar zij tien-
tallen jaren, samen met artiesten als
Edith Piaf, de sfeer heeft bepaald. 
Peter van Rietschoten komt vertellen
over de totstandkoming van zijn fotoboek
‘Oog op Blaricum’ en zijn fascinatie voor
de fotografie. Na de grote successen op
het web zijn de beste foto’s gebundeld in
een leuk en overzichtelijk boek. Er zullen
tal van aansprekende opnamen over
Blaricum worden getoond.
Frans Ruijter is een gepassioneerd
geschiedkundige over het dorp Blaricum.
Met prachtige fotobeelden laat hij de
toeschouwer kennis maken met de rijke
plaatselijke historie, waarbij hij vaak op
geestige wijze uitleg geeft. Het
Kunstcafé wordt gratis door het dorps-
huis aangeboden.

Even voorstellen: Frans van der Veen Frans Ruijter
en Peter van
Rietschoten

over Blaricum
Kunstcafé De Blaercom 

presenteert Franse musetteFrans van der Veen

P.v.R.

Dick van der Elst

Rectificatie
In hei & wei no. 353 van 29 okt. jl. werd
in het interview ‘Wethouder Gijs van
Loef’ in de tweede alinea abusievelijk
vermeld ‘Na gesprekken met Mieke
Bakker en het bestuur van D66 (...)’ Dit
laatste moet zijn ‘Na gesprekken met
Mieke Bakker en het bestuur van de
(steun)fractie (...)’.

Inbreng 
rommelmarkt 

Gaat u binnenkort uw zolder, kelder of
rommelkast opruimen? Goed idee, want
u kunt uw goederen inbrengen voor de
Rommelmarkt 2011, die plaatsvindt op
de Blaricummerie op Koninginnedag. U
kunt uw spullen brengen naar Rie Rigter,
Eemnesserweg 4, Blaricum. Groot meu-
bilair, zitbanken, koelkasten, matrassen
e.d. gelieve u niet te brengen.

‘Maak het verschil 
en schrijf mee’

Amnesty schrijfavonden voor Dag van de Mensenrechten
(ingezonden mededeling)



een kapper in Laren – heeft Florence
dagelijks de handen vol met het bedie-
nen van haar clientèle. Een aantal klan-
ten van vroeger wist het nieuwe onder-
komen in het winkelcentrum van de
Bijvanck snel te vinden. De Blaricumse
wijk zelf zorgde voor een welkome aan-
was van het bestand. Inmiddels is mijn
haar geknipt. Tevreden ga ik naar huis en
denk aan de recente tekst op het krijt-
bord: Het leven is te kort om slecht
geknipt te zijn.

Hidde van der Ploeg

Wimmy zegt nu over de succesvolle
benefietavond: ‘De opbrengst is echt
ongelooflijk. Ik heb al op een rijtje
gezet wat we nu allemaal kunnen reali-
seren en dat is echt te gek. Het nieuwe
bevrijdingsteam in Thailand is gedekt,
het nieuwe bevrijdingsteam in Delhi,
van de Rescue Foundation, kan van
start, één, misschien zelfs twee nieuwe
opvanghuizen komen er, uitbreiding van
de opvang in Boisar en Mumbai, ver-
groting van de projecten in Cambodja,
nieuwe projecten in Nepal en Kameroen.
Overweldigend hoeveel verschil deze
ene avond kan betekenen voor het
leven van honderden, zo niet duizenden
meisjes daar. In het opvangtehuis in
Boisar, waar bevrijde meisjes uit de
kinderprostitutie wonen, heb ik deze
zomer velen van hen ontmoet. Die meis-
jes hebben ondanks alle ellende weer
een twinkeling in hun ogen. Ze stralen
weer kracht en blijdschap uit. Elk meis-
je, ongeacht uit welke cultuur ze komt,
heeft recht om kind te zijn. En op zijn
minst, een kans op een betere toekomst!
Daarom steun ik Stop Kindermisbruik!’

Stef st
aat altijd paraat 

en maakt je h
oefijz

ers op
 maat..!!!

Windvang 12 1261 TS Blaricum Telefoon: 035 531 96 50 Mob: 06 53 27 16 37
s . c d . b e r g h @ h e t n e t . n l

ng

S.v .d .Bergh

Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

Onderuit gezakt laat ik mijn haar was-
sen. Dan wordt de deur van kapsalon
Haarstudio5 in het winkelcentrum van
de Bijvanck geopend en roept een man-
nenstem iets lovends dat ik niet hele-
maal versta. De deur wordt weer geslo-
ten en Florence Mellegers zegt tevre-
den: ‘Dat gebeurt nu iedere dag een
paar keer.’ Zij doelt op de reacties op
het krijtbord voor de kapperszaak die
zij op 10 maart van dit jaar opende.

Sinds zo’n drie maanden staan op iedere
zijde van het krijtbord spreuken en zegs-
wijzen. De dagelijkse bezoekers van het
winkelcentrum nemen er in ruime getale
kennis van en steken hun meningen niet
onder stoelen of banken.
Meermalen al kreeg Florence te horen
dat de tien mededelingen per week die
de voorbijganger tot zich kan nemen een
positieve invloed hebben op het humeur.
En mannen vooral hebben de neiging fris
van de lever de deur van de salon te ope-
nen om hun primaire reactie te laten

weten. De commentaren zijn meestal
positief. Maar op de dag dat het krijtbord
meldde: mannen weten veel, maar vrou-
wen begrijpen alles, had de eerst ver-
melde mensensoort toch wel de behoefte
kanttekeningen te plaatsen bij deze
bewering.
Al voor de dochter van Wil en Kees
Mellegers – bekend als de beheerders
van het Vitusgebouw – haar kapsalon
opende, hadden zij en haar vriend
bepaald dat een dagelijkse tekstenshow
een plek verdiende in het front van de
salon... In tien dagen zag de familie kans
het pand bedrijfsklaar te maken, eerst
hadden daarna nog een aantal andere
zaken prioriteit maar na een maand of
vier was het zover.
Aanvankelijk streefden Florence en haar
vriend naar het zelf verzinnen van de
teksten maar met een frequentie van vijf
werkdagen per week er twee ophoesten,
dat bleek op de langere termijn niet vol
te houden. Ook al worden ze tekstueel
geholpen uit de meest onverwachte hoe-

ken, internet moest toch ook worden
aangesproken.

Vergeet niet te lachen, verzonnen ze
zelf. Toen was geluk heel gewoon kwam
uit het publiek. Net als de woordspelige
suggestie wat er ook speelt in een land,
laten het vooral de kinderen zijn. Het
ietwat pikante moederdag komt negen
maanden na vadernacht is opnieuw een
eigen bijdrage. Aan die wijsheid mag
natuurlijk ook best herinnerd worden als
je een goed beklante kapsalon voor beide
seksen runt. Blaricum en Huizen kennen
overigens nog steeds specifieke heren-
kapsalons. Florence: ‘Er zijn nog steeds
mannen die het niet plezierig vinden als
er in dezelfde zaak vrouwen worden
geknipt. Ook al is er heel wat veranderd
in de loop der jaren. Ik heb begrepen dat
heel vroeger de kapperswinkel was
onderverdeeld in kleine ruimten zodat
iedere klant op privacy kon rekenen.’
Samen met haar parttime medewerkster
Eva Dop – tien jaar werkten ze samen bij

opgebracht. Wimmy besloot de op-
brengst ten goede te laten komen van
Stop Kindermisbruik, nadat ze in de
afgelopen zomer op bezoek was geweest
in India en met eigen ogen de erbarme-
lijke omstandigheden gezien had waar-
onder jongens en meisjes daar leven. Zij
vertelde, terug in ons land: ‘De reis naar
India zal me de rest van mijn leven bij-
blijven. Het heeft mij voor altijd veran-
derd. Ik ben in Pune geweest, een stad
vlakbij Mumbai en heb diverse bordelen
van binnen gezien. De situatie en de
omstandigheden waarin deze meisjes uit
de kinderprostitutie, kinderen nog, ver-
blijven, zijn mensonterend! De stank, de
hitte, de viezigheid is met geen pen te
beschrijven...’ 
Kort voor haar vertrek naar India had
zij al het startsein gegeven voor de inza-
melingsactie: de helft van de opbrengst
van de koude sake die de gasten van
The Red Sun in Amsterdam en
Blaricum bestelden ging naar Stop
Kindermisbruik. Een eerste bedrag was
overhandigd aan het hoofd van het
bevrijdingsteam van Stop Kindermis-
bruik in India. 

Het vijfjarig bestaan van restaurant
The Red Sun aan de Huizerweg in
Blaricum werd tijdens de benefiet-
avond op zondag 7 november opge-
luisterd met optredens van tal van
artiesten. Ook ditmaal stond de avond
geheel in het teken van een Goed
Doel. The Red Sun-eigenaresse
Wimmy Hu had er ditmaal voor geko-
zen de opbrengst van veiling en loterij
(518.000 euro!) geheel ten goede te
laten komen aan de stichting Stop
Kindermisbruik. 

Onder de bekende Nederlanders, die
hun belangeloze medewerking toege-
zegd hadden, waren Wesley en Yolanthe
Sneijder, die oprichtster en ambassadri-
ce van de stichting is. Yolanthe opende
de avond, samen met John de Mol sr.
Voor de muzikale omlijsting zorgden
René Froger, Frans Bauer, Patty Brard
& Luv, DJ Issy (Partyquad), Jeroen van
de Boom, Glennis Grace en Gordon &
Los Angeles The Voices. 
De bekende Nederlanders en ook bedrij-
ven hadden bijzondere items – die niet

‘gewoon’ te koop
waren – beschikbaar
gesteld voor de vei-
ling. De presentatie
was in handen van
de kersverse ambas-
sadrice Froukje de
Both en van Jeroen
Nieuwenhuize. 
In september had de
viering van het één-
jarig bestaan van de
Amsterdamse vesti-
ging van The Red
Sun al 72.000 euro

Spreuken bij Florences kapsalon

Eva Dop en Florence Mellegers

P.v.R.

Topartiesten steunen Stop Kindermisbruik
(ingezonden bericht)

Een zeer gelukkige Wimmy Hu, 3e van links



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 omgevingsver-
gunningen (reguliere voorbe-
reidingsprocedure)
• Ludenweg 34, 1261 VW, het kap-

pen van 2 bomen, ingekomen 3
november 2010;

• Tafelbergweg 5, 1261 CM, het ver-
nieuwen van een bijbehorend
bouwwerk, ingekomen 8 novem-
ber 2010;

• Eemnesserweg 19d, 1261 HE, het
kappen van 1 boom, ingekomen 9
november 2010;

• Havik 10, 1261 SZ, het kappen

van 2 bomen, ingekomen 11
november 2010;

• Dwarslaan 33, 1261 BB, het kap-
pen van 1 boom, ingekomen 11
november 2010;

• Stern 11, 1261 RJ, het kappen van
1 boom, ingekomen 15 november
2010;

• Bierweg 47, 1261 BK, het plaatsen
van een keerwand, ingekomen 16
november 2010;

• Bierweg 20, 1261 BL, het kappen
van 2 bomen, ingekomen 22
november 2010.

ONTVANGEN AANVRAGEN 

Omgevingsvergunningen (regu-
liere voorbereidingsprocedure)
• Waterschapslaan 5, 1261 JR, het

plaatsen van een toegangspoort,
verzonden 11 november 2010;

• Ludenweg 14 t/m/ 30 (even) en
Meentweg 10 t/m 18a (even), 1261
VW, het verwijderen van asbest-
houdende materialen, verzonden
11 november 2010;

• Oosthout 6, 1261 VL, het verwijde-
ren van asbesthoudende materia-
len, verzonden 11 november 2010;

• Eemnesserweg 34a, 1261 HJ, het
veranderen van de indeling en de
gevels van de woning, verzonden
11 november 2010;

• Schapendrift 96, 1261 HS, het ver-
anderen en vergroten van een
woning, verzonden 17 november
2010;

• Torenlaan 60, 1261 GG, het kappen
van 2 Amerikaanse eiken, verzon-
den 18 november 2010;

• Koggewagen 39, 1261 KC, het kap-
pen van 1 gewone berk, verzonden
18 november;

• Noolseweg 31, 1261 RB, het kappen
van 1 fijnspar en 1 paardenkastan-
je, verzonden 19 november 2010;

• Matthijssenhoutweg 33d, 1261 CK,
het kappen van 1 zomereik (her-
plant), verzonden 19 november
2010;

• Noolseweg 59, 1261 EB, het geheel
oprichten van een toegangspoort,
verzonden 18 november 2010.

Bouwvergunning
• Matthijssenhoutweg 33b, 1261CK,

het veranderen en vergroten van
de woning, verzonden 9 novem-
ber 2010.

Sloopvergunning
• Oosthout 6, 1261 VL, het verwij-

deren van asbesthoudend materi-

aal, verzonden 11 november 2010.

Aanlegvergunning
• Melkweg 17, 1261 GT, het aanleg-

gen van een tuin, verzonden 8
november 2010.

Kapvergunning 
• Melkweg 17, 1251 PP, het kappen

van 7 zomereiken, 7 gewone beu-
ken, 12 grove dennen en 3
Amerikaanse eiken, verzonden 8
november 2010.

Hier staan besluiten vermeld, waarte-
gen belanghebbenden op grond van de
Algemene wet bestuursrecht (Awb)
een bezwaarschrift kunnen indienen.
De besluiten met bijbehorende stuk-
ken liggen ter inzage bij de Balie
Vergunningen. Iedereen die meent
door een of meerdere van bovenge-
noemde besluiten rechtstreeks in zijn
belang te zijn getroffen, kan binnen
zes weken na de bekendmaking van
het betreffende besluit een gemoti-
veerd bezwaarschrift indienen bij bur-
gemeester en wethouders. De datum
van bekendmaking is de verzendda-
tum en is per besluit aangegeven. 

Degene die een bezwaarschrift
indient, kan – als spoedeisende belan-
gen gelden – een verzoek tot het tref-
fen van voorlopige voorziening indie-
nen bij de voorzieningenrechter van
de Rechtbank Amsterdam (Postbus
75850, 1070 AW Amsterdam) .Voor
een dergelijk verzoek brengt de recht-
bank 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
voorziening.

 

VERLEENDE VERGUNNINGEN

BEL-COMMISSIE
RUIMTELIJKE
KWALITEIT 

(v/h welstandscommissie)

Kleine commissie
Iedere dinsdag  - in de even
weken - in het BEL-kantoor,
Zuidersingel 5 in Eemnes.

Grote commissie
Iedere dinsdag - in de oneven
weken - in het BEL-kantoor,
Zuidersingel 5 in Eemnes. 

De commissievergaderingen zijn
openbaar. Wanneer u bij deze
vergaderingen aanwezig wilt
zijn, bent u van harte welkom.
Echter inspreken tijdens deze
vergaderingen is niet toegestaan,
tenzij u van te voren te kennen
heeft gegeven uw activiteit te
willen toelichten. Activiteiten
welke beoordeeld moeten wor-
den door de BEL-commissie
Ruimtelijke Kwaliteit worden
pas voorgelegd aan deze com-
missies wanneer duidelijk is dat
de gemeente planologisch wenst
mee te werken. 

Voor eventuele informatie over
de agenda kunt u één werkdag
voor de vergadering tussen 9.00
en 11.00 uur telefonisch contact
opnemen met de Vergunningen-
lijn, telefoon (035) 75 13 125,
optie 1. De agenda voor de grote
commissie staat ook één werk-
dag voor de vergadering op de
gemeentelijke website.

Vanaf maandag 6 december gel-
den nieuwe openingstijden
voor het loket Burgerlijke Stand
(aangifte van geboorte en over-
lijden).

Maandag van 13.30 - 16.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag 
08.30 - 12.30 uur
BEL-kantoor, 
Zuidersingel 5 in Eemnes
Telefoon 035 - 7513126

OPENINGSTIJDEN
LOKET 
BURGERLIJKE
STAND GEWIJZIGD



Bouwvergunningen
• Noolseweg 20, 1261 ED, het plaat-

sen / instand houden van erfaf-
scheidingen, verzonden 9 novem-
ber 2010; 

• Schapendrift 3, 1261 HK,  het
oprichten van een woning met
berging (1e fase), verzonden 17
november 2010.

De besluiten met bijbehorende stuk-
ken liggen ter inzage bij de Balie
Vergunningen. De hierna genoemde
belanghebbenden kunnen binnen

zes weken na bekendmaking van
het desbetreffende besluit een
beroepschrift indienen. De datum
van bekendmaking is de verzendda-
tum en is per besluit aangegeven. 
Het beroepsrecht hebben de belang-
hebbenden die:
a. een zienswijze hebben ingebracht

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;

MET ONTHEFFING VERLEENDE VERGUNNINGEN

  

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. 

Tijdens de vrijwilligersavond van de
gemeente Blaricum op 18 november
jongstleden is de heer Sybert
Blijdenstein verkozen tot vrijwilliger
van het jaar 2010. Hij is de afgelopen
zeven jaar de stuwende, corrigeren-
de en leidende kracht van Hei en
Wei geweest. 
De aanmoedigingsprijs 2010 ging
naar Daan Mooijman voor zijn inzet
bij het jongerencentrum de Malbak
van Versa Welzijn. Daan begeleid
o.a. zaalvoetbal en is DJ van de kin-
derdisco.

Dit jaar waren in totaal negen men-
sen genomineerd voor de titel
‘Vrijwilliger van het jaar 2010’, waar-
onder één groep van 6 mensen.
Voor de ‘Aanmoedigingsprijs 2010’,
bedoeld voor vrijwilligers onder de
25 jaar, waren er twee nominaties.
Ook was er dit jaar een eervolle ver-
melding voor Loes Schuurman, die
al vele jaren voor iedereen klaar
staat in de Torenhof. 

Prijs voor …
De heer Blijdenstein kreeg van wet-
houder Welzijn Gijs van Loef de bij
de titel behorende onderscheiding
uitgereikt; een gouden broche.
Daarna overhandigde de heer
Ruijter van het Gemeenschapsfonds
Blaricum, hem een waardecheque
van € 1000,-. Dit bedrag kan de heer
Blijdenstein naar eigen keuze beste-
den aan een doel dat de Blaricumse
gemeenschap ten goede komt. 

Daan Mooijman kreeg uit handen
van wethouder van Loef de zilveren
broche. Van de heer Ruijter  ontving
hij een waardecheque van € 500,- te
besteden aan een doel dat de

Blaricumse gemeenschap ten goede
komt. Loes Schuurman kreeg naast
een oorkonde eveneens van de wet-
houder een zilveren broche.

Verantwoording
Vorig jaar ging de titel ‘Vrijwilliger
van het jaar 2009’ naar de Dik
Meijer. Met zijn geldprijs heeft hij
een speeltuintje voor de allerjong-
sten gerealiseerd op het terrein van

BVV’31. Thijs Boersen heeft zijn
prijs van € 250,-- besteed aan de aan-
schaf van reddingvesten voor de
reddingsbrigade Blaricum.

SYBERT BLIJDENSTEIN BLARICUMS VRIJWILLIGER VAN HET JAAR 2010

Vanwege de middag- en avond-
openstelling van Burgerzaken
in het BEL-kantoor vervalt
vanaf maandag 6 december de
middagopenstelling van het
loket Vergunningen.

Openingstijden 
loket Vergunningen:
Maandag t/m vrijdag 
08.30 - 12.30
BEL-kantoor, 
Zuidersingel 5 in Eemnes
Vergunningenlijn: 
035 – 7513125, op werkdagen
van 9.00 tot 11.00 uur

LOKET 
VERGUNNINGEN
MAANDAGMIDDAG
GESLOTEN

Vanaf maandag 6 december gel-
den nieuwe openingstijden voor
het loket Burgerzaken.

Dinsdag tot en met vrijdag 
8.30 – 12.30 uur
Gemeentehuis Blaricum,
Kerklaan 16 in Blaricum

Daarnaast kunt u op maandag-
middag en –avond voor
Burgerzaken terecht op het kan-
toor van de BEL Combinatie.

Maandag 13.30 tot 20.00 uur*
BEL-kantoor, Zuidersingel 5 
in Eemnes

* Reisdocumenten op afspraak
Tijdens de avondopenstelling

OPENINGSTIJDEN 
LOKET BURGERZAKEN GEWIJZIGD

(maandag van 18.00 tot 20.00 uur)
is het alleen mogelijk reisdocu-
menten (paspoort en identiteits-
kaart) aan te vragen op afspraak.
Dat kan op telefoonnummer (035)
7513 126. Voor alle andere zaken
kunt u gewoon zonder afspraak
binnenlopen. 

Aanvragen en afhalen docu-
menten op dezelfde locatie
Documenten die worden aange-
vraagd bij het loket Burgerzaken,
kunnen worden afgehaald bij het
loket waar deze zijn aangevraagd.
Op maandag op het BEL-kantoor
in Eemnes en op andere dagen bij
het gemeentehuis aan de
Kerklaan. Meer informatie:
www.blaricum.nl 

Op vrijdag 3 december is het
loket Burgerzaken gesloten. Het
loket Burgerlijke Stand (aangif-
te van geboorte en overlijden)
in het BEL-kantoor is die dag
alleen tussen 9 en 10 uur ’s och-
tends geopend.

LOKET 
BURGERZAKEN
GESLOTEN OP 
3 DECEMBER

MILIEUJAAR-
VERSLAG 2009 
VASTGESTELD

Het college van Burgemeester
en Wethouders van Blaricum
maakt bekend dat het op 31
augustus 2010 het
Milieujaarverslag 2009 heeft
vastgesteld. In het jaarverslag
wordt gerapporteerd over de
activiteiten en projecten die in
2009 zijn uitgevoerd. Het
milieujaarverslag ligt ter inzage
in het kantoor van de BEL
Combinatie, Zuidersingel 1-5 te
Eemnes en is integraal te vin-
den op de website van de
gemeente Blaricum.

Foto: Peter van Rietschoten

Foto: Peter van Rietschoten



gebruikt in het nieuwe ontwerp.
Hierdoor kent het geactualiseerde
logo een historisch perspectief. 

Gefaseerde invoering
De nieuwe huisstijl van de gemeen-
te Blaricum wordt gefaseerd inge-
voerd. Dit betekent dat de nieuwe
huisstijldragers, zoals bijvoorbeeld
brochures over het algemeen wor-
den ontwikkeld als deze aan vervan-
ging toe zijn. 

De ontwikkeling van externe huis-
stijldragers krijgt eerste prioriteit.
Dit zijn o.a. de uitgaande brieven,
de gemeentepagina in hei & wei en
de website. Deze groep vormt de
hoofdmoot en is direct zichtbaar
voor inwoners. 

De eerste uitwerkingen van de huis-
stijl zijn inmiddels zichtbaar. Zo is
de gemeentegids 2010/2011, die half
november huis-aan-huis werd

bezorgd, in de nieuwe huisstijl opge-
maakt. Ook het bouwbord voor de
wijk De Blaricummermeent langs
de A27 is geheel in nieuwe huisstijl.
De volgende editie van hei & wei zal
ook worden opgemaakt in de nieu-
we huisstijl. 

In het voorjaar van 2011 wordt een
aantal interne huisstijldragers ont-
wikkeld, zoals bijvoorbeeld de kop-
jes. In de loop van 2011 is de huis-
stijl geheel ingevoerd. Daarna wordt

de huisstijl een integraal onderdeel
van het communicatiebeleid.

Samenwerking met Schaap
Ontwerpers 
Schaap Ontwerpers heeft in 2010
ook het ontwerp gemaakt voor de
website. Door de prettige 
samenwerking en de goede ervarin-
gen met dit bureau heeft de
gemeente Blaricum besloten de
huisstijl ook door Schaap
Ontwerpers te laten ontwerpen. 

De gemeente Blaricum heeft sinds
kort een nieuw logo en een nieuwe
huisstijl.  Het nieuwe uiterlijk van
de gemeente is reeds gepresenteerd
aan de gemeenteraad van Blaricum.
De gemeente werkt voor de ontwik-
keling van het logo en de uitwerking
van de huisstijl samen met ontwerp-
bureau Schaap Ontwerpers uit
Utrecht. 

In 2009 is het communicatiebeleids-
plan vastgesteld. In dit plan is aan-
gegeven dat de huisstijl opgefrist
moet worden. Daarnaast was het
betrekken van een nieuwe gemeen-
tehuis een mooi moment ook de
huisstijl te actualiseren. 

Belangrijkste uitgangspunten
Het ontwerp van het nieuwe logo is
een actualisatie van het bestaande
ontwerp. Dit betekent dat de oor-
spronkelijke uitgangspunten van
het bestaande logo als basis zijn

Sinds hun huwelijk 50 jaar geleden,
woont het echtpaar in Blaricum. En
nog steeds naar volle tevredenheid
op hetzelfde adres. Eén van de twee
dochters van het echtpaar woont
ook nog in Blaricum. Samen met de
kinderen en de kleinkinderen zul-

len ze het jubileum vieren.

De heer Post heeft altijd in Laren
gewerkt, bij slager Spoelder. Was hij
daar overdag al druk, vaak ging hij
er ook ’s avonds nog op uit om nog
meer te werken. Toen hij op 59-jari-
ge leeftijd in de VUT ging, was dat
dan ook even wennen. Gelukkig is
er genoeg te doen in het huishou-
den. De heer Post helpt zijn vrouw
daar nu bij, en samen doen ze elke
week de boodschappen. Een goede
gelegenheid om een praatje te
maken – waar de heer Post erg van
houdt.  

Mevrouw Post-Puijk heeft altijd met
plezier achter de naaimachine geze-
ten. Zo voorzag ze zichzelf en haar
kinderen van kleding van eigen
makelij. Nu geniet ze vooral van
haar drie kleinkinderen, samen met
de heer Post natuurlijk. 

ECHTPAAR POST-PUIJK 50 JAAR GETROUWD

Op 22 november is het echtpaar
Post-Puijk 50 jaar getrouwd. Ter
gelegenheid van dit huwelijksjubile-
um bracht burgemeester Joan de
Zwart-Bloch het paar in de middag
namens het college van Blaricum
een bezoek.

BLARICUM 
IN BEELD 

Wist u dat u op de website
www.blaricum.nl ook filmpjes
kunt bekijken? Naast de gewo-
ne actuele nieuwsberichten,
bieden we verschillende eve-
nementen in Blaricum in beeld
aan u aan. Bij veel van deze
gebeurtenissen is het college of
de burgemeester aanwezig.
Met deze digitale filmpjes bin-
nen handbereik, krijgt u zo een
mooi overzicht van leuke en
belangrijke Blaricumse
momenten. Femke van der
Horst verzorgt de productie
van de films.   

LOGO EN HUISSTIJL VOOR GEMEENTE BLARICUM GEACTUALISEERD 

lijke woestheid en bijzondere licht.
Ook bracht hij veelvuldig bezoekers
van het Larense “Bonte Paard” in
beeld. Daarmee werd hij een waar-
dig opvolger van de Larense School.

Bob ten Hoope ontving de Jan
Hamdorffprijs voor zijn hele oeuvre
en werd benoemd tot Ridder in de
Orde van Oranje-Nassau

De BEL-Art expositie is te bezichti-
gen t/m 19 januari 2011 op werkda-
gen van 8.30 tot 17.00 uur in het
kantoor van de BEL-Combinatie,
Zuidersingel 5 in Eemnes. Toegang
is gratis.

BEL ART EXPOSITIE BOB TEN HOOPE 
In het BEL-kantoor is momenteel
een overzichtstentoonstelling te
zien van de 90-jarige kunstenaar
Bob ten Hoope. Het gaat om een
greep uit zijn werk, die hij speciaal
voor deze gelegenheid selecteerde.
Op vrijdag 12 november 2010 om
17.00 uur was de officiële opening
door Joan de Zwart-Bloch, burge-
meester van Blaricum.

Bob ten Hoope studeerde aan de
Rijksacademie voor Beeldende
Kunsten in Amsterdam en verbleef
enige tijd in Frankrijk, waarnaar hij
heel zijn leven terug bleef keren.
Hij nam als onderwerp graag de
bergstreek Vercors met zijn natuur-

Foto: studio Kastermans



REGLEMENT 
VRIJWILLIGERS-
PRIJS GEMEENTE
BLARICUM 
VASTGESTELD

Burgemeester en wethouders van
Blaricum maken bekend dat op 16
november 2010 het reglement vrij-
willigersprijs gemeente Blaricum is
vastgesteld. 

Het reglement vrijwilligersprijs
treedt met terugwerkende kracht
per 1 november 2010 inwerking en
ligt ter inzage in het kantoor van de
BEL Combinatie aan de Zuidersin-
gel 5 in Eemnes. Het reglement vrij-
willigersprijs is ook op 
www.blaricum.nl te raadplegen.

Sinds woensdag 17 november zijn
de Randweg Oost en ’t Merk weer
opengesteld voor het verkeer. Dat is
ruim een week eerder dan oorspron-
kelijk gepland. De nog resterende
werkzaamheden zijn vooral naast de
weg/in de berm zodat het verkeer
daar niet of nauwelijks hinder van
heeft. Wel is vanwege de veiligheid
van de werkers een snelheidsbeper-
king van maximaal 60 km/uur inge-
voerd. 

Twee fases
De werkzaamheden aan Randweg
Oost en ’t Merk worden in 2 fases
uitgevoerd. Tijdens fase 1 is onder
andere de rijbaan van Randweg
Oost/’t Merk richting A27 voorzien
van een nieuwe asfaltlaag. Ook is
het kruispunt Randweg Oost –
Stichtseweg - A27 volledig aangepast
en opnieuw geasfalteerd. 

Fase 2 is gepland voor mei - juni
2011. In die periode zal onder ande-
re de rijbaan van Randweg Oost/’t
Merk in de richting van Huizen wor-
den vervangen. Verder worden de
verkeersborden vernieuwd en krij-
gen de verkeerslichten een verfje.

RANDWEG OOST 
EN ’T MERK WEER
OPEN

In de vergadering van de raad
van Blaricum van 3 november
2010,heeft de raad
- de programmabegroting 2011,

inclusief de eerste wijziging waar-
in zijn opgenomen het erratum en
de wijziging op Hei en Wei en
schoolzwemmen, en de meerja-
renraming 2012–2014 vastgesteld;

- bepaald dat de in de programma-
begroting geraamde opbrengsten
inzake lokale heffingen uitgangs-
punt te laten zijn voor nog later
vast te stellen tarieven (verorde-
ningen) voor:

• Rioolrecht
• Afvalstoffenheffing
• Lijkbezorgingsrechten
• Leges e.d.
• Onroerende zaakbelasting.

De raad heeft zich verder gebogen
over een aantal amendementen en
moties waarvan de volgende
moties zijn aangenomen:
• Motie 1: het verzoek aan het colle-

ge om al het mogelijke te doen om
het gebruik van het percentage
rekenrente dat afwijkt van het
percentage werkelijke rente terug
te brengen in de komende begro-
tingen om zodoende meer trans-
parantie aan te brengen;

• Motie 2: het verzoek aan het colle-
ge om met de Malbak in gesprek
te gaan om te onderzoeken welke
zaken voor de inrichting nog abso-
luut noodzakelijk zijn en hiervoor
te komen met een voorstel en ade-
quate dekking;

• Motie 6: - het verzoek aan het col-
lege om bij het bureau voor zelf-
standigen van de Sociale dienst
van de gemeente Hilversum er op
aan te dringen de verschuldigde
bedragen zo spoedig mogelijk in te
vorderen;
- in overleg met de Malbak vast te
stellen welke zaken, in het kader
van de inrichting, nog dringend
gewenst zijn. Voorlopig kan dit
budget gestort worden in de begro-

tingsruimte met de aantekening
dat dit geld beschikbaar blijft voor
de Malbak. Wat dan te zijner tijd
overblijft, blijft gewoon in de
begrotingsruimte zitten.

De raad heeft de volgende amende-
menten en moties niet overgeno-
men:
Amendement 3
De op blz. 47 van de programmabe-
groting 2011 genoemde stelposten
bezuinigingen: vermindering lasten
riolering - € 50.000 en vermindering
kosten afvalinzameling- en verwer-
king GAD - € 50.000, worden
geschrapt en dekking van het hier-
door ontstane financiële tekort
wordt gevonden in de precario-
opbrengsten.
Amendement 4
Voor de beide wethouders die nu
nog een tijdsbesteding van 75% heb-
ben, wordt in 2011 een tijdsbeste-
ding van 70% aangehouden, in 2012
65% en in 2013 60%, waardoor alle
drie de wethouders op termijn weer
gelijk bezoldigd worden en op het
niveau staan van de vorige raadspe-
riode.
De gelden die hierdoor worden
bespaard worden toegevoegd aan
het begrotingsoverschot.
Amendement 5
• de onroerende zaakbelasting

(OZB) voor alle categorieën met
1,5% te verhogen;

• de opbrengsten die hieruit voort-
vloeien te bestemmen voor de
algemene middelen of het begro-
tingsoverschot;

• in de toekomstige begrotingen
van 2012-2014 een structurele ver-
hoging van de onroerende zaakbe-
lasting (OZB) mee te nemen ter
hoogte van de inflatie conform de
Macro Economische verkennin-
gen van het Centraal Planbureau.

• Motie 3: het verzoek aan het colle-
ge om in ieder geval gedurende de
looptijd van de opgestelde meerja-

renramingen, de bibliotheek geen
korting op te leggen en de bedra-
gen van de subsidies in 2011, 2012,
2013 en 2014 geïndexeerd te ver-
strekken.

• Motie 4: het verzoek aan het colle-
ge om met de genoemde partijen
(met uitzondering van de biblio-
theek, waarvoor een gescheiden
motie is ingediend) in gesprek te
gaan om te komen tot een staps-
gewijze reële bezuiniging van
hooguit 10% uiterlijk in 2013 en
de uitkomsten vroegtijdig bij de
raad voor te leggen ter bespreking
en goedkeuring.

• Motie 5: het verzoek aan het colle-
ge om de toerekening van de uren
die worden besteed aan de volks-
feesten zorgvuldig uit te splitsen
voor de diverse organisaties;
- met de horeca om tafel te gaan
om te komen tot een redelijke ver-
goeding aan de gemeente voor de
gemaakte kosten;
- op basis van deze gegevens een
bezuiniging richting de
Oranjevereniging vast te stellen.

De volgende amendementen die
zijn ingediend zijn ook weer inge-
trokken en daarmee niet in stem-
ming gebracht:
Amendement 1
Het fractiebudget van de raadsfrac-
ties wordt teruggebracht van 1000
euro per fractie naar 250 euro per
fractie. Het begrote presentiegeld
van 9000 euro terug te brengen naar
4500 euro. De besparingen worden
toegevoegd aan het saldo van de
begroting.
Amendement 2
De post Representatie B&W wordt
tot € 20.000 teruggebracht. De
bespaarde € 7.000 wordt toegevoegd
aan de begrotingsruimte.

Onder grote belangstelling van vele
kinderen en ouders heeft burge-
meester Joan de Zwart-Bloch afgelo-
pen zaterdag Sinterklaas en zijn pie-
ten ontvangen. De optocht door de
Bijvanck en het oude dorp werden
begeleid door ruiters van Stad en
Lande. De sfeer was leuk en gezellig. 

OVERZICHT BESLUITEN RAADSVERGADERING

De nieuwe gemeentegids voor
2011 van Blaricum is pas ver-
schenen. In de week van 15
november is de gids huis aan
huis verspreid. Heeft u de gids
niet thuis gekregen? Dan kunt u
hem afhalen op het gemeen-
thuis in Blaricum (Kerklaan 16),
of op het kantoor van de BEL
Combinatie in Eemnes
(Zuidersingel 5).

GEMEENTEGIDS 
2011 

SINTERKLAAS WEER IN HET LAND

Foto's: Peter van Rietschoten
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St. Vitus Blaricum

Dorpsagenda
Kerstbingo Malbak, op 19 dec. 14.00-
17.00 uur. Info: Gerdine de Groot, 06-
28428893, er wordt ook kinderbingo
voor partijtjes op woensdagmiddag
georganiseerd.

EXPOSITIES
Galerie Bianca Landgraaf: t/m 6 febr.
‘Winterparade’, groepstentoonstelling,
met o.a. Miriam Jacobs en Menno du
Gardijn (schilderijen) en Peter Hiemstra
(beelden). Zomertuin 11, Hamdorff-
complex. Info: tel. 5335987 en 
galeriebiancalandgraaf.nl.
Galerie De Vlierhove: t/m 4 december
expositie van Edwin Aafjes en Douwe
Elias, schilderijen, Adri van Rooijen,
beelden. Van 10 t/m 12 december expo-
sitie van werk uit een particuliere col-
lectie van Anton Heyboer. Diverse kun-
stenaars, schilderijen en bronzen beel-
den. Info: vlierhove.nl.
Singer Museum, Laren: t/m 16 jan.
‘Dutch Utopia. Amerikaanse kunste-
naars in Nederland 1880-1914’; t/m 5
dec. ‘Door de Wol geverfd, weverijen in
Laren’; t/m 27 maart 2011 ‘Singer
Memorial collection Hoogtepunten uit
eigen verzameling’. Info: tel. 5393939
en singerlaren.nl. 
BEL-Art Expositie: Bob ten Hoope,
‘Greep uit zijn werk van 1945 tot heden’
van 15 nov. t/m 19 jan., op werkdagen
8.30-17.00 uur. Kantoor BEL Combi-
natie, Zuidersingel 5 in Eemnes.

WELZIJN 
S.W.O.-BEL: Diverse cursussen, o.m.
30 nov. wijnavond voor 55-plussers.
Opgave: tel. 5316054 of 5312977. Info:
swobel.org.nl.
Versa Welzijn Mantelzorgcafé in De
Lloods, Meentweg 37, elke 2e dinsdag-
avond v.d. maand 19.30-21.30 uur. Info:
Versa Mantelzorgondersteuning, tel.
5314514. Iedere dinsdagmid. v.a. 13.30
uur een spelmiddag voor volwassenen in
De Blaercom, deelname gratis, tel.
5312977. Voor genoemde activiteiten en
andere zie versawelzijn.nl.
Vivium Services, diverse cursussen,
info: tel. 5395259 of 6924495, vivi-
um.nl en viviumservices.nl.
MEE nu ook op di. tot 20.00 uur telefo-
nisch bereikbaar voor mensen met een
beperking of chronische ziekte, voor

N.B. De LOKALE WEBSITES kunt u
onder dezelfde naam vinden op
www.heienwei.nl. In onderstaande
websites is voortaan www. weggelaten.

EVENEMENTEN
Toneelvereniging Blaricum: speelt op
vrijd. 26 en zat. 27 nov. de komedie
‘Een doos vol kruimels’ van Neil Simon
in het Vitusgebouw, aanv. 20.15 uur.
Zaal open 19.30 uur. Kaarten (€5,- p.p.)
bij Els Schaapherder, tel. 5256904. Info:
toneelverenigingblaricum.nl. 
‘De verbouwing van de Basiliek te
Haarlem’ dorpslezing door dhr. W.
Eggenkamp op woensdag 1 dec., aanv.
20.00 uur in Hist. Kring, Brinklaan 4a,
leden gratis, 40 plaatsen, kaarten niet-
leden € 2,50, afhalen op zat. 14.00-
16.00 uur.
Modelspoorweg Malbak houdt Open
Huis op zat. 27 nov. (12.00-17.00 uur)
en zon. 28 nov. (10.00-17.00 uur). Info:
freewebs.com/msc-malbak.
Kunstcafé De Blaercom, 3 dec., aanv.
20.00 uur. Programma: zie artikel elders
in dit blad. 
Benefietdiner Vitusgebouw, 9 dec.,
aanv. zie website. Door 4e klas scholie-
ren, o.l.v. een professionele kok wordt
voor ongeveer 100 gasten gekookt.
Opbrengst voor Stichting Papageno.
Met live muziek. Aanmelden en info:
Anne van de Ven, 06-81056706,
info@hetbenefietdiner.nl,
hetbenefietdiner.nl. 
Kerstbomen uitzoeken op de akker bij
Mariëlle Bakker. Ingang: zandpad tus-
sen Naarderweg 44 en 46. Periode: wo.
8 dec. t/m vrij. 24 dec. a.s.; alleen op
wo., vrij., zat. en zon. 10.00-17.00 uur.
Ook bomen tot 1,5 m in een pot bij De
Boerenblij aan de Angerechtsweg 11,
tel. 5387138.
Kerstmarkt Zorgboerderij ’t Werck-
paert, (voor de 7e keer!): op zat. 11 en
zon. 12 dec. 12.00-17.00 uur. Met o.a. een
levende kerststal. Gebr. Dooyewaardweg
3, Blaricum, info: werckpaert.nl.
Kerstbingo bij BVV ’31 op 17 dec.
20.00 uur, clubhuis Schapendrift. Open
19.30 uur. Ook voor niet-leden. Mooie
prijzen.
Torenhof, op 17 dec. 14.00-17.00 uur
kerstmarkt in Torenhof. Kinderen kun-
nen geschminkt worden.

consultatie en advies, tel. 0900-6336363.
Chatten: elke werkdag 9.00-17.00 uur
(di. tot 20.00 uur) via mee-ugv.nl.
De Blaercom. Vanaf 6 dec. iedere ma.
morgen om 9.15 en 10.45 uur cursussen
Hatha-Yoga en Mindfulness. Info: 
Hans ten Have, tel. 6948656 of 
j.m.tenhave@ziggo.nl.

BIBLIOTHEEK HLB 
In Laren en Huizen: Bij mobiliteits-
problemen: Bibliotheek-aan-huis! Lid-
maatschap vereist, info: tel. 5257410.
Huizen, Plein 2000 1, tel. 5257410:
Lezing ‘De decemberfeesten in de
kunst’, Diana Kostman, 1 dec.
Kunstborrel met Glühwein, 10 dec. Tot
12 dec. poëzievertaalwedstrijd. Laren,
St. Janstraat 27a, tel. 5382612:
Biblioscoop, 2 dec. Tentoonstelling
schilderijen van Stefania Vicario t/m 8
jan. 2011. Entreeprijzen en kaarten
reserveren, zie bibliotheekhlb.nl. en
gooisebibliotheken.nl.

NIEUWE ONDERNEMING
Gosto design&lifestyle. Op di. 16 nov.
opende gosto design & lifestyle haar
deuren in Blaricum op de Brinklaan 9A.
Een nieuwe winkel, gespecialiseerd in
producten voor thuis, om te wonen en
om te proeven. De producten zijn op
een eerlijke manier geproduceerd, met
respect voor milieu en mens. Eige-
naresse Sonia van der Zwaan-Barrigas
wil ook workshops en tentoonstellingen
in haar winkel organiseren. Info: 06-
45342779 of kijk op gosto-design.nl. 
A.W. Kool Bouwkundig Advies-
bureau. Bekend als ‘a.w.kool timmer-
werken vof’. Vanaf okt. 2010 geheel
vernieuwd. Het bureau kan u bijstaan in
het bouwproces als u zelf niet over de
voldoende bouwtechnische kennis
beschikt. Info: bouwadviesblaricum.nl
of 5255038.
Winterhuis, alles voor een warme sfeer
in huis, open op vrijdag tot Kerstmis
9.00-12.00 uur en op afspraak. Patricia
Dagevos en Grace de Haas, Fransepad
62, 1261 JG Blaricum, tel. 5316918 of
06-40459966, resp. 06-53432200 en
info@winterhuis.com. 
Zie ook www.winterhuis.com.

Colofon
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hei & wei bestaat mede dankzij subsidie van
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Diensten in het weekend:
Zaterdag 17.00 uur en zondag 11.00
uur
Eucharistieviering of Woord en
Communieviering. 
Door de week: 
Donderdag 19.15 uur 
Avondgebed in de dagkapel.
Woensdag 1 december 
10.00 uur Seniorenmis.
Vrijdag 24 december 
19.15 uur Gezinsviering voor kerst.
23.00 uur Kerstnachtmis.
Zaterdag 25 december
11.00 uur Viering Eerste Kerstdag.
15.30 uur Kindje wiegen.
Zondag 26 december
10.00 uur Viering Tweede Kerstdag.
Vrijdag 31 december
19.15 uur Oudejaarsavond.

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 vitusblaricum.nl.

Familieberichten
Geboren
18-10-2010 Danjel Haxhiu
05-11-2010 Rhodé de Ruijter
10-11-2010 Silke Bouma
11-11-2010 Pieter Arnoud Mancius

Overleden
01-11-2010 Joseph (Joop) Laurens

Tijdink, geb. 12-04-1927
01-11-2010 Peter Damen, 

geb. 17-01-1942 
04-11-2010 Pieter de Vreede, 

geb. 3-04-1923
06-11-2010 Adrianus (Joop) Westland,

geb. 18-05-1921
09-11-2010 Wilhelmina (Willy) Emidia

Josephina Ruijter-Makker, 
geb. 12-04-1955

Kerkdiensten        
Evangeliegemeente De Rivier: elke zon-
dagmorgen 10.00 uur dienst in de aula van
de Basisschool De Levensboom in de
Bijvanck. Iedereen, ook kinderen welkom.
Koffie en thee na afloop. Info tel. 5252804
en evangeliegemeentederivier.nl.
Torenhof: Protestantse diensten: 1e en
3e woensdag van de maand, 10.00 uur.
Katholieke diensten: 2e en de 4e, en
eventueel 5e woensdag van de maand
om 10.00 uur. Iedereen welkom!

Hei & wei niet
ontvangen?

Of heeft u een vraag over de bezorging,
of een beschadigd exemplaar ontvan-
gen? Stuur dan een e-mail naar 
heienwei@jm2.nl o.v.v. ‘hei & wei
bezorging’. U kunt op werkdagen ook
bellen met 035-5316520.

Kopij
Blaricumse zaken melden via 
redactie@heienwei.nl. Max. 175
woorden. Voorbehoud:   plaatsing en
inkorting. Kerstnummer 357 van 23 dec.
2010 alleen opname in Dorpsagenda. 
Deadline kopij: 9 dec. voor no. 357
(dik). Verschijnt 23 dec. a.s.     

Zondag 28 november 10.00 uur
Ds. Jan Rinzema.
Zondag 5 december 10.00 uur
Ds. Jan Rinzema. Doopdienst.
Zondag 12 december 10.00 uur
Ds. Bert Berkhof.
Vrijdag 17 december
17.00-19.00 uur Kerstmusical.
20.00 uur Poëtisch Kerstconcert.
Zaterdag 18 december 19.00 uur 
Kerstmusical.
Zondag 19 december 
10.00 uur Ds. Jan Rinzema.
16.00 uur Kinder Kerstmusical.

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

Zon op en onder: op 1 december om
8.25 uur respectievelijk 16.32 uur. Op 15
december om 8.42 uur respectievelijk
16.29 uur.

in de kelderruimte van de Dorpskerk,
behalve tijdens de schoolvakantie. Zie
ook protestantsegemeenteblaricum.nl.


