
Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl
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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

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

P        

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
www.rabobank.nl/noordgooiland

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 in 2010 aangekondigde juridische
fusie tussen Versa Welzijn en Stichting
Welzijn Ouderen Blaricum Eemnes
Laren (S.W.O.- BEL) is op 1 januari jl.
een feit geworden. Info: versawelzijn.nl,
swobel.org of 6231100 (Versa Welzijn),
of 5314514 op werkdagen tussen 9.00-
13.00 uur (voormalige S.W.O.-BEL).

Eind 2010 is de bouw gestart van appar-
tementenblokken in het deelplan Nieuw
Blaricum in De Blaricummermeent.
Nieuw Blaricum wordt een woonplan
met een grote variatie in woningtypen 
en veel groen. Info: mevr. W.F. 
Bakker-Vermeulen, tel: 010-4535229, of 
wbakker@blauwhoed.nl.

Op 1 januari 2011 ging de Stichting
Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT)
Gooi & Vecht van start. Het nieuwe RBT
gaat de belangrijkste toeristische basista-
ken voor de gemeenten Hilversum,
Huizen, Wijdemeren, Naarden, Bussum,
Weesp, Muiden en Blaricum uitvoeren.
Het Regionaal Bureau voor Toerisme
wordt ondergebracht bij de Stichting
iTRovator. Info: itrovator.nl.

De begrotingen van Blaricum, Eemnes
en Laren zijn goedgekeurd door de pro-
vincies Utrecht en Noord-Holland. 

Dat de BEL Combinatie het de komende
jaren met minder medewerkers moet
doen is onvermijdelijk. In 2012 moet vijf
ton bezuinigd worden en in 2013 nog-
maals zo’n bedrag. 
Vanaf het tweede kwartaal van 2011
wordt de catering bij de BEL
Combinatie, die door Sherpa wordt ver-
zorgd, langzaam afgebouwd. De bedrijfs-
kantine sluit uiteindelijk per 1 januari
2012. Sherpa heeft laten weten hun
medewerkers elders te kunnen plaatsen.

Kort nieuws

‘We zijn doorgereden tot Farafenni in Gambia omdat we daar een zieken-
huis sponsoren,’ zegt jurist Daan Teeuwissen terugkijkend op de Dakar
Challenge, een rit van zo’n achtduizend kilometer die hij en zijn vriend 
Nick Joswig in november vorig jaar volbrachten in een ouwe Landrover.

Achtduizend kilometer in een 
ouwe Landrover

Het handelt hier om een initiatief van
Nederlandse studenten. Geïnspireerd
door de zwaar gesponsorde, zeer profes-
sionele wedstrijd Paris-Dakar voor
motoren en (vracht)auto’s, bieden zij een
niet minder avontuurlijk initiatief aan.
De verschillen met het spektakel dat veel
aandacht krijgt in de media zijn groot.
De Dakar Challengemikt op lage kosten
en de sponsoring is bestemd voor scho-
len, ziekenhuizen en bijvoorbeeld water-
putten in Afrikaanse landen. Zo blijven
de meeste van de vehikels achter in
Dakar en vliegen de deelnemers terug.
Op 6 november 2010 ging in Amsterdam
de zevende editie van start met 42 teams
van twee of drie deelnemers onder wie
20 vrouwen. Twaalf wagens beperkten
zich tot de Maroc Edition die uiteraard
aanzienlijk korter is. In groepen van vier
of vijf auto’s werden de dagelijkse etap-
pes afgelegd. Teeuwissen: ‘Daarbij was
de stilzwijgende afspraak dat je elkaar
bijstaat in geval van pech en zo werd ook
de veiligheid groter.’

Met name in Mauritanië is de kans op
molest niet uitgesloten, zo is in het ver-
leden gebleken. Dat is de reden waarom
de poenige Paris-Dakar organisatie
inmiddels vanaf 1 januari door
Argentinië en Chili raast, merkwaardi-
gerwijs zonder dat de naam is veranderd.

Liefhebber van het sleutelen
‘Zo’n zes jaar geleden kwam ik over de
Dakar Challenge een artikel tegen in een
autotijdschrift,’ keert Daan Teeuwissen
terug naar het moment waarop het plan
om deel te nemen postvatte bij de ‘lief-
hebber van het sleutelen aan auto’s’,
zoals hij zichzelf introduceert op de site
van de organisatie. Nick Joswig daaren-
tegen was in het verleden vooral gebiolo-
geerd door de fiets waarmee hij aanzien-
lijke afstanden in talrijke buitenlanden
aflegde. Verrassenderwijs is hij de eige-
naar van de Landrover waarin hij ‘veel
tijd en liefde’ investeerde en die de route
– die in Afrika toch heel wat offroad
stukken kende – zonder grote problemen

Daan Teeuwissen en Nick Joswig bij de finish in Gambia Foto: privébezit

www.dayspamooi.nl
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De Roeper� wordt ontdaan van verf door
een medewerker van de BEL Combinatie
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nostalgisch bijgebouw biedt talloze
mogelijkheden.
‘Wij willen vooruitstrevend, maar ook
traditioneel en tijdloos bouwen en een
waardevol product afleveren,’ aldus De
Leeuw. 
Dit wordt het tiende pand in Blaricum
dat onder zijn naam gebouwd of gereno-
veerd wordt. Net als het pand ernaast,
voor de oude Blaricummers bekend als
het bloemenwinkeltje van Stef Raven,
dat geheel opnieuw in oude stijl is opge-
bouwd.
Dat is ook de doelstelling: bouwen, met
hedendaagse technologie maar alsof het er
al eeuwen staat. In de beginfase worden de
tekeningen aangepast alsof Bart de Leeuw

er zelf gaat wonen, wat ook regelmatig
gebeurd is. In de weekenden bijvoorbeeld
wordt met de hele familie op de bouwplek
naar de stand van de zon gekeken, om zo
gevoel voor de omgeving te krijgen. In het
verleden heeft dit altijd geresulteerd in
woningen met een zeer bijzondere bouw-
stijl, woningen die aanvoelen als vroeger,
maar met het comfort van nu.
Daarnaast is Bart de Leeuw bezig 
met een ontwikkeling op het Hoefloo in
Laren. Dit project heet Residence 
’t Hoefloo, met zeer luxe appartementen,
en tevens bekijkt hij de mogelijkheden
voor het ontwerpen voor de starters-
groep. Bart de Leeuw is nog lang niet uit-
gebouwd.

Droefheid om het overlijden van
Vincent Saalbrink, 65. Vincent woonde
jarenlang in Blaricum en allen die hem
gekend hebben, herinneren zich een
lieve, vriendelijke, zeer sociale man met
een heel speciaal gevoel voor humor.
Wie hulp nodig had kon gerust bellen en
hij hielp direct. Lange tijd was hij een
onmisbare schakel bij de Oranje

Vereniging, waar hij ook speaker was bij
alle evenementen op het Oranjeweitje en
elders.
Ook was hij jarenlang raadslid voor het
CDA, waar hij geestig en positief het vele
werk verzette. En de Bijvanck zou de
Bijvanck niet zijn zonder zijn zeer actie-
ve inzet. In het dagelijks leven werkte
Vincent als accountant.

Na zijn vertrek uit Blaricum bleef hij in
het zuiden van ons land altijd even soci-
aal bezig. Hij zette zich onder andere in
voor een Iraans gezin; zij zijn de aller-
beste vrienden geworden.
Net 65 geworden, tijd voor rust. Maar
nee, een kwade ziekte heeft hem geveld
en Blaricum moet echt bedroefd zijn.

Aty Lindeman

    

volbracht. Dit in tegenstelling tot de ver-
voermiddelen van andere deelnemers
waaraan soms hele nachten werd gesleu-
teld en zelfs in één geval een hele ver-
snellingsbak moest worden vervangen.
Joswig was ook de man die aangaf dat er
nu eindelijk moest worden ingeschreven,
omdat het er anders niet meer van zou
komen. Dat zij kozen voor TeamDaktari
– afgeleid van een televisieserie – zegt
ook het een en ander over de intensiteit
waarmee zij bezig zijn met hun lief-
hebberij.

Overschrijden van grenzen
‘Vechten om het stuur.’ Dat is de
omschrijving van Teeuwissen om de

Enthousiast en gedreven werken hij en
zijn team aan het project Meentweg 9 in
Blaricum.
Aangezien het oude pand niet meer aan
de hedendaagse eisen voldeed en de
gemeente toch dezelfde uitstraling wilde
behouden – het is recent als beeldbepa-
lend pand aangewezen – heeft het even
geduurd voordat de uiteindelijke plannen
door beide partijen werden goedgekeurd.
De bouwplannen mogen er wezen, een
zeer bijzondere herbouw (renovatie) van
dit karakteristieke pand aan de
Meentweg zal het resultaat zijn. De
inhoud (aantal kubieke woonmeters) is
aanzienlijk verhoogd, mede door de
gedeeltelijke onderkeldering. Ook het

De Cirkel
Een klein meisje, Lida, krijgt met haar
klasgenootjes opdracht een tekening te
maken. Een vrije opdracht. De een tekent
een huisje met een wolkje en een zon
erboven, de ander tekent een boom, met
vogels in de lucht. U kent dat wel, die
kindertekeningen. Onbeholpen, met
krasserige kleuren, maar altijd vertede-
rend. Lida begint ingespannen aan een
cirkel, een grote cirkel. Best moeilijk om
die mooi rond te krijgen. Het lukt haar
aardig. Met veel geduld begint ze de cir-
kel helemaal op te vullen met kleine
rondjes, totdat ze klaar is. Juf komt het
bekijken en is verbaasd. Een cirkel met
rondjes er in. Dat heeft nog geen kind
gedaan. Ze vraagt Lida wat ze bedoelt
met die cirkel. ‘Dat is de borreltafel van
pappa.’ Die is van glas en ze zit er vaak
onder. Ik vertel dit voorval in een winkel,
aan oude Piet. Hij kijkt me glimlachend
aan en trekt met zijn vinger op de balie
ook een cirkel, nee het is een spiraal, hij
gaat van buiten naar binnen. Piet: ‘Dat
tekende mijn vader ook vaak. De cirkel
van het leven wordt steeds kleiner. Ben je
in het midden, dan is het over.’ Zijn vin-
ger gaat dan, uit dat midden omhoog.
Naar het onzichtbare oneindige. We kij-
ken elkaar zwijgend aan. Zo is het. Van
borreltafel tot levensspiraal. 

Sybert Blijdenstein

vervolg pagina 1

Bart de Leeuw blijft bouwen 
Het oude dorp is een stukje zeer kostbaar antiek dat in de 
toekomst steeds zeldzamer zal worden, aldus Bart de Leeuw, geboren 
en getogen in Blaricum en al jaren gepassioneerd aan het bouwen en 
restaureren van bijzondere objecten, eerst met De Leeuw Vastgoed en 
momenteel met Exclusive-Home Projecten.
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ambitie van de mannen gechargeerd aan
te geven. Het overschrijden van de gren-
zen tussen de doorkruiste landen ervoe-
ren ze als vermoeiender dan het autorij-
den: ‘Zeer inefficiënt, vermoeiend en
vanuit onaantastbare machtsposities.’
Het voorkwam niet dat er ook aandacht
was voor schrijnender Afrikaanse situa-
ties. ‘Er is gebrek aan alles,’ vat Daan
Teeuwissen dat bondig samen.
Desgevraagd schat hij de bijdrage om
die nood te ledigen per deelnemend team
op vier- tot vijfduizend euro.
Het verstrekken van donaties is nog
mogelijk via teamdaktari.nl.

Hidde van der Ploeg

Er is een steen verlegd….

Het nieuwe pand op de Meentweg 9



In 1970 begon Mary Faber als schoon-
heidsspecialist met een praktijk aan huis
in Naarden. Naast een in Bussum gerea-
liseerde praktijk had ze nog een lang
gekoesterde wens: een praktijk en een
winkel samen onder één dak. Op 8
november 2000, alweer tien jaar geleden,
ging deze wens in vervulling en deed
Mary Faber met haar praktijk voor
gespecialiseerde huidverzorging haar
intrede in het prachtige pand aan de
Dorpsstraat nummer 6a in het hartje van
Blaricum. 

Workshops
Inmiddels zit Mary dus al veertig jaar in
het vak. Nog steeds is ze gedreven en
voert ze haar vak met passie uit. In de
loop van de jaren heeft ze in haar prak-
tijk een aantal talentvolle specialistes op
het gebied van huid- en lichaamsverzor-
ging om zich heen verzameld, waaronder
schoonheidsspecialistes, huidtherapeu-
ten, specialistes op het gebied ontharen
en een nagelstyliste. Mary en haar colle-
ga’s hebben zich gespecialiseerd in alle
behandelingen boven de basisbehande-
ling zoals bijvoorbeeld elektrisch en
laserontharen, antistressmassage, lymfe-
drainage, camouflage van littekens en
voetreflextherapie. Verder geven zij ook
workshops in de Tergooiziekenhuizen
aan kankerpatiënten met advies over
uiterlijke verzorging. De praktische
adviezen over huid- en nagelverzorging
helpen deze patiënten zich een stuk beter
te voelen. En dat geeft deze specialistes
ook een goed gevoel. 

Professionalisering van het vak
Tijdens haar loopbaan heeft Mary ook
verder gekeken dan haar eigen praktijk
en heeft ze zich altijd sterk gemaakt voor
de professionalisering van het vak. Zij
was docent aan de opleiding voor
schoonheidsspecialisten en een actief lid
van de ANBOS, de brancheorganisatie
voor schoonheidsspecialisten. Ver-
nieuwing en vergroting van kennis bij de
specialisten in ons land is een belangrij-
ke drijfveer voor haar.

Op 26 maart 2011 vindt voor het eerst
‘Sofie aan tafel’ in het Gooi’ plaats. Het
evenement ‘Sofie aan tafel’ is in 2007
gestart in Amersfoort. Inmiddels ontmoe-
ten duizenden Amersfoorters elkaar op
die ene zaterdag in maart. Het is een groot
succes ieder jaar weer. Het idee achter
‘Sofie aan Tafel’ is door samen aan tafel
te gaan, leer je onbekende bekenden
(zoals buurtgenoten, sportmaatjes, buren
in het verzorgingstehuis) beter kennen,
voel je je onderling verbonden waardoor
de saamhorigheid toeneemt. De organisa-
tie zoekt samen met de wervers naar gast-
heren en gastvrouwen die op de ene zater-
dag in maart, dit jaar dus op 26 maart
2011, de onbekende bekenden uitnodigen
om samen te eten. Voor verdere informa-
tie of om u aan te melden als gastheer of
gastvrouw is een bezoekje aan de site
sofieaantafelinhetgooi.nl zeer de moeite
waard.

Ciska Dresselhuys
Op de voor Mary georganiseerde surpri-
separty werd natuurlijk uitgebreid stilge-
staan bij haar loopbaan. Het gezelschap
was een mix van haar medewerkers,
klanten, leveranciers, familie en vrien-
den. Terecht werd ze in het zonnetje
gezet en toegesproken door een aantal
belangrijke mensen in haar leven zoals
Ciska Dresselhuys, oud-hoofdredacteur
van Opzij, een klant van het eerste uur,
een dierbare vriendin en een leverancier

met wie zij al 40 jaar samenwerkt. Tot
slot verzorgden haar twee kinderen met
aanhang een geestige act, ‘De grote
Mary Faber 40 jaar in het vak Show’,
waarmee ze de lachers op hun hand had-
den. Al met al een verdiend en geslaagd
jubileum waar Mary zichtbaar van geno-
ten heeft. 

Verwennerij
Uit eigen ervaring adviseer ik u om eens
een kijkje te nemen in de praktijk van
Mary. De diverse behandelingen zijn
echt een verwennerij met een verfrissend
en tastbaar resultaat. 

Voor meer informatie kunt u een kijkje
nemen op maryfaber.nl. Voor vragen en
het maken van een afspraak kunt u ook
contact opnemen met de praktijk, tele-
foon 5389649. 

Daniëlle Mouissie

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

telefoon 06 21288318
telefoon 06 53405907
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Mary Faber 40 jaar in het vak

www.vogelinterieurs.nl

Het is nu alweer een paar weken 2011,
we raken gewend aan die ‘1’ in plaats
van die ‘0’. Ook de emoties van het
uur 0.00 raken op de achtergrond.
Hadden we toen niet tegen onszelf
gezegd – weliswaar in stilte – ‘Ik ga nu
écht stoppen met roken, aan dat gekis-
sebis met Piet moet ik ook wat gaan
doen en ik moet écht vaker een boek
lezen,’ etc.?
Januari is zo’n maand waarin je je
ergens toch onrustig voelt, je wilt
beginnen aan iets nieuws, maar je weet
niet altijd wat, maar er móet wát
gebéuren! In deze hei & wei staan een
paar ideetjes. In ieder geval ideeën
waar je over kunt dromen.

Heerlijk toch om, zoals Daan
Teeuwissen en Nick Joswig, in een
landrover rond te hobbelen over onbe-
kende paden, in ieder geval slechter
dan de A1, en maar zien waar je uit-
komt. Hoewel ik me nu al wegdro-
mend afvraag of er wel genoeg ben-
zinestations onderweg zullen zijn
(komt nogal eens voor dat ik bijna
zonder zit), zodat ik deze tocht maar
even uitstel. Of zoals Bart de Leeuw,
die van niets weer iets weet te toveren.
Samen met anderen bouwen, bouwen
voor de toekomst. Of zoals Annelies
Lyppens die de ‘kring van vrienden
van Ensemble Lyrique’ oprichtte. Uit
enthousiasme voor de muziek van dit
ensemble onder het dirigentschap van
Simon Schouten. Mensen uit
Blaricum die ergens voor gaan. Zo
zullen er nog meer zijn, Blaricummers
die we kennen of nog niet kennen. 
Al sinds het bestaan van hei & wei
komen deze medebewoners aan het
woord. Hei & wei is er voor u en door
u. Mocht u denken; ‘Hé, ik ken ook
iemand die ergens voor gaat of gaat u
zelf ergens voor, laat het ons weten.’
Wellicht realiseert u zich nu dat u wilt
schrijven, heeft het altijd al op dat
front gekriebeld. Een bekende
Blaricummer heeft ooit eens laten
horen ‘dat dromen bedrog zijn’, maar
soms kun je ze een handje helpen. 

Gerda Jellema

Een nieuw begin

Mary Faber tijdens haar surpriseparty in Restaurant Mauve in Laren 

Sofie aan tafel 
(Ingezonden mededeling)

In november 2010 vierde Mary Faber haar veertigjarige jubileum 
als schoonheidsspecialist in ’t Gooi. Het team van Mary Faber
Totaalkosmetiek had voor haar een supriseparty georganiseerd in 
Restaurant Mauve in Laren. Een verraste Mary Faber liet zich 
graag in het zonnetje zetten. Als vaste klant van Mary mocht ik 
onderdeel uitmaken van dit gezelschap, waarin zij met warme 
woorden werd toegesproken en ‘Mary veertig jaar in het vak’ de 
revue passeerde. 

Foto: Peter van Rietschoten

Mary Faber voor haar winkel
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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

Soms herhaalt 
de geschiedenis
zich
Er zijn soms dingen in het leven dat je
denkt; ‘Hé is dat niet eerder ge-
beurd?’ Ja, zelfs in Blaricum komt het
voor. Waar dan zult u denken? Nou,
namelijk in de familie Borsen. En wel
de tak van de fietsenmaker. 

Lammert Borsen was getrouwd met
Elisabeth de Jong. Zij woonden verschil-
lende jaren op de Hilversumse Meent.
Lammert was daar bullenboer. Hij zorg-
de er met een stier voor dat de koeien op
de meent drachtig werden. Toen ze weer
terugkwamen in Blaricum vestigde de
familie Lammert Borsen zich aan
Schapendrift 47. De oudste zoon Gerrit,
geboren 20 oktober 1919, was nogal
technisch aangelegd. Hij begon in de
Tweede Wereldoorlog met het maken
van ‘Antiplofbanden’ voor de fietsen.

In een schuur
Hiermee was eigenlijk de kiem gelegd
voor de start van een fietsenmakerij.
Gerrit begon in een oude schuur achter
de boerderij van zijn ouders. De zaak
groeide, maar uitbreiding was daar nau-
welijks mogelijk. Gerrit kocht in 1954
het huis van drogist Bekema aan de
Tweede Molenweg 9. Daar werd in het
huis een winkel gerealiseerd, en achter
het huis werd een houten barak neerge-
zet waar de werkplaats in gevestigd
werd. Gerrit trouwde in datzelfde jaar
met Sien van de Brink uit Laren. Later
werd de houten barak vervangen voor
een stenen werkplaats, die door Gerard
Loman werd gebouwd. Hierin werden
ook de auto’s gestald die hij verhuurde.
Gerrit overleed op 13 oktober 1980, pre-
cies één week voor zijn 61e verjaardag. 

Ome Bertus
Bertus Borsen een broer van Gerrit,
werkte in de avonduren al bij Gerrit, hij
was een specialist in het repareren van
bromfietsmotoren. Vooral de ouderen
weten nog wel dat het ‘op tijd zetten’ van
de ontsteking een kunst op zich was. Met
een sigarettenvloeitje werd door Bertus
de juiste afstand van de ontsteking
bepaald. Na het overlijden van Gerrit
heeft Bertus de zaak, zo goed en wel hij
het kon combineren met zijn dagelijkse
werk, voortgezet. Toch werd het wel las-

tig voor Bertus om het allemaal te kun-
nen behappen. 

Richard 
De jongste zoon van Lammert Borsen,
Richard – in het dorp beter bekend als
Rieg – had het boerenbedrijf van zijn
vader Lammert overgenomen. Rieg
trouwde met Tinie Duurland en samen
kregen zij eerst drie dochters en daarna
nog vier zonen. De één na jongste, toe-
vallig ook Richard geheten, begon na de
LTS aan de opleiding voor fietsenmaker.
In Blaricum ontstond er duidelijk
behoefte aan een fietsenmakerij, omdat
de andere fietsenmaker in Blaricum,
Gerrit Bos van Wim Bos aan het
Eikenlaantje, in december 1986 naar
Enschede ging verhuizen. Wat moet
Blaricum zonder fietsenmaker? Mede
door dit gegeven begon Richard net als
zijn ome Gerrit in een gedeelte van de
schuur van zijn vader. Alleen nu niet in
een houten schuur, maar in een gedeelte
van een nieuw gebouwde landbouw-
schuur, maar wel op hetzelfde adres
Schapendrift 47.

Uit zijn jasje gegroeid
Al snel wisten de Blaricummers en ook
mensen van daarbuiten de weg naar
Schapendrift 47 te vinden. Maar de land-

bouwschuur kwam steeds voller en vol-
ler te staan met fietsen. Er moest geke-
ken worden naar een andere locatie.
Mede ook omdat de gemeente maar een
tijdelijke vergunning had verleend voor
een detailhandel aan de Schapendrift 47.
Later werd het bestemmingsplan veran-
derd en mocht Richard, als hij wilde, er
blijven zitten. Maar er werd toch geke-
ken naar een andere plaats om zich te
kunnen vestigen. Zoals de titel van dit
artikel al verraadt... de geschiedenis her-
haalde zich. Tante Sien wilde de werk-
plaats wel verkopen aan haar neef
Richard. Zo kon het gebeuren dat
Richard zijn bedrijf kon verplaatsen naar
de Tweede Molenweg 9a. Richard ging
daarna samenwonen met Karin Koppen
uit Nederhorst den Berg in het gebouw
‘de Wetering’ in de Bijvanck. 

Verbouwing
De onderlinge banden in het gezin van
Rieg en Tinie Borsen waren zo groot dat
de hele familie meehielp bij de grote
verbouwing die plaatsvond. De werk-
plaats werd vergroot en geheel anders
ingericht. Op de plaats waar vroeger de
auto’s stonden voor de verhuur, werd een
mooie ruime showroom gemaakt. Het
geheel voldeed in een keer aan alle
modernste eisen die gelden voor dit

soort bedrijven. En zo werd de ver-
nieuwde fietsenmakerij van Richard en
Karin op 16 december 1995 geopend.

Groei
De groei bleef zich maar doorzetten,
mensen kopen vaak naast de gewone
woon-werkfiets er een tweede fiets bij.
Hoe druk hij ook is, voor een goed
advies aan de klant neemt hij en/of
Karin alle tijd. Zijn motto is dan ook:
‘Een fiets moet bij je passen. Op dit
moment zien velen scholieren met een
soort transportfiets rijden. De bagage-
drager voorop, voor de schooltas.
Daarnaast is de trapondersteunende
fiets in opmars.

Verhuizen
Karin en Richard woonden, zoals eerder
al vermeld, in gebouw ‘de Wetering’ in
de Bijvanck. Daarvandaan verhuisden ze
in 2001, met hun op 14 december 2000
geboren zoon Bart, naar Middenweg 5.
Ook hier moest veel verbouwd worden
in en aan dit in 1956 gebouwde huis.
Naast zijn vader en broers en zwagers
hielpen ook hier verschillende ooms
mee. Ook dit huis onderging een totale
metamorfose. Hier werd de tweede zoon
Joost op 20 december 2003 geboren.
Toen het huis Capittenweg 6 leegkwam,
werd er nog een keer verhuisd. Hier
hoefde niet zoveel verbouwd te worden,
maar werd de hele tuin in een
‘Paradijsje’ veranderd.

Bijna alles in december
Aan de Capittenweg 6, bijna tegenover
zijn werkplaats, wonen deze onderne-
mende mensen erg naar hun zin. Op 27
december 2010 werd het gezin verblijd
met de geboorte van een dochter met de
mooie naam Britt. Een zus van Karin,
Grada die getrouwd is met een broer van
Richard, Clemens, verzorgt als kraam-
zuster moeder en kind. Niet alleen de
drie kinderen van Richard en Karin zijn
in december geboren, maar Karin zelf
ook, namelijk op 30 december. Zo is de
laatste maand in het jaar voor deze fami-
lie in vele opzichten een ‘echte feest-
maand’.

Frans Ruijter

Karin en Richard Borsen

Richard Borsen in zijn werkplaats
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Foto: Sybert Blijdenstein

Inge Hollinga
Administraties & HR

Ook voor particulieren
T: 035 - 53 18 439 M: 06 - 23 69 17 89
I: www.ingehollinga.nl E: info@ingehollinga.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

Afscheid van Rien Ton
In de Albert Heijn werkt een zeer hecht
team. Velen werken er al jaren en hebben
een goede binding met de klanten.
Iedereen kent Hans, Lidwien, Carlo,
Ricardo, Walter en Pieter, het vaste
managementteam. De winkel is echt een
gezellige ontmoetingsplek in het dorp.
In de 20 jaar dat Rien hier nu werkt heeft
hij veel jonge mensen uit Blaricum in
dienst gehad. Velen hebben hier hun eer-
ste werkervaring opgedaan en hebben
geleerd klanten te woord te staan en met
verantwoordelijkheden om te gaan. De
jongens en meiden van de eerste gezelli-
ge club part-timers (toen studenten)
komen nu met hun gezin boodschappen
doen. Het is leuk om te zien dat die band
blijft.
Na 20 jaar gaat Rien Ton afscheid
nemen al zal hij voor klanten op de
vloer zichtbaar blijven. Het contact met
de klanten en personeel vindt hij nog
steeds erg leuk. Er komt een afscheids-
receptie voor klanten en personeel, maar
wanneer??.. ‘Zodra er een datum is
geprikt zullen we iedereen uitnodigen’.

Verdeling van werkzaamheden
Marieke Ton, de dochter van Rien, neemt
vanaf 1 januari samen met haar partner
Gerard Dorrepaal de dagelijkse verant-
woordelijkheid van de winkel over.
Marieke werkt al 12 jaar in de Albert
Heijn. Marieke en Gerard verdelen de
werkzaamheden samen met de zorg voor
hun twee kinderen. Gerard neemt het ope-
rationele deel voor zijn rekening en
Marieke houdt zich bezig met de cijfers,
PR, externe contacten en sponsoring.
Voor de klanten en personeel zal er niets
veranderen. Never change a winning
team!

Nieuwe sponsors
bij BVV ‘31 
(Ingezonden mededeling)

De Blaricumse voetbalvereniging
BVV ’31 bestaat dit jaar 80 jaar! 
De vereniging telt ongeveer 350 jeugd-
leden en zo’n 130 seniorenleden en
kenmerkt zich door een goede toegan-
kelijkheid (je hoeft bijvoorbeeld niet
per se in Blaricum te wonen om lid te
kunnen zijn), door de vele vrijwilligers
die altijd klaarstaan en door het voe-
ren van een actief jeugdbeleid.
Kortom, een club in beweging. 

Sinds de start van het voetbalseizoen
2010/2011 is de sponsorcommissie actief
bezig met het werven van nieuwe spon-
sors en dit gebeurt met succes! Er is een
sponsormogelijkheid naast de bestaande
bordsponsoring bijgekomen, namelijk lid
worden van de Vrienden van BVV ’31.
Dit is een vorm van sponsoring waarbij
sportiviteit, gezelligheid en zakelijkheid
bij elkaar worden gebracht. Op dit
moment zijn er al zo’n 20 bedrijven die
bereid waren Vriend van BVV ’31 te
worden. Een aantal keren per jaar wordt
er een sponsorevent georganiseerd. 

Inmiddels wordt hard gewerkt aan het
volgende event op 4 februari a.s. Deze
avond zal ingevuld worden met een wijn-
avond bij Wexxs in Blaricum, waarbij
Joost Wijnhoud, directeur van de stich-
ting Spieren voor Spieren, spreekt over
de relatie tussen ondernemers, sport(ers)
en topprestaties. 

Uiteraard is het de bedoeling dat BVV
’31 het sponsorgeld op een nuttige
manier besteedt. Dit wordt voornamelijk
gedaan aan de opleiding en trainingen
van alle jeugdelftallen tot en met de eer-
ste selectie. In brede zin worden investe-
ringen gedaan in materialen, jeugddoe-
len, scheidsrechtersopleidingen etc.

Draagt u BVV ’31 een warm hart toe en
wilt u ook Vriend van BVV ’31 worden
of een andere vorm van sponsorship 
aangaan, dan kunt u contact opnemen
met onze sponsorcommissie via 
Tjitske Strikwerda (sponsorcommis
sie@bvv31.nl)).
Info: Heleen Verberne-de Vries,
Secretaris BVV ’31, 06-22694848,
bestuur@bvv31.nl.

De eerste jaren was het hard werken om
de winkel op orde te krijgen en het dorp,
personeel en klanten te leren kennen.
Zeven dagen per week was Rien Ton aan
het werk en regelmatig tot ’s avonds laat. 
Het was een klein winkeltje met twee
kassa’s aan de kant van de parkeerplaats
(ingang naast magazijn) en één kassa aan
de kant van de Huizerweg. Veel klanten
zullen zich dit nog kunnen herinneren.
Heel gek eigenlijk twee ingangen en ook
totaal niet handig qua bezetting van per-
soneel. 

Verschillende verbouwingen
Er zijn in 20 jaar verschillende verbou-
wingen geweest. In de oude winkel
kwam er een servicecounter waardoor de
kantoren in de winkel naar boven ver-
huisden. Toen het postkantoor in
Blaricum sloot kreeg deze een balie in de
Albert Heijn waardoor er een postkan-
toor in Blaricum behouden bleef. Drie
jaar geleden was de grote verbouwing.
De winkel kreeg er veel vierkante meters
bij en er kon in plaats van twee één kas-
sapark komen, doordat het pand van top-
patissier Paul Frank (nu Rémy) erbij
getrokken werd. Rémy verhuisde naar de
huidige locatie bij ‘t Kruidvat.

1e prijs
Rien Ton heeft met veel plezier gewerkt,
altijd met de wensen van de klant in zijn
gedachten. Het is dan ook een enorme
kroon op zijn werk dat de winkel in zijn
afscheidsjaar de 1e prijs heeft gewonnen
voor klanttevredenheid in de regio
Noord-West Nederland. Hierdoor zit de
winkel bij de beste 8 AH’s van Nederland
(circa 800 winkels) en is finalist. Deze
prijs is gewonnen doordat de klanten de
winkel zo goed hebben beoordeeld. 

Wisseling van de wacht bij 
Albert Heijn 
(Ingezonden mededeling)

Daar waar voorheen aan de Huizerweg 8 eerst de Citroëngarage van 
Roegist en daarna de Opel dealer Van Voorden was gevestigd, zit alweer 
25 jaar een Albert Heijn. In het achterste gedeelte, waar nu de puntdaken 
van het magazijn zitten, zat de melkfabriek ‘De Hoop’. De eerste vijf jaar 
was Ahold de eigenaar waarna de Albert Heijnwinkel werd overgenomen 
door ondernemer Rien Ton. 

Marieke Ton en haar partner Gerard Dorrepaal hebben vanaf 1 januari de 
dagelijkse verantwoordelijkheid van de winkel overgenomen
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Wat ik in de politiek wil bereiken is heel
kort omschreven dat iedereen prettig in
een sociaal Blaricum kan wonen en wer-
ken, dat we een gezonde financiële huis-
houding hebben en dat iedereen daar zijn
steentje aan bijdraagt voor zover dat kan.
Niemand mag buiten de boot vallen en
politiek moet begrijpelijk zijn voor alle
inwoners. De raadsleden samen moeten
het dorp besturen, en om hiervoor gemo-
tiveerd te blijven is het goed om collegi-
aal en respectvol met elkaar om te gaan.
Als achtergrond breng ik voor mijn
raadswerk mee het overdragen van ken-
nis en informatie op vele wijzen.
Daarnaast heb ik veel bestuurswerk
gedaan. Ooit opgeleid tot docent
Aardrijkskunde/Geschiedenis/Toerisme
ben ik terechtgekomen in de journalis-
tiek. In die hoedanigheid heb ik veel
geschreven over lokale politiek. Toen
wilde ik nog geen politieke kleur beken-
nen, omdat een objectieve blik nodig
was in mijn werk. Na een overstap naar
het communicatievak kon ik dat wel.
Lokale politiek is de politiek die het
meest ingrijpend is in je directe woon-
omgeving. Dit heb ik ook mogen ervaren
vanuit mijn vrijwillige bestuurswerk
voor EHBO vereniging Blaricum.
Ik wilde mijn woonplaats al langer beter
leren kennen en de PvdA in Blaricum
kon goede mensen gebruiken, dus half
2009 ben ik aan de slag gegaan om in
maart 2010 als lijsttrekker van de PvdA
in Blaricum officieel mijn intrede te
doen in de Blaricumse politiek.
Inmiddels ben ik 43 jaar oud en alweer
zo’n 7 jaar woonachtig in Blaricum.
Daarvoor heb ik tientallen jaren in
Huizen gewoond en ik ben geboren in
Amsterdam. Wie meer wil weten kan
mailen naar carinpvda@live.nl of kij-
ken op pvda-blaricum.nl.

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

Blaricum is een van de mooiste dorpen
om in te wonen en dat moet zo blijven.
De gemeente zal een sober financieel
beleid moeten voeren waardoor de lasten
van de inwoners beperkt kunnen blijven
(geen stijging van het OZB-tarief bij-
voorbeeld). Ook vind ik dat de gemeen-
te moet staan voor de veiligheid van haar
inwoners en grote en kleine ergernissen
op dit gebied moet aanpakken. 

Door minder regels en beter beleid wil-
len we als VVD het voor huidige onder-
nemers aantrekkelijk houden om te
ondernemen in ons dorp. Tevens willen
we jonge ondernemers extra stimuleren
om de werkgelegenheid en welvaart van
ons dorp te waarborgen. Tenslotte vind
ik dat de gemeenteraadsleden actief in
de dorpen aanwezig en aanspreekbaar
moeten zijn. Resultaten bereiken doe je
samen met anderen.

Zelf ben ik een jonge ondernemer 
en eigenaar van een internetwinkel,
scrapfever.nl. Daarnaast sta ik veel op
beurzen door heel Nederland en België
en geef ik workshops in onder andere De
Malbak. Mijn opleiding is HBO
Marketing Management en MBO
Bedrijfsadministratie. 

Omdat ik niet op een afstand wil toekij-
ken, klagen en vervolgens niets doen,
ben ik in de lokale politiek gegaan. Ik
wil een actieve bijdrage leveren aan de
lokale samenleving en heb me daarom in
2009 als lid van de VVD aangemeld en
sinds april 2010 ben ik raadslid. 

Ik woon drie jaar in Blaricum, in de
Bijvanck. Ik ben op 10 december 1979
geboren in Hilversum en in Loosdrecht
opgegroeid. 

Vier raadsleden stellen zich voor

Carin van den Berg, 
raadslid voor de PvdA
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Ik ben geboren in Groningen in 1968.
Mijn vrouw Carool en ik hebben drie kin-
deren (op OBB). Via Groningen, Breda
(middelbare school), Leiden (universiteit,
rechten), via Rotterdam, Amersfoort en
Arnhem ben ik in 2007 in Blaricum
terechtgekomen, het mooiste dorp van
Nederland aan de Tafelbergheide. 

Boodschappen doe ik bij de AH, ik ga
sporten bij De Lloods (te weinig) en
drink wel eens een biertje bij Moeke.
Met andere woorden: van mij zijn er
meer in het dorp. 

Sinds 2000 werk ik als zelfstandig
ondernemer. Daarvoor heb ik gewerkt
bij onder andere ABN AMRO en
KPMG.

Ik ben al 20 jaar lid van D66, en in
Arnhem heb ik in het bestuur gezeten.
Waarom D66? D66 neemt de mensen
zoals ze zijn, dus verschillen waarderen
in plaats van ze veroordelen. Net als D66
hecht ik niet aan gevestigde belangen en
structuren. Het wordt tijd voor nieuw
bloed in de lokale politiek. 

Ik wil bereiken dat de raad zich weer met
de hoofdlijnen gaat bezighouden en niet
met details. Moet de HOV er komen
(nee!), dat soort vragen. Doelen uitzetten
en kijken of die doelen worden gehaald.
Niet het werk van de ambtenaren over-
doen of controleren. Dat is niet de taak
van de raad. Blaricum is voor mij een
rustpunt, maar wel vol leven. In een dorp
ben je op elkaar aangewezen, zorg daar-
om dat je het goed hebt met elkaar. Ik
ben gek op dit dorp en ik heb het ervoor
over om een substantieel deel van mijn
schaarse vrije tijd aan de lokale politiek
te besteden.

Maarten Elshove, 
raadslid voor D66
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Mijn naam is Mieke Bakker en ik ben
sinds maart 2010 fractievoorzitter en
raadslid voor D66 in Blaricum. 

Ik ben geboren in Voorburg in 1952, en
na te zijn getogen in Baarn sinds 1975
woonachtig in dit prachtige dorp. In
beide dorpsdelen ben ik woonachtig
geweest, waarvan 30 jaar in de
Bijvanck, en ben dus goed op de hoog-
te van wat er in ons dorp gebeurt. 

Voordat ik aan politiek dacht, heb ik
twee dochters grootgebracht, in de ver-
pleging gewerkt en een aantal jaren
financiële administraties gedaan bij
diverse bedrijven. Daarnaast heb ik
jaren vrijwilligerswerk gedaan op de
scholen van mijn kinderen.

Sinds 2002 ben ik betrokken bij de
Blaricumse politiek, wat uiteindelijk
heeft geresulteerd in een raadslidmaat-
schap in 2010 voor D66, de partij die
sinds 2002 niet meer deel heeft mogen
uitmaken van de politiek in Blaricum. 

Wij vormen samen met de VVD en
Hart voor Blaricum de coalitie, en doen
dat in goede harmonie en met respect
voor elkaar. 

Uiteindelijk doen we het met zijn allen
voor een mooi dorp waar we nog ont-
zettend lang van willen genieten en ook
onze kinderen, kleinkinderen en ach-
terkleinkinderen van willen laten
genieten. 

D66 zal zich dan ook de komende jaren
in blijven zetten voor Blaricum door
o.a. ons gezamenlijk coalitieprogram-
ma ten uitvoer te brengen en ons oor te
luister te leggen bij de inwoners.

Mieke Bakker, 
raadslid voor D66
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Chantal van Kommer, 
raadslid voor de VVD
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spraken van de musici van het ensemble
en in het bijzonder van dirigent Simon
Schouten. Zo leerde ik dat hij een inter-
nationaal veelgevraagde zangpedagoog
is en als opnameleider betrokken was bij
vele producties van de Nederlandse
radio en televisie. Voor zijn bemoeienis
met het door hem en Ton Koopman
opgerichte Amsterdam Baroque Choir in
de jaren negentig werd hij genomineerd
voor een Grammy Award.

Annelies had eigenlijk veel liever gezien
dat ik hém had geïnterviewd. ‘Simon
vertelt goed over zijn muzikale activitei-
ten.’ Tot haar spijt is hij niet woonachtig
in Blaricum, dus dat ging niet door.

Hidde van der Ploeg

boekenleggers en notitieboekjes zijn
zomaar een greep uit het assortiment.
Haar man, een technische- en apparaten-
man, helpt haar met onder andere het
printen, zetten, in boekvorm gieten van
aquarellen en het uitgeven van dichtbun-
dels. Samen vormen ze het team Jet’s
Bloemenhoed. Iedere woensdag van
10.30 tot 12.00 uur en van 15.30 tot 18
uur is haar zolderwinkel geopend. 
Henriëtte zoekt ieder jaar een onderzoek
uit, gedaan door de wetenschappelijke
tak van het Epilepsie Fonds, waarvoor zij
de opbrengst van haar verkoop bestemt.
Er wordt onderzoek gedaan naar verbe-
tering van geneesmiddelen, diëten en
chirurgie. Henriëtte hoopt dat haar talen-
ten een steentje kunnen bijdragen aan
een betere wereld voor de epilepsiepa-
tiënten. Voor meer informatie: tel.
5386278 en bloemenhoed.nl. 

Gerda Jellema
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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

Neem nu het laatste concert op 28
november van het vorig jaar in de
Pieterskerk in Utrecht. Het thema was Te
wapen! Ten strijde! Verdriet en Vrede.
Drie kwartier tevoren hield Simon
Schouten in die Utrechtse kerk met z’n
superieure akoestiek een geïnspireerde
inleiding. ‘Ensemble Lyrique bezingt
vanmiddag de eeuwige thema’s van
macht en strijd, verdriet en roep om
vrede. Niet alleen Nederland, maar ook
Spanje en Italië beleefden in de zestien-
de en zeventiende eeuw een culturele
bloeiperiode, ondanks de vele oorlogen,
waardoor Europa werd geteisterd. Het
soldatenlied l’Homme Armé en de ver-
klanking van de oorlogshandelingen in
de slag bij Marignan, gecomponeerd
door Clément Janequin, vormen de rode
draad in ons programma.’

Hogelijk gewaardeerde uitvoering
Ik moet het laten bij deze eerste zinnen
van de toelichting van Simon Schouten.
‘Dit concert zou ook prima passen bij de
landelijke herdenkingen van de Tweede
Wereldoorlog,’ kijkt Annelies Lyppens
terug op de door de aanwezigen in de
Pieterskerk hogelijk gewaardeerde uit-

voering.’ Ze verbindt er de vraag aan hoe
dat bereikt zou kunnen worden. Bij de
oprichting van ‘Vrienden van Ensemble
Lyrique’ in 2002 had zij zichzelf als
voorwaarde gestelde dat er in korte tijd
honderd aanmeldingen moesten zijn. Het
werden er honderdvijftig en dat aantal is
nagenoeg intact gebleven. Natuurlijk
waren er fluctuaties maar dat ontsteeg
nooit het aantal van vijf. 

Nooit gesubsidieerd
Twintig euro betalen de leden jaarlijks,
‘maar er zijn er die veel meer bijdragen’.
Zo is er een Blaricums lid dat onbekend
wenst te blijven dat bijvoorbeeld de kos-
ten betaald van de ruim vierhonderd uit-
nodigingen die bij iedere concertaankon-
diging de deur uit moeten.
De kosten van ieder concert overstijgen
in aanleg de inkomsten. De zaal voor de
uitvoering alsmede repetitieruimten
moeten net als de musici worden betaald.
Ensemble Lyrique dat in 1999 werd
opgericht is nooit gesubsidieerd.
Sponsors komen en gaan, waarbij in
deze moeilijke tijden de nadruk ligt op
die laatste beweging. Makkelijk is die
werving trouwens nooit geweest. Toen in

de voorbereiding op een concert zangers
uit Duitsland logeerden in huize
Lyppens, bleek dat de gasten verzot
waren op de talrijke hen niet bekende
vla-toetjes. ‘Nach jedem Konzert
Campina’ was hun slogan en met die
kreet zochten de ‘Vrienden van
Ensemble Lyrique’ contact met het
genoemde bedrijf. Het werd uiteindelijk
niks.

Veelgevraagd zangpedagoog
Annelies Lyppens heeft als vrijwilliger
voor Amnesty International fondsen
geworven en verzucht terugkijkend dat
die taak een stuk makkelijker was. Het is
verrassend dat het geen afbreuk doet aan
haar enthousiasme. Ons gesprek bevatte
een hoog gehalte aan waarderende uit-

Ze wilde ooit een opleiding aan de
Academie voor Beeldende Kunst volgen
en was daar voor aangenomen. Echter
het programma was zwaar: dag-, avond-
en weekendlessen. Dit kon Henriëtte
lichamelijk niet aan. Naast het aquarelle-
ren maakt ze ook gedichten. 

Ze heeft een gedegen opleiding tot kleu-
terleidster gevolgd en heeft onder andere
gewerkt op wat toen nog een lomschool
heette. Ook heeft zij zich het braille-
schrift eigen gemaakt en boeken vertaald
in dit schrift voor blinden. Ondanks haar
beperkte lichamelijke gezondheid zocht
ze naar activiteiten die haar een uitda-
ging leken. Zo ook haar winkeltje aan
huis: Jet’s Bloemenhoed.

Vrienden spoorden Henriëtte aan om
kaarten te maken van haar aquarellen, en
van het één kwam het ander. Het bleef
niet bij kaarten. Kalenders, onderzetters,

Henriëtte B. Bon-Breitenstein is één
van die vrouwen bij wie het woord
‘acceptatie’ geen loze kreet is. Op
zeventienjarige leeftijd werd bij haar
een ernstige vorm van epilepsie
geconstateerd. Haar ziekte heeft van
haar een vechter gemaakt, en ze werd
iemand die zich met haar talenten
inzet voor (medisch) onderzoek naar
oplossingen voor epilepsie.

Haar ouders hebben Henriëtte, eenmaal
geconfronteerd met epilepsie, niet
anders behandeld dan andere kinderen,
en ze is hen daar nog dankbaar voor.
Ook al moest nadien een arts haar weer
oplappen, Henriëtte heeft geen school-
feestje overgeslagen. Toen zij in haar
jonge jaren haar huidige man leerde
kennen, leidden ze ook een zo normaal
mogelijk studentenleven.

Henriëtte heeft altijd getekend. Ze her-
innert zich dat ze als kind bij hen in de
tuin aan de Vliegweg in een boom zat te
tekenen, en op de middelbare school
kreeg ze een prijs voor haar tekenkun-
sten. Het tekenen en aquarelleren loopt
als een baken door haar leven. Hierin
kon en kan zij veel kwijt, het geeft haar
een houvast. Haar voorliefde gaat uit
naar het verbeelden van water en boten.

De vriendin van Ensemble Lyrique

Het concert van Ensemble Lyrique in de Pieterskerk in Utrecht

Een aquarel van Henriëtte Bon

Jet’s Bloemenhoed

Blaricumse Annelies Lyppens bewondert Simon Schouten. 
Dat Ensemble Lyrique – waarvan hij de dirigent is – na iedere uitvoering
lovende recensies krijgt die vervolgens niet leiden tot blijvende 
waardering, zit haar al heel lang dwars. In 2002 richtte zij daarom 
de kring op van vrienden van Ensemble Lyrique.
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Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2010 vastgesteld

Kleine commissie

Grote commissie

BEL-Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

Recordaantal

Kloppend hart

Nederland van zijn beste kant

Meer weten?

NL DOET, het betere dagje uit!



Ontvangen aanvragen

Verleende vergunningen

Meningvormende raad

Besluitnemende raad

Voorlopige agenda raadsvergadering

CJG

Wmo

Informatie

CJG loket en Wmo loket Blaricum 
open op woensdag



Aanbieden afval verzamelcontainers Spelregels

Toezicht en Handhaving

WAT WEL...

• plastic tassen en broodzakken
• pasta- en rijstzakken
• snoepzakken
• verpakking van vleeswaren en kaas
• folies van tijdschriften en reclamefolders
• blisters van o.a. tandenborstels, 
 snoeren en schroeven
• boterkuipjes, sausbakjes, smeerkaas-, 
 paté- of koffi emelkkuipjes
• groente-, fruit- en saladebakjes of 
 -zakjes, patatbakjes
• bekers van yoghurt, vla, slagroom en ijs
• deksels van potten pindakaas, 
 chocopasta etc.
• knijpfl essen van sauzen zoals ketchup 
 en mayonaise
• fl acons van wasmiddelen en 
 schoonmaakmiddelen
• fl acons van bijvoorbeeld shampoo, 
 douchegel, badschuim en zeep
• tubes van bijvoorbeeld gel, crème, 
 bodylotion en tandpasta
• fl essen van olie en azijn
• fl essen van frisdrank, water en zuivel
• potjes van gel, medicijnen en vitamines
• plantenpotten

Zorg dat alles leeg is en verwijder papier, 
karton of aluminium (folie)resten.

WAT NIET...

Verpakkingen met inhoud

Verpakkingen van chemisch afval
make-upverpakkingen, terpentinefl essen 
en kitkokers

Piepschuim
fastfoodverpakkingen, vleesschaaltjes en 
verpakkingsvulmateriaal

Resten papier, karton of foliemix
afdekmaterialen, chipsverpakkingen en 
doordrukstrips (pillen of kauwgom)

Kartonnen (drank)verpakkingen
melk- en sappakken

Andere plastic producten en 
gebruiksvoorwerpen

deog leeps ne neleotsniut

Houd u a.u.b. aan deze aanwijzingen 
zodat het recycle-proces niet verstoord 
wordt!

WELK PLASTIC VERPAKKINGSAFVAL WORDT 
INGEZAMELD?
Zie de lijst ‘Wat wel’ en ‘Wat niet’ hieronder voor meer informatie 
over welk plastic verpakkingsafval wordt ingezameld. Voor meer 
informatie kijk op www.plastic-heroes.nl

Aanvragen en afhalen 
documenten op dezelfde locatie

Openingstijden loket Burgerzaken  



Uitgangspunten 
bestemmingsplan 
Kom Beschermd Dorpsgezicht 
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Vergaderdata gemeenteraad 
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rondetafelgesprekken 

Behoud dorpskarakteristiek 

Nieuw

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Locatie en aanvang
Rondetafelgesprekken

Raadsvergaderingen

Agenda en raadsstukken

BEL–ART luidt 
2011 in met 
bijzondere 
expositie



Protestantse Gemeente

Blaricum

R.K.      Parochie 

St. Vitus Blaricum

Dorpsagenda
16.00 uur, Bussum. Cursus Tai Chi Qi
Cong, start januari in Hilversum en
Bussum. Workshop: Ziekenverzorging
thuis start 27 januari, Naarden. Cursus
Eerste hulp aan kinderen, 25 januari, 1
en 8 februari 2011 van 19.30-22.00 uur,
Bussum. Veel zorgverzekeraars vergoe-
den (een gedeelte van) de cursus!
Workshop Reanimatie en AED, 
22 januari, cursus van 2½ uur. 
Tijd: 9.30 uur, 12.30 uur en 15.30 
uur, St. Antonius Cardicare, Kloosterhof
4. Info: tel. 5395259, 6924495, 
viviumservices.nl of vivium.nl.
Cursus Symboliek in de kunst, wijk-
centrum ’t Vuronger, Huizen. 17 janua-
ri, 24 januari, 31 januari, 7 februari, 14
februari en 28 februari. Info bij docente
Diana Kostman: tel. 8884795 of via
diana.kostman@casema.nl.
Versa Welzijn/S.W.O-BEL. Tuinbeeld
maken in De Blaercom twee lessen van
9.30-11.30 uur start op 24 januari. Info:
lmooij@versawelzijn.nl. Elke tweede
dinsdagavond van de maand in het
gezondheidscentrum De Lloods van
19.30-21.30 uur het Mantelzorgcafé.
Info: Marianne Verstijnen, Versa
Mantelzorgondersteuning, tel. 6970050
(op werkdagen van 9.00-13.00 uur) 
of Femmy Mulder, S.W.O.-BEL, 
tel. 5314514. Info: swobel.org of
versawelzijn.nl.
Nationaal MS Fonds. Wilt u ons bij de
collecte van volgend jaar ondersteunen
als collectant? Info: 010-5919839 of
msfonds.nl.

Colofon

Eindredactie:
Gerda Jellema, Bela Bouma 
Kopij aanleveren: redactie@heienwei.nl of 
aan Gerda Jellema, Onder den Dael 17, 1261
CN Blaricum, tel. 5317468 of 06-50593402
Redactie: Sybert Blijdenstein, Ria Bulten,
Gerda Jellema, Karin Maas, Daniëlle Mouissie,
Hidde van der Ploeg, Henny Radstaak, Frans
Ruijter, Satyamo Uyldert, Tiny de Wit, Adrie
van Zon
Medewerkers: Linda Eggenkamp, Nico de
Gooijer, Christa Hogenkamp, Aty Lindeman,
Piet Niks, Corryn de Vrieze. 
Foto’s: Peter v. Rietschoten, Sybert
Blijdenstein en Gerbe v.d. Woude
Advertentie-, sponsoropdrachten:
Jacqueline Gesink, tel.: 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. 531 09 84 
Banknr. 12.66.37.296 
t.n.v. Stichting Dorpsblad Blaricum
Druk: JM2 grafische producties, 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 11.00 uur
Eucharistieviering of Woord en
Communieviering. 
Door de week: 
donderdag 19.15 uur 
Avondgebed in de dagkapel.
Zondag 23 januari
Géén viering in Blaricum
11.00 uur Oecumenische viering van de
BEL dorpen in de St. Jansbasiliek in
Laren

Voor verdere informatie:
Zie informatiebord bij de hoofdingang
van de kerk, 
of Pastor C. Lavaleije, Kerklaan 19,
1261 JA Blaricum. 
Tel. 035-53 83153. 
E-mail stvitusblaricum@hetnet.nl.

Kerkdiensten

Evangeliegemeente De Rivier: elke
zondagmorgen 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 evangeliegemeente
derivier.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!

Familieberichten
Geboren
03-12-2010 Nathan Jan Koekemoer
03-12-2010 Ethan Nicolas

Koekemoer
09-12-2010 Phil Marcel Mans

Teuben
07-12-2010 Ines Asmae Jabli
27-12-2010 Britt Aleida Borsen

Huwelijken
06-12-2010 Laurids Maikel Nissen,

en: Leontine Dagmar van
’t Hazeveld

Overleden
21-12-2010 Geertruida (Truus)

Jacoba Calis, geboren
02-10-1925

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
Heeft u iets te melden over uw club,
vereniging, evenement of andere zaken
in Blaricum, laat het ons weten via
redactie@heienwei.nl. Maximaal 175
woorden. Wij beslissen over plaatsing,
eventueel ingekort. Deadline kopij no.
361 (dik): 3 februari, verschijnt op 18
februari.

Zondag 23 januari 10.00 uur
Geen dienst in Blaricum:
BEL-dienst in St. Jan in Laren.
Zondag 30 januari 10.00 uur
Ds. Nel Walet-Kooy
Amersfoort
Zondag 6 februari 10.00 uur
Ds. J. Rinzema
Zondag 13 februari 10.00 uur
Ds. J. Rinzema
Zondag 20 februari 10.00 uur
drs. Jan Greven
Huizen
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 protestantsegemeenteblaricum.nl.

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

EXPOSITIES/CONCERTEN
Galerie Bianca Landgraaf: t/m 6
februari ‘Winterparade’, groepstentoon-
stelling met o.a. Miriam Jacobs en
Menno du Gardijn (schilderijen) en
Peter Hiemstra (beelden). Zomertuin 11,
Hamdorffcomplex. Info: tel. 5335987 en
galeriebiancalandgraaf.nl.
Galerie De Vlierhove: vanaf 23 januari
t/m 20 februari ‘Tussen gras en wolken’,
Ruud Spil en Niels Schouten, schilderij-
en en tekeningen. Beelden van Leo van
den Bos, Marina van der Kooi, Coba
Koster, Tineke Nusink, Anja Vosdingh
Bessem. Info: vlierhove.nl. 
Singer Museum, Laren: t/m 27 maart
2011 ‘Singer Memorial Collection,
Hoogtepunten uit eigen verzameling’.
Vanaf 28 januari ‘Rodin de denker
denkt weer’. Info: tel. 5393939 en 
singerlaren.nl.
Dorpskerk. Concert Kamerorkest De
Muziekkring uit Laren, 6 februari, aan-
vang 15.00 uur

WELZIJN 
Peuterspeelzaal Blaricum. Voor
kinderen van 2 tot 4 jaar. Op alle dagen.
Ochtendgroep 8.30-11.45 uur. Info:
speelzaalblaricum.nl.
Vivium Services. Workshop ‘Echt
gezond eten’, 24 januari van 14.00-

Sint Vituskerk. Kopperklaverjasavon-
den, 11, 18 en 25 januari, 1, 8, 15 en 22
februari en 1 maart, deur open om 19.15
uur, kosten: €2,-. Info: Frank van Aalst,
tel. 5315263 of Jan Majoor, tel.
5312349.
Reumafonds zoekt collectanten in 
de Bijvanck van 27 februari t/m 
5 maart 2011. Info: Jacques Reijnders,
tel. 5263329/06-22914754, e-mail
jenareij@hetnet.nl.
Amnesty International. Help ons
Amnesty-BEL in leven te houden! Info:
Ellen Bernards, tel. 5260475, e-mail
contact@bel.amnesty.nl. Bezoek site
voor details: bel.amnesty.nl.
Tergooiziekenhuizen, locatie Blaricum.
Elke tweede dinsdag van de maand
informatiestand van het Autisme
Informatie Centrum in de hal van de
polikliniek van 13.30-15.30 uur.

BIBLIOTHEEK HLB 
Huizen, Plein 2000 1, tel. 5257410.
Lezing Adriaan van Dis, 18 januari
20.00- 22.00 uur. Inloopochtend derde
woensdag van de maand van 10.45-
12.00 uur. Vrienden van de Bibliotheek
Huizen schenken geluidsinstallatie aan
bibliotheek Huizen. Laren, St. Janstraat
27a, tel. 5382612. Biblioscoop 13 janua-
ri, 19.30 uur. OV-chip voorlichtingsbij-
eenkomst, 18 januari, 14.00-16.00 uur.
Mobiliteitsproblemen? Bibliotheek-aan-
huis! Lidmaatschap vereist, info: 
tel. 5257410, bibliotheekhlb.nl en 
gooisebibliotheken.nl.

Inbreng
rommelmarkt 
U kunt uw spullen brengen naar Rie
Rigter, Eemnesserweg 4, Blaricum.
Geen groot meubilair.

Zon op en onder: op 1 februari, 6.21
respectievelijk 17.27 uur, op 28 februari
om 7.29 respectievelijk 18.17 uur.

Houtje touwtje dicht Foto: Peter van Rietschoten


