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    Laren-Blaricum                       Huizen-Naarden 

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

Zomerconcert 

Het concert is op vrijdag 24 juni en wordt
uitgevoerd door het Concertgebouw
Kamerorkest onder leiding van dirigent
Marco Boni, met als soliste de inmiddels
wel bekende violiste Simone Lamsma.
Het programma bestaat uit:

W.A. MOZART Divertimento in D,
KV 136, E. CHAUSSON Poème

M. RAVEL, Tzigane
P. TCHAIKOVSKY Serenade voor

strijkorkest opus 48

Zie verder op pagina 3

Onderscheidingen

Vier inwoners van de gemeente
Blaricum kregen ter gelegenheid van
Koninginnedag een koninklijke
onderscheiding. 

Tot lid in de Orde van Oranje Nassau zijn
benoemd: mevrouw A.G. Geervliet-
Burggraaff en de heer W.J.M. ter Weijden.
Jonkheer D.J.A.A. van Lawick van Pabst
en de heer J.M.N.R. Zegger zijn benoemd
tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Kampioen
Philip Geserick (11 jaar), turner van
Vlugheid & Kracht Laren Blaricum
schrijft geschiedenis: hij werd op zater-
dag 23 april Nederlands Kampioen!

De circusdag kostte natuurlijk veel geld.
Daarom stortten de ouders allemaal een
beetje geld, maar het was niet genoeg.
Daarom deden de kinderen van de OBB
‘heitje voor karweitje’ om geld op te
halen voor het circus. In totaal hebben
we precies € 1000,- opgehaald! Om
elkaar op de cir-
cusdag te herken-
nen moest ieder-
een een wit T-shirt
mee naar school
nemen. Die gingen
we op school ver-
sieren, maar het
moest wel met het
circus te maken
hebben en het
nummer van je
groepje moest er
op staan. 
Op de circusdag
zelf waren er workshops die je kon vol-
gen. We moesten bijv. touwlopen, ballo-
pen, bordendraaien, diaboloën etc. Je
kon je tussendoor ook laten schminken
door de ouders die zich hadden opgege-
ven om te schminken. Het laatste onder-
deel dat je ging doen moest je extra goed
en lang oefenen want dat onderdeel

moest je opvoeren tijdens de voorstel-
ling. Rond 12.00 uur gingen we lunchen.
Ieder groepje kreeg een tas waarin twee
picknickdekentjes zaten, twee zakken
croissantjes, een zak krentenbollen, een
pak Kapiteinkoek en pakjes Wicky. De
lunch werd gesponsord door AH en bak-

ker Wassenaar. En
aan het eind van de
lunch kreeg ieder-
een een ijsje. 
De voorstelling
begon rond 13.00
uur. Elk groepje
deed de act die ze
als laatste geoe-
fend hadden. De
groepen 1 en 2
begonnen met hun
act en groep 8 ein-
digde. De acts
duurden ongeveer

5 minuten. Aan het eind was er ook nog
een borrel voor de genodigden. 
We vonden het erg leuk dat John Govers
speciaal voor de kinderen een circusdag
wilde in plaats van een cadeau. Iedereen
vond het erg leuk en gezellig en het weer
zat ook zeker niet tegen. 
Groetjes, Paddy en Maud (groep 8 OBB)

www.dayspamooi.nl
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Circusdag OBB op de Meentzoom
Op maandag 18 en dinsdag 19 april was er op de Meentzoom een circusdag
voor de kinderen van de OBB. Dat kwam omdat onze directeur John Govers
met prepensioen ging. Hij wilde geen afscheidscadeau maar hij wilde een
leuke dag voor en met de kinderen van de OBB. 

FOTO PETER VAN RIETSCHOTEN



    

In 2005 werd een nagenoeg identiek
onderzoek gehouden. Deskundigen heb-
ben nu behoefte aan vergelijkbare actu-
ele informatie over het seksuele gedrag
van jongeren. De verwachting is ‘dat het
aanknopingspunten zal opleveren voor
het ontwikkelen van beleid en interven-
ties die de seksuele gezondheid van jon-
geren moet verbeteren.’ De groep 12- tot
17-jarigen vult via de scholen de vra-
genlijst in. In die leeftijdscategorie
speelt Blaricum geen rol, met name
omdat het dorp alleen maar basisscho-
len heeft.

Alle zeventien tot vijfentwintig jari-
gen in Blaricum betrokken
Per deelnemende gemeente
wordt een groep van zeshon-
derd 17- tot 25-jarigen
bevraagd. Dat betekent voor
Blaricum dat alle jongeren 
in deze leeftijdscategorie
betrokken zijn bij het onder-
zoek en het vragenformulier
toegestuurd hebben gekre-
gen. In Muiden – de andere
deelnemer uit de Gooi en
Vechtstreek – is sprake van
dezelfde situatie. GGD epi-
demioloog voor Gooi en Vechtstreeks
Manita van Acker spreekt van een buiten-
kansje. ‘Er wordt gemikt op representa-
tieve aantallen, maar in onze twee dorpen
halen we een veel hoger percentage. Ik
hoop dan ook dat we te zijner tijd naast
het totale resultaat van het onderzoek
over de uitgesplitste cijfers van Blaricum
en Muiden kunnen beschikken.’

Seksueel gedrag
De vragenlijsten richten zich op het sek-
suele gedrag alsmede de normen en

Zwervende zakken

Vorig jaar begon bij ons in het dorp de
verplichte ‘voorscheiding’ van plas-
ticafval.  Velen deden mee. Maar velen
ook niet. Ondanks mijn kritische noot
in hei & wei, deed ik wel mee.  Schoon
plastic direct in de zak, plastic met
voedselresten eerst afspoelen en die
vochtige tissuebodempjes er uit pul-
ken. Ik wil geen stinkende zak in huis.
Dat alles kost ons, ik ben niet de
enige, extra water en energie. Ooit
landelijk berekend of voorzien?  

Met enige weemoed denk ik aan de zes
gemeenten in Limburg die van begin
af aan het plastic afval (uit de grijze
containers) door hun vuilverwerkers
zelf laten ‘nascheiden’. Men deed niet
blind mee met de kostbare, landelijk
opgezette en strak geregisseerde
‘Plastic Hero’ campagne. Er werd
goed nagedacht. Gesteund door
milieudeskundigen werd de keuze voor
nascheiding gemaakt. Inmiddels is
gebleken dat op deze wijze alle plastic
verwerkt wordt en niet slechts een
deel. Ook effectiever en goedkoper.  

In het najaar van 2010 meldde onze
regionale afvalverwerker, het GAD,
trots dat ‘we het hier goed doen’ met
een indrukwekkend tonnage aan plas-
tic. Maar hoe spoort dat met de vele
klachten uit buurgemeente
Hilversum? Klachten over het niet
ophalen van zakken op afgesproken
dagen. Over zakken die door wijken
zwerven. Over zakken die niet in con-
tainers passen. Over containers die
op onlogische plaatsen staan en het
uitzicht bederven. Over zakken die
verkeersveiligheid in gevaar brengen.
Hilversum vraagt zich nu openlijk af
of we destijds met de hele regio wel
voor de handigste manier van inzame-
len hebben gekozen. Ondanks politie-
ke druk wil het gemeentebestuur eerst
de verdere landelijke besluitvorming
afwachten en geen tijdelijke, kostbare
extra containers, met grotere openin-
gen, ook ondergronds, plaatsen. Het
breekpunt blijkt het tot 2016 lopende
contract met het GAD te zijn. Mijns
inziens kan dat contract best openge-
broken worden wanneer de regio zich
unaniem opstelt en overgaat op
nascheiding, door het GAD. Kwestie
van onderhandelen.

Liever ten halve gekeerd dan ten hele
gedwaald! 

Column
door
Sybert Blijdenstein
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Landelijk onderzoek naar seksueel
gedrag jongeren ook in Blaricum
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door Hidde van der Ploeg
Alle Blaricumse jongeren tussen de 17 en 25 jaar zijn betrokken bij een onder-
zoek over hun seksuele gedrag en opvattingen. Het gaat hier om een bijdrage
aan een landelijk onderzoek van Soa Aids Nederland en Rutgers WPF in
samenwerking met de GGD onder 60.000 jongeren. In december van dit jaar
zijn de resultaten van het onderzoek bekend.

waarden die leven onder jongeren.
Onder meer komen vragen aan de orde
als: met wie praten jongeren over seks en
aan welke informatie hebben ze behoef-
te, gebruiken jongeren met een christelij-
ke achtergrond minder vaak condooms,
zijn er verschillen in seksueel gedrag en
beleving tussen autochtone en allochto-
ne Nederlandse jongeren, beginnen jon-
geren die een goede relatie hebben met
hun ouders later aan seks of juist eerder,
hoeveel jongeren gebruiken bij de eerste
geslachtsgemeenschap anticonceptie en
wordt dat (mede) bepaald door maat-
schappelijke achtergronden, waarom
laten jongeren zich wel of niet testen op
soa, hoe vaak komt gedwongen seks

voor, hoe denken jongeren
over homoseksualiteit?

4901 deelnemers in 2005
Het onderzoek in 2005
(dezelfde leeftijdscatego-
rieën) kende 4901 deelne-
mers. Het eerste onderzoek
in 1995 beperkte zich tot
jongeren van 12 tot en met
18 jaar. In die categorie
bleek de landelijke ervaring
met geslachtsgemeenschap

in 2005 te zijn gestegen van 24 tot 31
procent. De conclusie luidde toen dat
meer jongeren weliswaar seksueel actief
waren, maar dat de leeftijd waarop jon-
geren voor het eerst geslachtsgemeen-
schap hebben, niet was gedaald.

Alle resultaten uit het vergelijkbare
onderzoek in 2005 zijn na te lezen 
in Seks onder je 25e, 24,50 euro, 
ISBN 9059720989/9789059720985.



De kinderspeelzaal is geen echte créche
of kinderdagverblijf waarbij de nadruk
ligt op vervanging van de thuissituatie
en het bieden van zorg. De peuterspeel-
zaal heeft een educatief karakter en ver-
vult een belangrijke rol in de ontwikke-
ling van een kind. De kinderen leren
spelen en omgaan met andere kinderen
en de eerste beginselen van onze samen-
leving. In de overgang naar de dagelijk-
se gang naar de basisschool is de peuter-
speelzaal een belangrijke tussenfase
voor peuters.
Bestuurslid Véronique Schaepman: ‘Er
was bij ouders meer behoefte aan flexi-
biliteit, sinds vorig jaar bieden wij dan
ook de mogelijkheid aan ouders om hun
kind maximaal vijf ochtenden per week
van 8.30 tot 11.30 uur te brengen op
door hen zelf te bepalen dagen.’

Subsidie
Helaas moet de peuterspeelzaal het
vanaf dit jaar doen met een stuk minder
subsidie.
‘Helaas maar waar, in een periode van 4

Het Saint Francis’ Hospital is een zie-
kenhuis in het oosten van Zambia dat
medische zorg biedt aan de inwoners van
het Katete district, een gebied zo groot
als half Nederland. Het ziekenhuis ver-
zorgt tevens een opleiding voor ver-
pleeg- en verloskundigen en geeft mede-
werking aan stages voor Zambiase medi-
sche studenten en chirurgen. Door de
beperkte, wisselende overheidssteun kan
dit ziekenhuis slechts overleven met hulp
uit het buitenland. 
Met de opbrengst van 2010, vermeer-
derd met de bijdragen van de Wilde
Ganzen en het NCDO, is een oude kin-
derafdeling omgebouwd tot een algeme-
ne polikliniek waar dagelijks meer dan
300 patiënten worden behandeld. Tevens
is een start gemaakt het Management
Development Plan.
Dit jaar wordt de financiering gezocht
voor de voortzetting van het vorig jaar in
gang gezette Management Development
Plan, alsmede voor de bouw van een
Recovery Room voor dagpatiënten. 

jaar gaan wij er 20% op achteruit. Voor
een peuterspeelzaal als de onze een
enorme hap uit het budget,’ aldus Elise
Diks. ’Om de drempel zo laag mogelijk
te houden proberen wij de ouderbijdrage
ook zo laag mogelijk te houden. De
allerkleinste burgers uit Blaricum moe-
ten kunnen blijven komen! Sponsors
zijn daarom zeker welkom.’
Met steun van het Oranjefonds heeft de
peuterspeelzaal met een team van
enthousiaste vrijwilligers het voor
elkaar gekregen dat de meubeltjes van
de peuters waar zij aan knutselen en
eten opgeknapt zijn. Alle feestdagen,
zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen en
Koninginnedag, zullen gevierd worden
en uitjes als het jaarlijkse zomerfeest en
de herfstwandeling staan ook voor 2011
op de agenda. De tuin is weer voorjaar-
klaar gemaakt en er worden geregeld
educatief materiaal en speelgoed aange-
schaft. 
‘Op deze manier en met een stuk creati-
viteit gaan wij positief de toekomst
tegemoet.’

Tergooiziekenhuizen heeft een formeel
samenwerkingsverband en helpt dit zie-
kenhuis onder meer door het sturen van
medicijnen en apparatuur en door uit-
wisseling van specialisten en deskundi-
gen.

Naast Rabobank Noord Gooiland onder-
steunt een aantal bedrijven en particulie-
ren en de gemeente Blaricum het
Zomerconcert. Bovendien zetten vele
vrijwilligers – onder andere van Tergooi
Ziekenhuizen en Scoutinggroep Tymen
de Sayer uit Blaricum – zich belangeloos
in voor dit evenement.

Info en bestelformulieren: 
www.zomerconcert.nl.

Bezoekers worden verzocht zoveel
mogelijk per fiets te komen.

Parkeren: uitsluitend op het parkeer-
terrein bij het zwembad De Biezem. 

Pendelbusjes à €  2,- (retour).

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)

 

            
          
       

         
         

         
       
      

          
           
        
        
       

    

  De advertentie moet gewijzigd  
  worden zoals aangegeven

  Het model is akkoord
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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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www.vogelinterieurs.nl

door Gerda Jellema
Het hele jaar door worden er tradities
in ere gehouden. Gewoonten en/of
gebruiken en de regels die we afspre-
ken om met elkaar te communiceren,
worden zo van generatie op generatie
doorgegeven. Zowel op nationaal
niveau als op Blaricums niveau pro-
beren we op deze manier een eenheid
te vormen. Tradities treffen we aan in
sport, cultuur, religie en in het her-
denken van mensen in de geschiede-
nis.

Gebruiken, gewoonten kunnen per
stad, land verschillen. En er komen
steeds andere (geschreven) gebruiken
bij. De vraag is: ‘Wanneer wordt een
gebruik, gewoonte of een manier om
met elkaar om te gaan, traditie?’ 
In het voorjaar van 2005 vond Sofia
Cerutti de dichtvorm 160 uit. Een
gedicht met precies 160 tekens. Een
160 moet op een mobiel geschreven
worden en moet voldoen aan diverse
voorwaarden. Tussen november 2006
en april 2009 verschenen de meest
opmerkelijke dagelijks op de voorpa-
gina van nrc.next. Nog steeds kun je
meedoen aan deze nieuwe dichtvorm
www.precies160.nl . Ook is er lesma-
teriaal gemaakt om op middelbare
scholen te gebruiken. Een voorbeeld
van een 160:

Nu de bloesem weent en 
het zachte groen wat donkert
geeft mei een fleurig zicht
maar mocht ik het voorjaar
kleuren stipte ik toch alles
in dat eerste lentelicht
Wee Lass, 15-04-2011

Zal de 160 een blijvertje zijn, zoals
een haiku of limerick? Of leven we in
een tijd waarin geen tradities meer
geboren worden, en we het moeten
hebben van snelle en iets minder
snelle hypes?

Hei & wei kent sinds 2009 de
gewoonte om een interview met de
burgemeester te plaatsen, in dit num-
mer ‘11 vragen aan burgemeester
Joan de Zwart-Bloch’ door Adrie van
Zon. En ook plaatsen wij iedere hei &
wei weer stukjes over, voor en door
Blaricummers. Hei & wei is er al 40
jaar, dat mogen we toch wel een
geschreven traditie noemen?!

Tradities
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Zomerconcert ‘Rust Wat’
Het doel van de stichting SFH Zomerconcert is met dit concert geld bijeen te
brengen om de kwaliteit van patiëntenzorg en opleidingen in het regionale
Saint Francis’ Hospital, Zambia, te bevorderen door duurzame en controleer-
bare ondersteuning te verlenen. 

Peuterspeelzaal belangrijke 
tussenfase voor kinderen

De peuterspeelzaal Blaricum is een stichting die al bijna 40 jaar de allerkleinste
burgers van 2 tot 4 jaar begeleidt in hun gang naar de basisschool en is geves-
tigd in het OBB/Bernardus schoolgebouw. Een team gekwalificeerde en  enthou-
siaste beroepskrachten heeft de leiding over twee groepen van elk 16 peuters. 



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

door Frans Ruijter
Willem Janssen hekwerken, het is Janssen met dubbel s. Waar komen die 
dubbele essen eigenlijk vandaan? Het is een niet veel voorkomende naam in
Blaricum, dus enig onderzoek kan geen kwaad. De opa van Willem, niet toe-
vallig ook Willem geheten, is geboren in Wellerlooi (in Noord-Limburg tussen
Nijmegen en Venlo). Met de mobilisatie van de Eerste Wereldoorlog werd hij
ingedeeld in de Vesting van Naarden. Daar leerde hij de Naardense Riek
Krijnen kennen en zij kregen verkering. Willem bleef, tegen de zin van zijn
ouders, in het in hun ogen ‘verre’ Gooi en kreeg werk bij Stad en Lande. 

Willem had de reputatie opgebouwd dat
hij geweldig recht kon ploegen. Dit
gebeurde toen natuurlijk alleen nog
maar met paarden. Op 20 oktober 1920
trouwde hij met Riek. In 1923 kwamen
zij naar Blaricum en werden zij beheer-
ders van het St. Vitusgebouw. Dit
gebouw wordt in de volksmond gewoon
‘het Vitus’ genoemd. Het toeval wil dat
dit gebouw aan de Kerklaan 10 dit
najaar 100 jaar bestaat. Het echtpaar
Janssen heeft er, totdat de Duitsers het
vorderden in 1943, de scepter gezwaaid.
Hier werd ook hun zoon Jaap geboren.
Elke inwoner van Blaricum is daar met
wat voor gelegenheid dan ook wel eens
binnen geweest, want het Vitus hoort bij
Blaricum, zoals water hoort bij de
brandweer.

Willems ouders
Nadat de Duitsers het Vitus hadden
‘betrokken’ verhuisde Willem Janssen
met zijn gezin naar de Haarlemmermeer.
Daar kon hij werk krijgen, mits hij een
zoon mee zou nemen. Zijn zoon Jaap
ging mee, maar deze kreeg toch weer
heimwee naar Blaricum. De rest van het
gezin Willem Janssen bleef in de
Haarlemmermeer wonen. Jaap kwam
weer naar de Kerklaan en ging werken
bij Kees Rigter, in de volksmond ‘Kees
van Gerrit van Krelis’ genaamd. Daar
werkte ook Annie Post van het loonbe-
drijf aan de Meentweg uit Eemnes. En
zoals zo vaak klikte het wel tussen de
Blaricummer Jaap en de Eemnesserse
Annie. In 1959 kreeg Jaap een vaste
betrekking bij de buitendienst van de
gemeente Blaricum. Annie en Jaap
trouwden in mei 1960 en gingen wonen
op Binnenweg 7, in een gedeelte van de
boerderij van Gerrit de Graaf. In de
volksmond ‘Gerrit de Keu’ of ook wel
‘Gerrit van Lammert van Dikke Willem’
genaamd. Nu woont oud-wethouder
Carel Begeer hier. 

Verhuizen
Na drie jaar werd er verhuisd naar
Kerkpad 18. Daar zag onze nieuwe
adverteerder op 30 januari 1964 het
levenslicht. Geheel in de traditie, werd

hij naar zijn opa vernoemd, en kreeg dus
de naam Willem. In 1969 verhuisde het
gezin Jaap Janssen naar het net gebouw-
de huis aan de Ludenweg, nummer 9.
Opa Willem Janssen was zo trots dat zijn
zoon en zijn gezin nu op de Ludenweg
woonden, dit omdat deze weg vernoemd
is naar de eerste voorzitter van Stad en
Lande, die voor alle boeren in het Gooi
veel betekend heeft. Daarnaast was het
ook nog eens jaren zijn werkgever
geweest. De afnemende gezondheid van
Jaap zorgde ervoor dat Jaap werd afge-
keurd bij de buitendienst. Na een
geslaagde niertransplantatie heeft hij
gelukkig nog jarenlang veel kunnen
betekenen voor vele mensen en instan-
ties in het dorp. Jaap overleed op 20
januari 2002.

Loopbaan 
Zoon Willem ging na de Bernardus-
school naar de lts in Huizen. Hij wilde
metaalbewerker worden. Nadat hij bij
Gert Vos in Laren had gewerkt, ging hij
bij de gebroeders Hamersveld in Eemnes
werken. Hier leerde hij het ‘geheim van
de smid’. De steenfabriek Rijsbergen in
Huizen werd zijn volgende werkgever.
Ineens ging Willem een draai maken in
zijn carrière: hij nam een café in Eemnes
over, Dik Trom genaamd. In die tijd
kocht hij een helft van het dubbele
woonhuis bij de Riool Water Zuivering
Installatie aan de Capittenweg 63. 
Maar het bloed kruipt toch waar het niet
gaan kan; het iets willen maken met je
handen bleek sterker dan cafébaas blij-
ven. Willem ging weer metaal bewerken.
Eerst bij een jachthaven in Eembrugge,
niet veel later als zelfstandige aan de
Capittenweg. 

Sierhekken
Op de foto is goed te zien wat voor mooi
werk Willem maakt. Handbediend of
elektrisch gestuurd, het is voor Willem
geen probleem. Voor Willem is geen hek
te hoog, maar wel allemaal in overleg
met de opdrachtgever te bepalen.
Geheel in overeenstemming met het
hekken- en poortenbeleid in de gemeen-
te Blaricum, is deze zoals u ziet vol-

doende open van structuur. De familie
Janssen kwam uit de grensstreek, zij
verdienden hoofdzakelijk de kost als
smeden en als cafébazen. We zien bij

Je tuin, kleinkinderen, boeken, vereni-
gingen en sport vormen wel een mooie
afleiding, maar toch zijn er van die
momenten dat je iets mist.
Als je dan tegen het einde
van de middag aan de
keukentafel wat zit te nik-
sen en te somberen over
het CDA, de tv-program-
ma’s, de landelijke poli-
tiek, zie ik mijn vrouw al
weer ijverig bezig aan het
aanrecht om te koken.
Zij heeft geen enkel pro-
bleem met ouder worden, heeft altijd
wel iets om handen en gaat opgeruimd
op de oude voet verder.

Gemakkelijke menu’s
Nu schijnt het zo te zijn dat steeds meer
mannen gaan koken. Onze twee
schoonzoons doen het met veel enthou-
siasme. Om mijn grapje dat ik pas ga
koken als ik kan beschikken over een
moderne keuken met kookeiland, wordt
al lang niet meer gelachen. Ook mijn
verweer: ‘Waarom zou ik er aan begin-
nen, terwijl mijn vrouw zo heerlijk
kookt?’ wordt weggewuifd.
Toen de druk alsmaar groter werd zag

ik op tv dr. Frank bij de presentatie van
zijn boek Koken met dr. Frank – deel 2.
Een kookboek om lekker af te vallen

met, aldus mijn vrouw,
gemakkelijke menu’s.
Maar al snel kwam ik
erachter dat koken toch
niet zo eenvoudig is. 

Fruit fruiten
Het vergt de nodige voor-
bereiding om alle ingre-
diënten te verzamelen,
klaar te zetten en te berei-

den, opdat alles op het juiste moment
op tafel staat. Dat kost heel wat hoofd-
brekens. Bovendien stuitte ik op de eer-
ste dag al op iets voor mij totaal onbe-
kends, nl. het ‘fruiten van uiensnip-
pers’. Je denkt dat het iets met fruit te
maken heeft, maar volgens Van Dale is
het: ‘in de pan in kokend vet bakken,
bruin braden: vlees, uien fruiten’. Het
lukt me nog niet om zelfstandig een
hele maaltijd te bereiden. Maar ik sta
mee aan het aanrecht en doe voorname-
lijk snijwerk. Langzaam maar zeker ga
ik vooruit onder leiding van mijn
vrouw. Samen koken en het is nog
gezellig ook.

Willem dat bij hem het bloed kruipt
waar het niet gaan kan. 
Wij van hei & wei wensen Willem een
goede toekomst toe. 

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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Willem Janssen hekwerken

Koken met dr. Frank

Willem Janssen bij ‘zijn’ hek

door Adrie van Zon
Tijdens je actieve loopbaan worden tijd en gedachten grotendeels beheerst
door werk en agenda. Tot op zekere hoogte is dat een zegen. Dat merk je pas
als je uitgewerkt bent. Je moet dan zelf gaan bedenken hoe je tijd in te vullen.



Meeuw 5
1261 RS Blaricum

Tel: 035 5244651
Fax: 035 5244623

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

www.wivi.nl

      

!
piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas

Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV

Al meer dan 60 jaar
ambachtelijk

bereid ijs

IJSSALON

Huizerweg 10
BLARICUM
035 538 34 90

www.ijssalondehoop.nl

moeilijk zijn. Hoe gaat de gemeente dit
oplossen?
Allereerst: Blaricum heeft geen bijzon-
der hoge bestuurskosten. Verder wordt
de hoogte van de lokale lasten voor een
groot deel bepaald door de hoge waarde
van het onroerend goed in dit mooie
dorp waar iedereen zo graag wil wonen! 
De komende tijd zullen we, net als in de
rest van het land, met elkaar een ingrij-
pende bezuinigingsoperatie moeten uit-
voeren. Daarbij zal het vooral gaan om
wat de kerntaken van een lokale over-
heid zijn. Oftewel: wat moet de overheid
doen en wat kan er aan de markt en aan
het eigen initiatief overgelaten worden.
Dat zal, nog meer dan in het verleden,
veel vragen van de eigen verantwoorde-
lijkheid van onze inwoners.

Vanwege de bezuinigingen willen de
meeste gemeenten het werk met 10%
minder mensen doen. De gemeenten
Amersfoort en Berkelland zijn voor-
beelden van gemeenten die regionaal
samenwerken, optreden als ‘regisseur’
en het werk doen met 6 ambtenaren
per 1000 inwoners. Hoe kijkt u daar
tegen aan?
De ambtenaren van de toekomst zullen
steeds vaker jonge hoogopgeleide men-
sen zijn. Zij willen uitdagingen, verant-
woordelijkheid dragen, zijn wars van
bureaucratie en willen hun werktijd
flexibel in kunnen delen. Het zal van ons
als werkgever veel vragen om deze men-
sen blijvend aan ons te binden.
Overigens telt ook de BEL gemiddeld 6
ambtenaren op 1000 inwoners.

Wat is het effect van de BEL-samen-
werking op het punt van kostenbespa-
ring?
Wat betreft het realiseren van meer kwa-
liteit, professionaliteit, continuïteit en
het behoud van onze zelfstandigheid is
het effect groot. Verder halen we winst
uit het doen van gezamenlijke aanbeste-
dingen, bijvoorbeeld op het gebied van
ICT en daarnaast het harmoniseren van
beleid.

Hoe gaat het, gezien de malaise in de
woningbouwmarkt, met de ontwikke-
ling van De Blaricummermeent?
Ondanks de bouwcrisis worden er dit
jaar 80 woningen opgeleverd in De
Blaricummermeent en dat is onder de
huidige omstandigheden een grote pres-
tatie. Het is dan ook een enorme kans om
op dit moment een betaalbaar stukje
Blaricum te kunnen kopen!

De gemeente beschikt al over een nota
Communicatiebeleid 2010-2011. Nu
ligt er de nota Burgerparticipatie in de
BEL-gemeenten ter vaststelling door
de raad. Betekent dat niet meer regels
voor bestuur, ambtenaren en burgers?
Het gaat niet om meer regels. Het gaat
juist om meer mogelijkheden voor onze
inwoners om mee te denken over wat er

in ons dorp gebeurt en meer mogelijkhe-
den om een bijdrage te kunnen leveren
aan gemeentelijk beleid. Iets dat niet
meer weg te denken is in deze tijd.
Daarom besteden we daar nu ook al veel
aandacht aan. Daarnaast was het boven-
dien een wens van de raad bij de vaststel-
ling van de nota Communicatiebeleid
om meer aandacht te geven aan burger-
participatie. Verder hebben we de nota
Burgerparticipatie ook nodig voor de
BKM.

Het is mooi rustig in college en raad.
Hoe krijgt u dat voor elkaar?
Dat doen we volgens mij met elkaar en
voor elkaar.

Hoe bevalt de samenwerking met hei
en wei?
Goed. De hei &wei is een prima drager
van het gemeentenieuws. Die ziet er
goed uit en heeft een ruim bereik in
Blaricum. Dat is precies wat we met
deze samenwerking beoogden. 

U bent nu ruim drie jaar burgemeester
van Blaricum. Wat ging er goed en wat
kan beter?
Alles kan natuurlijk altijd beter, maar ik
vind dat we als gemeentebestuur enorm
veel bereikt hebben de afgelopen drie
jaar. Feitelijk hebben we, terwijl we
bezig waren met de opbouw van de BEL
Combinatie, de ‘winkel opengehouden
tijdens de verbouwing’ en dat alleen is al
een grote prestatie die veel gevraagd
heeft van college, raad en onze mede-
werkers. Het resultaat mag er zijn en
daar ben ik heel blij mee! 

door Adrie van Zon
Vorig jaar zaten we voor ons jaarlijkse
interview nog in Laren. Hoe bevalt het
nieuwe onderkomen hier in Blaricum?
Heel goed. De Bernardus past ons als
een goedzittende jas. Het is een prachtig
gebouw op een prachtige plek in het hart
van ons dorp. We genieten er ook na een
jaar nog iedere dag van dat we, na ruim
twee jaar gastvrijheid te hebben genoten
in Laren, weer terug zijn in Blaricum. 

Hoe is de stand van zaken m.b.t. de
bestuurskrachtmeting? 
Goed, adviesbureau Twynstra Gudde is
enkele weken geleden begonnen met de
bestuurskrachtmeting (BKM) en eind
juni moet de opdracht afgerond zijn. In
de BKM is ook ruimte ingebouwd voor
onze inwoners. Zij kunnen reageren tij-
dens gesprekken met het maatschappe-
lijk middenveld of meedoen aan een
digitale enquête via onze website
(www.blaricum.nl). Vorig jaar hebben
we in de aanloop naar de BKM al een
tussenstand opgemaakt en de uitkomsten
daarvan waren hoopgevend. We zien het
resultaat dan ook positief tegemoet.

Recent verscheen het rapport ‘Méér
samen, samen méér’ van het Gewest
Gooi en Vechtstreek over intensivering
van de regionale samenwerking. Vreest
u niet voor nog meer bureaucratie en
gewestelijke bemoeienis? 
Integendeel, een en ander moet juist lei-
den tot minder bureaucratie en minder

‘bestuurlijke spaghetti’. In het bestuurs-
model zoals het nu wordt voorgesteld zal
het bestuur bestaan uit maximaal 9
bestuurders uit de deelnemende gemeen-
ten. De gemeenteraden zullen een duide-
lijke rol krijgen in de kaderstellende
fase. Persoonlijk ben ik ook van mening
dat er voor bepaalde beleidsonderdelen
qua efficiency en effectiviteit absoluut
winst te behalen valt door samenwerking
op het niveau van het gewest. 

Het rijk heeft nog meer bezuinigingen
en kortingen op de uitkering uit het
gemeentefonds in petto. Blaricum heeft
de hoogste lokale lasten voor de bur-
ger, onder meer vanwege de hoge
bestuurskosten. Nog meer verhogen zal

Jaarlijks vragenuurtje met onze
burgemeester Joan de Zwart-Bloch

Burgemeester en wethouders

F
O

T
O

 P
E

T
E

R
 V

A
N

 R
IE

T
S

C
H

O
T

E
N

F
O

T
O

 P
E

T
E

R
 V

A
N

 R
IE

T
S

C
H

O
T

E
N

F
O

T
O

 P
R

IV
É

B
E

Z
IT



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.

Plonie Hopman is een leuke vrouw,
lief en geïnteresseerd

‘Vrijheid op straat’ is dit jaar het natio-
nale thema van de dodenherdenking.
Een thema dat een bijzondere betekenis
heeft, gezien de gruwelen uit de Tweede
Wereldoorlog én de recente volksop-
standen in meerdere landen in de
wereld. Zowel voor de ouderen als de
jongeren onder ons.  

Vanavond gedenken wij hier al die men-
sen, die hun leven lieten respectievelijk
laten voor de vrijheid. Het hoogste offer
dat een mens kan brengen. Voor een
betere, vrije wereld. Zonder repressie,
corruptie en armoede. ‘Mijn leven geef
ik voor de vrijheid’. Dat was de tekst op
een bord, doorboord door een kogel,
liggend langs de weg naar Damascus.

In de Tweede Wereldoorlog hebben
velen zich vijf jaar verzet tegen de
bezetter. Weg met de situatie waarin de
meest brute, de sterkste overheerst, met
intimidatie en geweld. Wij wilden onze
vrijheid terug. Met rechtvaardige wet-
ten. Waarvoor iedereen gelijk is.
Iedereen gelijke rechten heeft en
dezelfde bescherming geniet. De mens
kan alleen in vrijheid bloeien.  

Dit jaar zien wij hoe plotseling de vrij-
heidsdrang van de mens massaal kan
exploderen. Tegen de eigen leiders, die
wrede dictators werden. Het volk gaat
de straat op, vrijheid eisend. Met hon-
derdduizenden. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog was het onmogelijk en
masse de straat op te gaan. Wij waren
verslagen, bezet en geïntimideerd door
een genadeloze buitenlandse macht. Al
jaren vóór deze wereldoorlog, juichten
langs de straten van fascistisch
Duitsland, miljoenen Hitler toe en
gaven hem de macht. Hij eiste de zo
verderfelijke ‘Lebensraum’ op, in een
breed gevoerde, agressieve oorlog, in
combinatie met een gigantische, kil uit-
gevoerde, systematische massamoord.
Zestig miljoen doden eiste die oorlog,

waarvan vele in doelbewuste genocide.
In de veroverde, bezette landen waren
er dappere daden van verzet, vaak
gevolgd door dodelijke represailles.
Maar voor onze bevrijding hadden we
de hulp nodig van de geallieerde solda-
ten. Van wie velen sneuvelden in onze
straten, voor ons, ver van huis. Ook hen
gedenken wij. 

Nu stromen, elders, de straten en plei-
nen vol. Miljoenen onderdrukte mensen
eisen massaal hun vrijheid op. Zij wor-
den door hun leiders beschoten, uiteen
gejaagd, opgepakt, gemarteld en
gedood. Maar de volgende dag komen
de honderdduizenden weer terug, de
straat op. Over de landsgrenzen heen
zijn ze met elkaar verbonden. Via inter-
net. Een mondiaal netwerk. In feite niet
uit te schakelen. De vrijheid heeft een
universele stem gekregen. Gaat in
seconden de wereld rond.

In de Tweede Wereldoorlog luisterden
we in het geheim naar de radio. ’s
Nachts: Sperrzeit. Kwam je toch op
straat dan kon je opgepakt of doodge-
schoten worden. Bij talloze razzia’s
werden onschuldigen uit hun huizen
gehaald, verzameld en afgevoerd. De
meesten daarvan kwamen nooit meer
terug. Bij het Dachau-monument in
Amsterdam las ik, tot mijn verbijste-
ring, dat er van 1933 tot 1945 in totaal
1634 concentratiekampen zijn geweest,
verspreid over bezet Europa. Al in 1933
werd begonnen met het kamp Dachau,
dat als ‘modelkamp’ de blauwdruk voor
alle andere kampen werd. En waar ook
vrijwel alle 1634 SS-commandanten
werden opgeleid. Het uiterste kwaad
belichaamd.

De belangrijke slotopdracht van het
Dachau-monument mag daarom hier
niet ontbreken: ‘Wees vooral waak-
zaam opdat in uw wereld en die van uw
kinderen nooit meer een misdadig
regime, gebaseerd op dictatuur, ter-
reur, racisme, discriminatie en onder-
drukking aan de macht zal komen.’
Laten wij op deze avond van 4 mei
2011 al die offers gedenken, waarop de
pilaren van onze huidige vrijheid rus-
ten.

Hieraan gedachtig eer ik alle gevalle-
nen, van toen, en van nu. In grote eer-
bied en met oneindige dankbaarheid. Nu
in woorden, dadelijk, buiten, in stilte. 
Ik dank u. 

Ze heeft daar 24 jaar gewoond en veel
geleerd op de Sociale Werkplaats, onder
andere lezen, braille. Tegenwoordig typt
ze bijna alles ‘gewoon’ op een Olympia
schrijfmachine. En daar is ze terecht best
trots op. Toen ze 28 was kwam ze naar
Bussum in het Elizabeth Kalishuis. Op
de dagbesteding leerde ze van alles:
inpakken voor bedrij-
ven, sorteerwerk, goe-
deren tellen, en
weven. Ze probeerde
verschillende dingen
uit en liep stage op
allerlei afdelingen van
werkplaatsen.

Zelfstandig wonen
onder begeleiding
Het nieuwe Elizabeth
Kalishuis op de
Bovenweg in Huizen,
het grote Visio-
gebouw, werd de nieu-
we wereld voor haar.
Op de dagbesteding
deed ze aan inpakken, houtbewerking,
stoelenmatten, verrichte ze kantinewerk,
zette ze knelfittingen in elkaar en werk-
te ze in de plantenkas. Dat laatste had
haar grote liefde evenals het tuinwerk.
Wandelen, samen met een vrijwilliger,
is iets geweldigs voor haar, en een ijsje
eten in het dorp is een hoogtepunt! In
1986 heeft Visio zes appartementen in
de Bijvanck gekocht, voor zelfstandige
bewoning, dan wel onder begeleiding
van de zorgcoördinator, die hen onder-
steunt bij alles wat nodig is voor leef-

baar en prettig wonen. De bewoners
zijn, met behulp van een huishoudelijk
medewerker, zelf verantwoordelijk.

Positief in het leven
Plonie vindt het heerlijk wonen in het
huis aan De Noord in Blaricum. Ze
woont er met 7 anderen en helpt vaak

mee in de keuken.
Haar leven heeft ze
sindsdien heel positief
ingericht. Ze zwemt,
gaat naar pianoles,
doet aan avondsport
en zingt in een koor.
Ze is geweldig muzi-
kaal en haar heldere
sopraantje hoor je
overal bovenuit. Naar
de kerk? ‘Ja, altijd
hoor, daar kan ik ook
fijn zingen.’ En met
vakantie gaan?...
‘Daar ben ik altijd
voor, heerlijk, ik was
al in Noorwegen en

Zwitserland... Alles ruikt daar zo fris. Ik
voel de zon, da’s echt genieten!’ Als ze
dat vertelt straalt ze helemaal. Ze doet
zoveel ze kan en klagen is er nooit bij.
‘In het begin van mijn leven had ik wel
heimwee, maar nu ik ouder ben heb ik
me erbij neergelegd. Ik wil zoveel
mogelijk ‘doen’ en veel contacten
maken, erbij zijn. Ik heb toch alles wat
mijn hartje begeert?’ En ze lacht, dat
doet ze trouwens veel. En dáár kan
absoluut menigeen een voorbeeld aan
nemen!

HOVENIERSBEDRIJF

P.E. CALIS
Tuinadvies             Aanleg en onderhoud
Tuinarchitectuur     Sierbestrating

Witzand 1 - Blaricum (035) 5311912

*
*

*
*

Koninklijke Visio is een goed 
georganiseerde zeer liefdevolle 

organisatie voor blinden en slechtzien-
den. In het Elizabeth Kalishuis 
is er voor de cliënten een ruim 

gedifferentieerd dienstenaanbod en 
een zeer persoonsgerichte benadering.
De zorg is optimaal voor ongeveer 
110 bewoners, die assistentie krijgen 

van ongeveer 100 vrijwilligers.
Daarnaast zijn er een paar 
honderd medewerkers.

Nationale dodenherdenking

Toespraak op 4 mei 2011 door Sybert Blijdenstein

F
O

T
O

 I
N

T
E

R
N

E
T

door Aty Lindeman
Plonie Hopman (57), geboren in Bakkum. Blind. Toen ze 3½ jaar was werd ze
op het Blinden Instituut de Wijnberg geplaatst in Grave, Brabant. Ze vond dat
niet leuk, vertelt ze, maar de zorg was er beter dan thuis. ‘Ach ja, het gebeur-
de nu eenmaal... Er was niets meer aan te doen.’
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Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

De van oorsprong Amsterdamse Gerda
Papavoine settelt zich in 2000 in
Blaricum nadat zij, met tussenpozen,
vele jaren in Frankrijk gewoond heeft.
Gerda Papavoine was office manager.
Toen zij geen baan meer had, keek zij uit
naar andere bezigheden. Die vond zij in
het maken van kartonnen meubelen.
Haar opleiding volgde zij in Lille,
Frankrijk. 

Van doos naar stoel
Frankrijk is het land waar kartonnen
meubelen hun weg reeds gevonden heb-
ben naar de klanten. Langzaam rukt het
gebruik van deze meubelen op naar het
noorden. Het is niet alleen de robuuste
uitstraling, maar ook de duurzaamheid
en de talloze mogelijkheden die het
materiaal te bieden heeft, waarom steeds
meer mensen voor kartonnen meubelen
gaan. Gerda Papavoine maakt onder

door Frans Ruijter 
In hei & wei nummer 307 (mei 2007)
heb ik een artikel geschreven over het
Oorlogsgedenkteken dat staat in het
plantsoen aan de Piepersweg. Met het
hier onderstaande stukje sloot ik het
artikel af. 

Sinds de plaatsing van het monument is
het plantsoen verschillende keren gere-
noveerd. De beplanting heeft zich weel-
derig ontwikkeld, waardoor het zicht op
het monument onttrokken is vanaf de
weg. Dit is jammer, omdat je daarmee
vandalisme in de hand zou kunnen wer-
ken. We moeten beseffen dat het geld
voor dit oorlogsgedenkteken in een hele
arme tijd door de Blaricummers bij
elkaar is gebracht. Als eerbetoon ‘aan
hen die vielen’ moet het monument
weer de uitstraling krijgen die het ver-
dient. Dit zijn we aan de oorlogsslacht-
offers uit Blaricum verplicht.

Veel gebeurd
In eerste instantie was ik bang dat er
niets mee gedaan zou worden door de
hiervoor verantwoordelijke. Maar niets
is minder waar. Tot mijn vreugde, en dat
van vele anderen, is het monument na
enkele jaren nu bijna van alle kanten van

de openbare weg goed te zien (zie bij-
gaande foto). Dit zal de kans op vanda-
lisme zeker verminderen. 

Dankbaar
Men heeft vaak, terecht of onterecht, kri-
tiek op het handelen van de plaatselijke
overheid. Maar hier verdient het college
van B en W van Blaricum een compli-
ment voor het ‘doorpakken’ om dit in
een paar jaar tijd te verwezenlijken. Niet
alleen het college, maar alle medewer-
kers van de buitendienst die hieraan heb-
ben meegewerkt verdienen een pluim
voor de keurige uitvoering. 

Respect 
We kunnen nu letterlijk en figuurlijk met
respect stilstaan met de gedachte ‘aan
hen die vielen’ voor onze vrijheid. 

meer gebruik van oude (of nieuwe) kar-
tonnen dozen die zij in principe tot iede-
re vorm kan omtoveren. De basis is dus
niet duur, maar er gaat veel tijd zitten in
het maken van de door de opdrachtgever
gewenste meubelen. Stoelen, kasten,
siervoorwerpen, kantoormeubilair, je
kunt het zo gek niet bedenken. Een raar
idee dat je zaken doet op een kartonnen
stoel achter een kartonnen bureau; aan
karton als meubel kleeft een vooroor-
deel. Gerda heeft veel beeldmateriaal
waaruit de klant inspiratie kan opdoen
en deze foto’s zetten je vooringenomen
mening ten aanzien van karton in een
heel ander daglicht.

Verpakkingsmateriaal
De opdrachtgever komt met een idee, en
samen met Gerda Papavoine gaat het
idee over in een ontwerp, dat afgewerkt
kan worden naar eigen wens. Het karton

wordt in vorm gesneden, gebogen en aan
elkaar bevestigd, waarna het in de grond-
verf wordt gezet. Gerda vervolgt haar
uitleg over het fabriceren van meubelen:
‘De grondverf geeft het karton al meer
stevigheid. Daarna wordt er bijvoorbeeld
Nepalees- of behangpapier opgeplakt
met behanglijm, waardoor er nog meer
een compacte eenheid ontstaat. Zo nodig
kan er een verflaag over of kunnen ande-
re materialen toegepast worden. Hier
overheen komen drie lagen parketlak op
waterbasis.’
De meubelen kunnen dus ook naar bui-

ten. Ze zijn superlicht, maar verdragen
vele kilo’s. De levensduur is 10 tot 20
jaar. Karton is recyclebaar, biologisch
afbreekbaar, waardoor het een goed
alternatief is. Karton is niet alleen maar
verpakkingsmateriaal, maar verrassend
veelzijdig.

Oorlogsgedenkteken Foto van de maand

Karton verrassend veelzijdig

door Gerda Jellema
Nadat Gerda Papavoine door de crisis thuis kwam te zitten, ging zij op zoek
naar een mogelijkheid om in haar levensonderhoud te kunnen gaan voorzien.

Deze foto is gemaakt door Albert van der Linden
op 8 mei in de Bijvanck

Heeft u ook een mooie of gekke foto van Blaricum, stuur deze dan voor 
25 mei in hoge resolutie naar redactie@heienwei.nl,

onder vermelding van uw naam, waar en wanneer de foto is gemaakt
en een leuk fotobijschrift. En wellicht wordt uw foto geplaatst.

Voor meer informatie: 
Gerda Papavoine, 0610344294, 

verrassendkarton@live.nl en http://
verrassendkarton.wordpress.com.
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De compacte eenheid van karton onstaat doordat het eerst in de grondverf wordt gezet en
daarna wordt bewerkt met behangpapier en behanglijm.

Moederdag in de Bijvanck…
Vandaag voor het eerst erop uit om te leren zwemmen en eten te zoeken kortom, de
Bijvanck  ‘Een prachtig natuur gebied’.



Financiële 
verordening 
vastgesteld 

Herkenbaar? 
Het komt maar al te vaak voor

Wat doet u om een auto-
inbraak te voorkomen? 

Een auto-inbraak is in 5 seconde gepleegd



Ontvangen aanvragen Verleende vergunningen Agenda 
rondetafelgesprek 

Koninklijke 
onderscheidingen 
voor vier 
Blaricummers



Agenda mening-
vormende- en 
Besluitnemende 
raadsvergadering

Officiële opening 
Malbak op 4 juni 

BEL-Commissie 
Ruimtelijke 
Kwaliteit 

Vervangen 
brug palingpad

Informatie

Lekker hangen 
voor de buis?



Overzicht werkzaamheden

Verkeersafwikkeling

Fietsers en voetgangers

Routes

Actuele informatie

2e fase reconstructie Randweg Oost en ’t Merk van start

Donkergroen – Klein Gevaar 

Lichtgroen – Gevaar 

Geel – Verhoogd gevaar  

Oranje – Groot Gevaar

Rood – Zeer Groot Gevaar

Natuurbrandgevaar!



Dorpsagenda
verfroller als met zijn gitaar opvallend
vaardig is. Natasja van den Brink
exposeert haar collectie accessoires,
gemaakt van leer en koeienhuiden.
Dorpskerk Zondag 15 mei zijn de cel-
liste Maaike Peters en Crissman Taylor,
mezzosopraan, te gast in de Dorpskerk.
Info: 
www.protestantsegemeenteblaricum.nl.
Openlucht Bioscoop Rust Wat 21 mei.
Terrein open vanaf 20.30, de film start
om 21.30. 
Info: www.blaricumpromotie.nl.

WELZIJN 
Peuterspeelzaal Blaricum. Voor
kinderen van 2 tot 4 jaar. Op alle dagen.
Ochtendgroep 8.30-11.45. Info:
www.speelzaalblaricum.nl.
Versa Welzijn/S.W.O.-BEL. Elke twee-
de dinsdagavond van de maand in het
gezondheidscentrum De Lloods, 19.30-
21.30, het Mantelzorgcafé. Info:
Marianne Verstijnen, Versa Mantelzorg-
ondersteuning, info: www.versawel
zijn.nl/mantelzorg, tel. 6970050 of
Femmy Mulder, tel. 5314514. Info cur-
sussen: www.versawelzijn.nl of tel.
5314514.
De Blaercom. Iedere dinsdag vanaf
13.30 spelmiddag. Info: Lisette Mooij,
tel 5312977 of lmooij@versawelzijn.nl. 
Tergooiziekenhuizen, locatie Blaricum.
Elke tweede dinsdag van de maand

N.B. De lokale websites kunt u vinden
op www.heienwei.nl.

EXPOSITIES/CONCERTEN
Galerie Bianca Landgraaf 1 mei t/m
26 juni, Mysterie en droom: vier Franse
kunstenaars, Karim Borjas, Monique
Pavlïn, Gérard Redoulès, Jorge Soler.
Donderdag t/m zaterdag 13.00-17.00 en
op afspraak. De galerie is verder
geopend op de eerste en derde zondag in
de maand en op koopzondagen.
Hamdorffcomplex. Info: tel. 5335987
en www.galeriebiancalandgraaf.nl.
Galerie De Vlierhove bestaat 25 jaar.
T/m 22 mei stockexpositie, geopend op
zaterdag en zondag 14.00-17.00. Onder
andere levensgrote bronzen paarden,
gemaakt door Leo van den Bos. Info:
www.vlierhove.nl.
Singer Museum Laren. T/m 22 mei
2011 ‘Rodin de denker denkt weer’.
Info: tel. 5393939 en www.rodin
dedenker.nl. Van 28 april t/m 22 mei
Vereniging van Beeldende Kunstenaars
Laren-Blaricum, www.singerlaren.nl.
BEL-Art T/m 19 mei expositie van Jan
Min, schilderijen, Marloes Eerden,
beelden en Peter Beemsterboer, fotogra-
fie, op werkdagen vrij te bezichtigen
8.30 -17.00 in het BEL-kantoor.
Torenhof tot 15 mei. Expositie van
Mattijs Hazewinkel. Een beeldend kun-
stenaar die zowel met een spuitbus en

informatiestand van het Autisme
Informatie Centrum in de hal van de
polikliniek, 13.30-15.30.
De Malbak. Elke woensdag zaalvoet-
bal, voor zestien jaar en ouder, 20.00-
21.30, info: 5262902. De Malbak zoekt
vrijwilligers voor de Kindervakantie-
week van 25 t/m 29 juli. Thema: ‘Bouw
je droom!’ Aanmelden: 5262902 of
pkoppers@versawelzijn.nl. 
MS Fonds zoekt in Blaricum een nieu-
we coördinator voor de MS collecte 
in november. Info: Pamela Zaat, tel.
(010) 5919839 of pamela@nmsf.nl of
www.mscollecte.nl.

BIBLIOTHEEK HLB 
Huizen, Plein 2000 1, tel. 5257410.
Inloopochtend derde woensdag van de
maand, 10.45-12.00. Ontmoet en 
groet, 28 mei, 14.00-15.00. Laren,
St. Janstraat 27a, tel. 5382612.
Biblioscoop, 19 mei, 19.30.
Mobiliteitsproblemen? Bibliotheek-
aan-huis! Lidmaatschap vereist, info:
tel. 5257410, www.bibliotheekhlb.nl en
www.gooisebibliotheken.nl.

KERKDIENSTEN
Zondag 15 mei 10.00 uur
Ds. Joep de Valk
Zondag 22 mei 10.00 uur
Ds. J. Rinzema

Zondag 29 mei 10.00 uur
Ds. Friso Mout, Baarn
Info: 
www.protestantsegemeenteblaricum.nl. 

R.K. St. Vitus
Diensten in het weekend:
Zaterdag 17.00 uur en zondag 11.00
uur
Eucharistieviering of Woord en
Communieviering 
Op 15 mei 
Kindernevendienst
Door de week: 
Donderdag 19.15 uur 
Avondgebed in de dagkapel
Bijzonderheden:
Zondag 15 mei 11.00 uur 
viering m.m.v. Timeless
Info: Pastor C. Lavaleije 5383153, 
e-mail: stvitusblaricum@hetnet.nl en
www.vitusblaricum.nl.

Evangeliegemeente De Rivier
Elke zondagmorgen 10.00 uur dienst in
de aula van de Basisschool De
Levensboom in de Bijvanck. Info: tel.
5252804 en www.evangeliegemeente
derivier.nl.

Torenhof
Protestantse diensten: 1e en 3e woens-
dag van de maand 10.00 uur. Katholieke
diensten: 2e en 4e (5e) 10.00 uur.

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

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, Ilse Bloemen,
Gerda Jellema, Aty Lindeman, 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, Piet Niks,
Corryn de Vrieze. 
Foto’s: Peter van 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 niet
ontvangen?
Of heeft u een vraag over de bezorging,
of een beschadigd exemplaar ontvangen,
stuur dan een e-mail naar
heienwei@jm2.nl o.v.v. ‘hei & wei
bezorging’. U kunt op werkdagen ook
bellen met 5316520.

In 1980 kochten we de monumentale
boerderij Fransepad 1 hoek
Dorpsstraat in Blaricum. 
De boerderij lag erbij alsof de koeien
zojuist het pand verlaten hadden. 
In de tuin fruitbomen en bloeiende
vlierstruiken. 

Hooi nog op de deel en in de hooiberg.
In de stallen hebben toen bij ons nog een
aantal jaren echte paarden gestaan, vele
paarden zelfs. 

25 jaar geleden op Koninginnedag 1986
werd galerie De Vlierhove geopend in de
boerderij. Sindsdien hebben vele kunste-
naars er hun werk laten zien. Bijna 200
exposities met drukbezochte openingen
en bezoekers uit het hele land vonden
plaats. 
In de galerie staan nu grote bronzen
paarden gemaakt door Leo van den Bos. 

De Dorpskerk organiseert op 12 juni een
oecumenische Pinksterviering op het
Oranjeweitje voor heel Laren, Eemnes
en Blaricum. Hiervoor wordt een luister-
rijk Blaricum Pinkster Projectkoor
gevormd. Dirigente Margreet Veerman.
De repetities starten op dinsdag 24 mei
van 20.00 tot 21.30 uur, vervolgens op
31 mei en 7 juni en een optreden op 12
juni, 1e Pinksterdag om 11.00 uur op het
Oranjeweitje. Iedereen wordt uitgeno-
digd mee te doen. Oefenlocatie: de
Dorpskerk Blaricum. Aanmelden bij de
dirigent via veermanmusic@hotmail.com.
Info: 5336405

Met een hart voor kunst, kunstenaars
en een hart voor Blaricum verblijf ik 
met hartelijke groet,
Carien Bölger-Schoenmakers 

Familieberichten
Geboren
05-04-2011 Joey Schaafsma

Huwelijken
08-04-2011 Willem Jacobus

Johannes van der
Klift, en Ganna
Ivanivna Zhukova

Epilepsiefonds
Het Nationaal Epilepsiefonds zoekt vrij-
willigers in Blaricum om te collecteren
voor de collecte van eind mei. Daarnaast
is er dringend behoefte aan begeleiders
om vakanties voor patiënten moge-
lijk te maken. Informatie en aan-
melden: Maarten Heidweiller, email:
heidweiller@xs4all.nl. 
Zie ook: www.epilepsiefonds.nl

Dental Design Center (in de Lloods)
bestaat 15 mei a.s. 5 jaar. 
Met postacademische opleidingen, een
ruime praktijkervaring en de beschik-
king over alle benodigde moderne appa-
ratuur kunt u bij Dental Design Center
terecht voor de specialisaties: implanta-
ten, tandheelkundige chirurgie, kronen
en bruggen (metaalvrij), vervanging van
amalgaam en/of kunststof vullingen
door porselein en tandheelkundige
hygiënische zorg. 
Info: www.ddc-blaricum.nl en 5319996.
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Kopij
Heeft u iets te melden? Laat het ons
weten via redactie@heienwei.nl. Wij
beslissen over plaatsing, eventueel
ingekort. Deadline kopij no. 369: 
25 mei, verschijnt 10 juni.

Oecumenische
Pinksterviering

25 jaar De Vlierhove in Blaricum

Er is de komende zaterdagen en zondagen tot en met 22 mei ook een 
stockexpositie te zien tussen 14.00 en 17.00 uur. 

Iedereen is van harte welkom! 

Pinksterkoor Geestesvreugd


