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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

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

PC Helpdesk
Versa Welzijn zoekt voor de dinsdag-
middag van 14.00-16.00 een vrijwilliger
die bezoekers wil helpen met vragen
over hun pc. 
Beschikt u over een behoorlijke dosis
kennis op het terrein van de pc en vindt
u het leuk die kennis over te dragen op
50-plussers uit de BEL-gemeenten,
stuur een mail met enige informatie naar 
pchelpdesk@swobel.org. Info:
www.versawelzijn.nl / www.swobel.org.

Bezuinigingen
Meerdere gemeenten hebben besloten de
subsidie op het maatschappelijk werk
voor de komende jaren te verminderen.
Het gevolg van deze bezuinigingen bete-
kent voor Blaricum en Huizen dat, tot
spijt van Versa Welzijn, de arbeidsover-
eenkomst met Alette van de Lagemaat,
niet wordt verlengd. 
Op 31 augustus liep haar contract af.
Gezien haar kwaliteiten, haar persoonlij-
ke inzet en haar goede werkrelaties met
o.a. de partners binnen De Lloods en het
gezondheidscentrum de Bovenmaat, was
Versa Welzijn graag met haar verder
gegaan.

Afscheid 
Frits Le Coultre
Op 22 augustus is mr. Frits Le Coultre
overleden. Er is ontroerd afscheid geno-
men van een bijzondere, interessante en
werkzame man, betreurd door velen,
vooral door zijn dierbare echtgenote
oud-burgemeester Anna Jacoba Le
Coultre, hun kinderen en kleinkinderen.

Italië Magazine
Italië Magazine ging op zoek naar de
beste, echt Italiaanse restaurants in
Nederland, voor de verkiezing van het
‘Restaurant van het Jaar’. Da Bruno is
één van de genomineerden. In het
najaarsnummer van Italië Magazine zal
worden bekendgemaakt welk restaurant
de winnaar is en zich het ‘Italië
Magazine Restaurant van het Jaar 2011’
mag noemen. De prijs zal in september
tijdens een feestelijke bijeenkomst in
het Hilton Amsterdam worden uitge-
reikt. Bovendien wordt de winnaar ge-
eerd met een uitgebreide reportage in
Italië Magazine.

In de keuken van de boerderij worden
diverse soorten pap gekookt: rijstepap,
griesmeelpap, chocoladepap, custardpap.
Uiteraard mag u proeven, want er gaat
niets boven een lepel verse lauwwarme
pap. Bent u meer
een liefhebber van
ganzenborst, of
een vers specu-
laasje uit de histo-
rische oven, ook
dat kunt u probe-
ren. Verder zijn
een stoelenmatter,
een imker en een pompenboorder aan het
werk. Op de akkers langs de Noolseweg
zijn diverse landbouwactiviteiten.

Boerenteams
De dag begint met de aankomst van de
boerenteams om 12.00 uur. De ploeg die
het best kan boomslepen, rogge opbinden,
hooien, dorsen et cetera, beoordeeld door
een deskundige jury, mag een jaar lang de

wisseltrofee, een miniatuur boerenwagen,
op de schoorsteenmantel zetten.

Boeldag
Het publiek kan zelf ook inkopen doen,

bijvoorbeeld een
lekkere snee bruin
brood met kaas in
de boerderijtent,
of ouderwets
snoepgoed op het
kinderplein, waar 
het poppentheater
staat en waar de

jongste bezoekers allerlei kinderspelen uit
grootmoeders tijd kunnen doen. Voor de
aankoop van bijzondere materialen kunt u
terecht op de Boeldag, het sluitstuk van
de Dag van het Werkpaard. Deze veiling
van ouderwetse spullen begint tussen
16.30 en 17.00 uur. De entree van de Dag
van het Werkpaard is uiteraard gratis.
Meer informatie: 
www.dagvanhetwerkpaard.nl.

www.dayspamooi.nl
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‘Alle kommen, neit vergeten’
Ouderwets shoppen op Dag van het
Werkpaard
Niet alleen een boerenerf maar een heus boerendorp uit het begin van de vori-
ge eeuw verrijst zondag 25 september op het Blaricumse Oranjeweitje.
Inclusief authentiek kruidenierswinkeltje zoals er vroeger twee op de
Meentweg waren, van Gijs Rokebrand en Mie Steenbeek.
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Nelleke is gelukkig ongeschonden uit de
strijd gekomen en vage littekens reste-
ren. Haar interesse voor Nepal en dan
met name voor de provincie Chitwan en
het plaatsje Jutpani, met ongeveer 4800
inwoners, heeft geen deuk opgelopen en
ze heeft zeker niet stilgezeten. Twee
broers, Keshab en Ramsharan, die
Nelleke motiveerden en inspireerden
om samen te werken met diverse projec-
ten, zijn nog steeds, aldaar, haar part-
ners. Nelleke praat gepassioneerd over
dit prachtige, maar arme stukje Nepal.

De specht, de kip en moeder natuur

Op een ochtend werden we wakker van
een ratelend getik, buiten naast het
raam. Het bleek  een jonge bonte
specht, die driftig probeerde het dikke
perspexraampje van ons eekhoorn-
voederhuisje te vernielen. Hij wilde
naar de nootjes achter het raampje.
Lukte van geen kant. Ik dacht, beest
vlieg op en verdwijn. Maar de gevleu-
gelde, puberende drifttikker deed wat
anders. Hij was door het dolle heen,
als een kip zonder kop. Hij wipte van
het plankje af. Klampte zich met zijn
scherpe klauwen aan de muur. En
begon zijn agressie bot te vieren op de
keiharde bakstenen. Nu nog kwader en
met een nog hoger toerental. Ik zag
zijn snavel stomper en stomper wor-
den. Stomme zak, dacht ik, straks kun
je geen wurm of kever meer uit een
boom halen. Eigen schuld dikke bult.
Net zoals met die veroordeelde, stenen
gooiende en plunderende relschoppers
in Engeland. Dieren zijn net als men-
sen. Welke vogel zong dat ook alweer? 

In Frankrijk, op mijn vakantieadres,
trof mijn Engelse gastheer op een och-
tend één van zijn drie kippen, smerig
uiteengereten, aan in de ren. Dader
onbekend. Met de bebloede restanten
in zijn handen stond hij onzeker in het
rond te kijken. Begraven in de tuin
ging niet. Rotsgrond. Zijn Franse
buurman deed de luiken open. Hij
keek mijn gastheer aan en knikte ver-
volgens zwijgend in de richting van
het ravijn, achter de tuinhek. Met een
licht beschaamd gevoel van ‘dat doe je
toch niet’ wierp mijn gastheer de ver-
scheurde kip over het hek, de diepte in.
De volgende ochtend ging hij vroeg,
met een mengeling van gêne en
nieuwsgierigheid, voorzichtig kijken.
Grote verbazing. Alles in de diepte
was weg, er lag zelfs geen veertje
meer. Schoon opgeruimd door moeder
natuur. Perfecte recycling. En dat in
een recordtempo. Bovendien geheel
gratis. 
Dat is wat anders dan dat breiwerk in
ons land met al die gescheiden aanbie-
dingen van afval. Van een milieudes-
kundige hoorde ik laatst dat van al het
apart aangeboden plasticafval, van-
wege de vele verschillende plastic-
soorten, alleen plastic bloempotten
gemaakt kunnen worden. Waar zijn we
toch mee bezig?  

(P.S. de verdwenen paashaas is nog
niet opgedoken. Ik houd u op de hoog-
te.) 

Column
door
Sybert Blijdenstein
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Werken aan een toekomst
door Gerda Jellema
Kunt u zich nog het verhaal herinneren van Nelleke Alders in hei & wei nr. 324
van december 2008 ‘Oog in oog met een luipaard’, waarin zij verslag doet van
haar, zoals ze nu zegt, ‘eerlijk gevecht op leven en dood’ met een luipaard in
Nepal? Wij wilden graag weten of Nelleke Nepal na deze geschiedenis nog wel
ziet zitten.

Naaiatelier en school
Nelleke geeft in Blaricum schilderles
aan kinderen en volwassenen, hiermee
bekostigt zij onder andere haar per-
soonlijke uitgaven die gepaard gaan
met haar bezoeken aan Nepal. Ook de
opbrengsten van de verkoop van haar
schilderijen worden hiervoor gebruikt.
Dankzij donaties, van stichtingen en
particulieren, heeft zij een naaiatelier
kunnen opzetten. Scholing is een voor-
waarde om de bevolking zelf in bewe-
ging te krijgen en ook deze uitdaging
ging Nelleke aan. Inmiddels is er een
goed schoolgebouw neergezet voor 150
leerlingen. Hierin participeren de rege-
ring, de plaatselijke bevolking en de,
mede door Nelleke opgerichte,
Stichting Child Welfare Organisation
Nepal.

Waterputten en toiletten
Nelleke vertelt dat tot een paar jaar
geleden de bewoners van Jutpani geen
toiletten en wasvoorzieningen hadden.
Men deed zijn behoefte in de natuur en
liep kilometers voor water. Er zijn nu
zes toilet- annex wasgebouwen gereali-
seerd. Momenteel zijn er vier werkende
waterputten en twee die alleen in het
regenseizoen goed functioneren.
Nelleke: ‘Er moet meer dan negen
meter geboord worden, wil men bij het
zo begeerde water komen. Dit gaat nu
nog allemaal met de hand.’
Stroomvoorziening is zo goed als afwe-
zig. 

Stroom en irrigatie
De projecten die nu prioriteit krijgen,
zijn het aanleggen van irrigatiesyste-
men en voorzieningen voor elektra. De
begroting hiervoor is geraamd op
75.000 euro. En natuurlijk blijft het
sponsoren van een kind, zodat dit kind
een basisscholing krijgt, bovenaan het
lijstje staan. Voor 180 euro per jaar,
gedurende 12 jaar, werkt de sponsor
mee aan de toekomst voor een
Nepalees kind. 

De Stichting
De Stichting Child Welfare
Organisation Nepal zet, samen met de
lokale bevolking, projecten op poten en
houdt toezicht. Binnen de gemeen-
schap zijn verantwoordelijken gekozen
die ter plekke controleren of de afspra-
ken nagekomen worden en zij zijn dan
ook verantwoordelijk voor de uitvoe-
ring en onderhoud. De Stichting kent
inmiddels ook een Belgische zuster.
Het moge duidelijk zijn dat Nelleke
haar hart nog steeds verpand heeft aan
dit stukje Nepal, waar al veel opbou-
wend werk verzet is, maar waar ook
nog veel werk ligt. 

Info: www.childwelfarenepal.nl. 

Foto’s van boven naar beneden: de nieuwe
waterput en wasgelegenheid, les in de oude
school, de oude en de nieuwe school en de
nieuwe school met de namen van de dona-
teurs.



door Hidde van der Ploeg
De Dooyewaard Stichting – opgericht
in 1981 – beoogt het in stand houden
van ateliers annex woonruimte om het
kunstenaarskarakter van Blaricum te
behouden. Ieder jaar nemen twee kun-
stenaars van de Stichting deel aan de
Atelier Route Blaricum (zaterdag 10
en zondag 11 september).

Dit jaar is dat onder andere kunstschilder
Ruben Kragt met wie we contact zochten
in Israël waar hij tot onze deadline op
vakantie was met zijn Israëlische vrien-
din. ‘De komende maanden zal ik zeker
nog een aantal schilderijen maken die in
feite zijn ontstaan op Israëlische bodem,’
benadrukt hij de inspiratie die meege-
reisd is. ‘Of Israël daardoor van beteke-
nis wordt in mijn werk betwijfel ik. Ik
ben geneigd beeldmateriaal te gebruiken
dat in zichzelf geen gecompliceerd ver-
haal meedraagt.’

Blaricumse invloed
Op de vraag of zijn verblijf in Blaricum
de aard van zijn werk mogelijk wel heeft
beïnvloed, kan hij eveneens kort zijn.

‘Niet in visuele zin. Ik ben niet plotse-
ling boerderijen, weilanden en bossen
gaan schilderen. Dat zijn sowieso geen
onderwerpen die je snel terug zal zien in
mijn schilderijen, dat is me meestal te
organisch, al zweer ik het niet af.
Blaricum heeft wel mijn werkwijze beïn-
vloed en mijn discipline op de proef
gesteld. Na de Atelier Route loopt mijn
verblijf trouwens af. Eind september ver-
huis ik naar Utrecht en zoals het er nu
uitziet heb ik daar een atelier dat ik zal
delen met vele anderen.’

Existentialistisch drama
‘Om direct na mijn afstuderen in

Blaricum te gaan wonen was toch moei-
lijker dan ik dacht,’ kijkt hij terug op zijn
verblijf in ons dorp. ‘Ik woonde hiervoor
in een studentenhuis of in een atelier van
de Hogeschool voor de Kunsten en was
nooit alleen.’ Dat de situatie in Blaricum
volstrekt anders bleek te zijn, was van
grote invloed. ‘Elk schilderij dat ik
begon veranderde al snel in een soort
existentialistisch drama. Dat was mis-
schien ook wel nodig om weer opnieuw
te beginnen en ik denk dat veel afgestu-
deerden hier tegenaan lopen.’

Alledaagse situaties
Onmiddellijk na zijn vakantie in Israël is
Ruben inmiddels begonnen met zijn
voorbereiding op de Blaricumse Atelier
Route. ‘Ik heb in september ook nog een
tentoonstelling in Utrecht,’ vertelde hij
ons vanaf zijn vakantieadres. ‘Dus moet
ik nog een selectie maken van wat ik in
Blaricum houd en wat ik in Utrecht wil
laten zien. Gouden kansen of nieuwe
mogelijkheden verwacht ik eigenlijk niet
van de Atelier Route. Wie weet verkoop
ik wat.’
‘Alledaagse objecten en situaties vormen
een basis voor mijn schilderijen,’ luidt
zijn toelichting op wat kijkers en bezoe-
kers zowel in Blaricum als Utrecht
mogen verwachten. ‘Als maker heb ik
geen geheime informatie over de beteke-
nis. Het werk draagt alle inhoud zelf.
Alles wat een toeschouwer uit een schil-
derij haalt, is legitiem onderdeel van dat
schilderij.’ Het is een fragment uit de
introductie die hij schreef voor zijn
expositie in Utrecht, een visie dat mij uit
het hart is gegrepen. Als ik er in ons con-
tact aan refereer, is zijn reactie:
‘Alledaagse objecten en situaties, het
zijn eigenlijk nooit punten van discussie
geweest. Misschien zie je dat ook wel
niet terug in mijn werk.’

Woensbergweg 2   1261 AP Blaricum

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

(Graag na telefonische afspraak)

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

Terug naar
normaal
door Gerda Jellema
Zo, de vakantie zit erop, kinderen
gaan bijna weer naar school en de
ouders weer aan het werk. Bij de
AH, C1000 zie je de bekende koppen
weer en is boodschappen doen weer
een bijpraatmoment. 
Wat is dat toch, dat we blij zijn als de
vakantie begint en we dingen gaan
doen die we misschien nog nooit
gedaan hebben, erop uit trekken naar
onbekende oorden, of juist terug gaan
naar die camping waar de kinderen
zo lekker in het zwembad kunnen spe-
len. En dat we ook weer heel blij zijn
om thuis te komen. Alles terug te vin-
den op zijn eigen plek, vertrouwd,
geborgen. En gelukkig is er niet al
teveel veranderd en ook niet veel
gemist. Tijdens de vakantieweken was
het rustig in het dorp. Je waant jezelf
bijna op vakantie, veel mensen die je
van gezicht niet kent, al groeten ze je
vriendelijk. Soms kijken ze naar je
met zo’n vragende blik: ‘Is dit ook een
BN’er?’ En er wordt vaker naar de
weg gevraagd. Rond de camping is
het wat drukker, maar net zoals voor
de meeste inwoners van Blaricum,
zijn de wandelingen niet al te ver van
tent c.q. huis. In onze eigen natuur is
het nog steeds rustig wandelen. De
hei staat dit jaar wel heel erg vroeg in
bloei, of lijkt dat maar zo? En het
gras in de wei is groener dan ooit.
Wat is het hier toch mooi. Het leven is
weer ‘normaal’!

Kunstenaar Ruben Kragt (23)

Inbreng Dooyewaard Stichting in Atelier Route Blaricum
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Prinsjesdag
Ontbijt 2011
De gezamenlijke kerken van Blaricum,
Eemnes en Laren organiseren dit jaar
weer het succesvolle Prinsjesdag ont-
bijt. Op bescheiden wijze willen de
kerken een bijdrage leveren aan het
maatschappelijk debat.

Spreker is Kees van Lede, oud ceo van
Akzo. Daarnaast commissaris van bedrij-
ven als Heineken, Philips, Stork, Air
France-KLM, Air Liquide en Sara Lee.

Thema: ‘Deze wereld: één wereld?’

Toelichting
Steeds minder lijken soevereine bedrij-
ven te kunnen bestaan. Steeds meer
wordt de wereld één dorp. Wat betekent
dat voor onze kijk op samenwerking, op
succes? Wat betekent dat voor de leiders
van een nieuwe wereld? De ander als
concurrent? Of: medebewoner van die
ene planeet?  Moet er niet een lans wor-
den gebroken voor ‘planetair – denken?’
Dhr. Van Lede laat zijn licht schijnen op
de persoonlijke verantwoordelijkheden
en de levensbeschouwelijke aspecten.

Onder het genot van een royaal aange-
kleed ontbijt is een ieder van harte wel-
kom op dit ontbijt. Dinsdag 20 septem-
ber in Restaurant De Tafelberg. Tijd: van
7.00-9.00 uur. Opgave bij Henny
Wapstra, tel. 5387011, e-mail: 
hwapstra@xs4all.nl. Kosten € 16,50.

De vraag is: ‘wat is de scope voor 
toekomstig leiderschap?’

Op beide dagen exposeren 23
Blaricumse kunstenaars van 11.00 tot
17.00 uur hun werk. Vlaggen en pijlen
markeren de adressen. In de Dorpskerk
wordt weer een overzichtstentoonstel-
ling gehouden, zaterdag van 11.00-
17.00 uur en zondag van 12.00-17.00
uur, met een werkstuk van elk van de
deelnemende kunstenaars, samen met
een map met nadere informatie over en
voorbeelden van zijn of haar werk. De
brochures met werk, de namen, de route
en de adressen van de kunstenaars lig-
gen in de
lokale boek-
handel, win-
kels, en in de
Do r p ske rk .
Er is voor

kinderen schminken en maskers beschil-
deren, op de Aspergeboerderij aan de
Angerechtsweg 11. Langs de route, aan
de Polweg 5, is als vanouds weer de oer-
gezellige theeschenkerij, met heerlijk
gebak, ingericht. De opbrengst ervan
gaat dit jaar naar Tshepo Ya Bana (Hoop
voor kinderen) in Zuid-Afrika. De offi-
ciële opening van de Atelier Route 2011
vindt plaats op vrijdag 9 september om
16.00 uur in de Dorpskerk aan de
Torenlaan. Info: www.kunstencultuur-
blaricum.nl.

Atelier Route Blaricum 2011
Op zaterdag 10 en zondag 11 september wordt in het oude dorp Blaricum voor
de zevende keer de succesvolle jaarlijkse Atelier Route georganiseerd. 



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 Hubert Swalens
Omdat de Norbertijnen de kloosterregel van Augustinus volgen,
vieren ze in de abdij de feestdag van die heilige met speciale luister.
Op die dag huldigen ze ook de confraters die een speciale gebeurte-
nis te vieren hebben. Op maandag 29 augustus was het de beurt aan
pater Bart Krijnen, bij gelegenheid van zijn 50 jaar professie. 

Pater Bart komt uit Blaricum, hij is
Nederlander. Hij is zelfs Hollander in
de strikte betekenis, want zijn geboorte-
plaats ligt in het Gooi, Noord-Holland.
Hoe komt een Hollander in Vlaanderen
terecht?
‘Toen ik jong was moest een priester
Latijn kennen. Maar ik zat al een aantal
jaren op de mulo, waar je geen Latijn
leerde, toen ik mijn roeping ontdekte. Ik
trok naar Gemert, Brabant, want daar
was een school waar ze ‘late roepingen’,
de nodige kennis bijbrachten om priester
te kunnen worden. De rector van die
school was een Norbertijn, die contacten
had met de toenmalige abt van
Grimbergen. Onder vooral hun invloed
ben ik in Grimbergen terechtgekomen.’

Je woont nu meer dan 50 jaar in
Grimbergen. Zijn de banden met
Nederland doorgeknipt? 
‘ H e l e m a a l
niet. Er waren
en zijn nog
steeds nauwe
contacten met
mijn familie:
mijn broer in
Almere, en
mijn zussen in
het Gooi. Ik
volg de ge-
beur tenissen 
in Nederland,
vooral het
voetbal, Ajax
en Volendam.
Als België
tegen Holland
speelt, ben ik supporter van de
Hollanders hoor! Ik volg ook de
Nederlandse politiek, en ik breng mijn
stem uit voor de Nederlandse Tweede
Kamer.’

Een opleiding tot religieus was streng
in die dagen.
‘Ik ben ingetreden in 1959. We waren
hier met een dertiental jongeren in oplei-
ding en we werden streng in de hand
gehouden. In de abdij leefden we in drie
afzonderlijke groepen: paters, broeders,
en jongeren in opleiding. Contact tussen
die drie was wel toegelaten maar soms

onder voorwaarden; had je
toch met iemand van een
andere groep gepraat zon-
der toelating, dan moest je
dat op het kapittel komen
vertellen en werd je
gestraft. Je moest dan bij-
voorbeeld in de refter op je
knieën gaan zitten voor de
maaltijd begon.’

Jullie zaten heel vaak in de kerk.
‘Acht keer per dag! De eerste gebeds-
dienst was om 5 uur ’s morgens.
Norbertijnen proberen tegelijk actief en
contemplatief te zijn, maar het even-
wicht tussen beide is blijkbaar moeilijk
te bereiken. In mijn opleidingstijd volg-
den we eigenlijk het ritme van de monni-
ken en waren we vooral aan het bidden,
nu worden we veel meer door activitei-
ten allerhande opgeslorpt. Dat is natuur-

lijk ook een gevolg van het priesterte-
kort.’

Er was toch ook gelegenheid voor wat
ontspanning?
‘We gingen met heel de groep wandelen,
of fietsen. De bestemming was meestal
een pastorie in de buurt. Ik herinner me
nog levendig een bezoek aan pastoor
Huysegoms in Humbeek, zijn zus woon-
de als huishoudster bij hem in en had
voor onze boterhammen gezorgd. We
vonden ze niet zo smakelijk, om het
voorzichtig te zeggen. Soms mochten we
ook gaan zwemmen in het zwembad van

het klooster van Walfergem bij Asse, en
dat ging dan per fiets.’

Je bent vrij vlug na je priesterwijding
pastoraal actief geworden, en je hebt in
drie parochies van de huidige federatie
gewerkt. 
‘Ik was onderpastoor in Humbeek van
1968 tot 1980, en op Verbrande Brug van
1981 tot 1987; nadien ben ik tien jaar
pastoor in de Borgt geweest, tot 1997.
Maar ik ben altijd in de abdij blijven
wonen, ik was er ook 21 jaar prior en 44
jaar econoom. Mijn beginjaren in
Humbeek, dat was misschien de mooiste
periode uit mijn leven; ik was er graag
gezien, tot in de plaatselijke voetbalclub
toe. 

Je bent ook nog aalmoezenier geweest
in Ter Biest en H. Hart.
Vanaf 1997, tien jaar lang. Heel wat min-
der stresserend dan een functie als pas-
toor. Mijn laatste overgebleven taak, die
van econoom, ben ik nu aan het doorge-
ven aan pater Karel. 

Ben je, zoveel jaar later, nog tevreden
over je levenskeuze?
‘Aan mijn roeping heb ik nooit getwij-
feld. Ik voel me hier goed, ik heb veel
mogen doen en ik heb veel betekend
voor mensen en mijn confraters. Ik heb
wel moeilijke perioden gehad, en me
zelfs afgevraagd: “Blijf ik hier wel
wonen?” Maar als je naar een nieuwe
plek trekt neem je wel jezelf mee.
Gelukkig heb ik er heel veel over kunnen
praten, vooral met een koppel dat me de
aanpak van Marriage Encounter (nu heet
die beweging “Encounter Vlaanderen”)
heeft leren kennen. Ook zij en vele ande-
ren hebben mij de juiste levensweg laten
bewandelen en daar ben ik nu heel
gelukkig mee.’

Reünie

door Adrie van Zon
De jongens en meisjes van vroeger
waar je mee opgroeide, wat zou je ze
nog graag eens zien! 
Wat zou er van ze geworden zijn?
Een aantal vertrok, op jonge leeftijd,
uit ons geboortedorp in het Land van
Maas en Waal. Een reünie in de
plaatselijke feestzaal van zeventig-
plussers, van voor de oorlog dus, om
te praten over vroeger. Op 21 mei jl.
was het zo ver.

Een grote opkomst met 170 deelne-
mers. Het was een feest van herken-
ning. ‘Witte nog?’, ‘Zedde gij er ook?’,
‘Hoe gee’t met jou?’, ‘Ge zèt niks ver-
aenderd.’ Sterke verhalen over vroeger.
Over de bewaarschool, de aparte meis-
jes- en jongensschool. Over jeugdlief-
des, de oorlogsjaren. 

Sociale controle
Er was ook sociale controle. Als je zon-
dags niet naar de kerk was geweest,
werd daarover gepraat. Uit de kerk wer-
den op het kerkplein de laatste nieuw-
tjes uitgewisseld. De zondagse kerk-
gang was ook een beetje zien en gezien
worden. Het toppunt van paternalisme
was dat, als er bij een jong stel twee
jaar na de bruiloft nog geen baby was,
de pastoor op visite kwam om te infor-
meren wat er aan de hand was. 

Eigen verantwoordelijkheid
Onze generatie groeide op met de
zekerheid van het geloof in de veilige
boezem van de moederkerk. Maar
gaandeweg begon de hechte geloofsge-
meenschap af te brokkelen. De gelovi-
gen werden mondiger, men koos voor
individuele vrijheid, ongebondenheid
en eigen verantwoordelijkheid. De reü-
nisten zitten kennelijk niet met de
geloofsperikelen.Wat opviel was de
vrolijkheid die middag. Over twee jaar
willen ze allemaal weer een reünie.

Feestweek in Blaricum
Van oudsher kent ons dorp de traditio-
nele feestweek in augustus, van oor-
sprong het oogstfeest voor de boeren.
Veel oud-Blaricummers komen dan
naar hun geboortedorp om familie,
vrienden en kennissen te ontmoeten en
jeugdherinneringen op te halen. Wat
zou het mooi zijn om tijdens de kermis-
week een reünie te organiseren waarop
oudere Blaricummers en oud-
Blaricummers elkaar ontmoeten! Wie
neemt het initiatief? De Oranje
Vereniging?

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

Gooische man in Grimbergen 

De abdij van Grimbergen



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

dat werd mijn grote uit-
daging. Ik heb er wel
500 of meer gehad door
de jaren heen.’ Ook ver-
enigingen kwamen en
bleven jarenlang: de toneelvereniging,
het tafeltennis, het zangkoor van de kerk
oefende jarenlang, en veel verenigingen
hadden er hun jaarvergadering.

Heerlijk hard werken
‘Het is heerlijk werk in het dorp, je kent
iedereen. Maar wel hard werken hoor, het
schoonmaken, de boodschappen/inko-
pen, de tuin. Gelukkig helpt Kees me
vaak, zonder hem zou ik het niet redden
en ook mijn zoon Kamiel is een grote
steun. Bruiloften vind ik het leukst alhoe-
wel ik met veel liefde ook begrafenissen
regel, vaak emotioneel, dat wel.’

Kermisweek
Vlak nadat ze terugzijn van vakantie,
beginnen de vele voorbereidingen voor
de alom bekende Blaricumse kermis-
week. Vol, vol, vol is het dorp dan ieder
jaar, altijd een goede sfeer en nooit tram-
melant. Wil vindt een drankje prima,

maar toch vooral niet teveel. Er wordt
tegenwoordig oeverloos gedronken,
vooral door de jeugd. Ouders moeten
toch echt meer opletten, want het loopt
soms de spuigaten uit. ‘Een borreltje is
oké, maar drugs vind ik minderwaardig,’
zegt Wil vol overtuiging, maar daar denkt
bijna iedereen zo over.

Nieuwe generatie
Stoppen met ‘het Vitus’? Eigenlijk heel
dubbel als je het werk allemaal zo graag
doet. Het is een beetje Wils ‘kindje’
geworden, maar ja, je moet nuchter blij-
ven en nu Kees en Wil allebei nog zo
peppig en jong zijn, en er graag nog wat
tussenuit gaan met de caravan... ja, dan is
het goed het stokje, pardon, de sleutel
over te geven aan weer een nieuwe gene-
ratie, met nieuwe ideeën en originele
plannen.

Dag Wil. Dag Kees!

Wil is begonnen met het ‘servicewerk’
als hulp in het Plankeniers-theater in
Huizen, en na nog wat andere baantjes
kwam ze via Henk Hagen – de toenmali-
ge beheerder – terecht bij het
Vitusgebouw. Lekker in de buurt, want
ze is een echte Blaricumse en eigenlijk
kan je zeggen: iedereen kent haar en haar
man Kees, die altijd haar rechterhand is
geweest. 35 Jaar lang heeft ze de leiding
gehad van dé feestzaal, nadat ze eerst alle
benodigde papieren voor dit bijzondere
werk haalde. Ze zijn altijd bezig om ‘het
Vitus’ mooi en gezellig te maken en in
1985 is het gebouw dan ook helemaal
vernieuwd en in alle hoekjes en gaatjes
opgefrist.

Feesttentje, barretje
‘Langzaam maar zeker ging het in het
begin. Eerst kwam er nog niemand en ja,
dat was best eng. Maar ik startte buiten
met een feesttentje, een barretje, speciaal
op feestdagen en ja, nu is het bekend en
komen de jongelui van heinde en verre
als het feest is in het dorp. De trouwpar-
tijen, de grote feesten, vergaderingen,
begrafenissen, teveel om op te noemen,

vinden voor een
mooie prijs. 

Een creatieve hande-
ling verhoogt de
wereld. Het geeft de
wereld, kunst,
muziek, toneel en
architectuur en laat
een betere wereld
achter. Laat u niet weerhouden om te
komen kijken. Wij zitten op een prachti-
ge locatie en vinden het heerlijk om
bezoekers te mogen ontvangen en met
passie over onze creativiteit te praten in
mijn eigen atelier en beeldentuin. Je
hoeft alleen maar te genieten…

De potten, vazen en borden van Alex zijn
van eenvoud waardoor er een oervorm
ontstaat, wat mij als beeldhouwster bij-
zonder aanspreekt. Klei, steen, brons en
hout zijn zulke mooie natuur materialen
en gaan goed samen. Toen Alex en ik
besloten voor deze dubbele expositie
merkten wij hoe stimulerend het werkte
en dat het ons werk versterkt.
Kunstenaars zitten altijd wel in een bewe-
gend groeiproces en het stopt ook niet bij
het ouder worden. Op dit moment gaat
mijn werk meer uit naar De Mens Samen:
mannen, vrouwen, man en vrouw. Nu de
overheid bezuinigt op kunst en cultuur
moeten wij mensen zelf weer op pad, er
is echt in deze regio prachtige kunst te

Een lach en een traan, het
Vitusgebouw

Dubbel expositie Alex van
de Wal & Els de Graaf
door Els de Graaf
Mijn eerste ontmoeting met Alex was tijdens de voorberei-
dingen voor de eerste Atelier Route van Blaricum. Alex fas-
cineerde mij al gelijk, een man die zo enthousiast kan ver-
tellen over zijn passie voor pottenbakken en vooral ook zijn
specifieke manier van glazuren, waardoor die prachtige
kleuren ontstaan. 

Atelier Route Blaricum op zaterdag 10
en zondag 11 september. Vanaf 11:00-
17:00 uur.

door Aty Lindeman-Strengholt
‘Gaat dat nu zomaar... ermee stoppen?’ We vragen het aan
Kees en Wil Mellegers, de ziel en zaligheid van ons supergezel-
lige feesthuis in Blaricum. Wil lacht een beetje verlegen, ze is
goedlachs en vriendelijk en vooral bescheiden. ‘Ja, eind
december stoppen we er echt mee’ vertelt ze. ‘Dan geven we de
sleutel aan Marieta Steenbeek, een leuke jonge blom nog, en
dan gaan wij het eens even wat kalmer aan doen.’

Wil Mellegers: ‘Een borreltje is oké, maar drugs vind ik min-
derwaardig,’

Boeiende spanning tussen twee disciplines

Beeldhouwster Els de Graaf en Pottenbakker Alex van de
Wal

Beeldhouwster Els de Graaf en
Pottenbakker Alex van de Wal,
Capittenweg 40 te Blaricum. 
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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.

Streetdance

door Corryn de Vrieze-Brandenburg

Dus thuis bevallen?
Men noemt de zwangerschap wel eens
een gezonde ziekte. Het is een natuurlijk
proces. De risicoselectie die de verlos-
kundige uitvoert, selecteert vanzelf wie er
thuis kan bevallen en wie niet. Bij verwij-
zing naar het ziekenhuis staan diegenen
klaar, die extra nodig zijn voor de verdere
opvang en begeleiding. Men kan ook kie-
zen voor een poliklinische bevalling. Wij
begeleiden ook deze bevallingen.
Ik vind het zeer waardevol dat een vrouw
een keuze kan maken. 

Komt iedere zwangere bij de verloskun-
dige?
In principe wel. Men heeft soms al con-
tact gehad met de huisarts, deze verwijst
de vrouw dan naar de verloskundige. Ik
dien als poortwachter. Na gegevens ver-
zameld te hebben kan ik bepalen of de
zwangere vrouw terecht bij de verloskun-
dige onder controle blijft, of dat zij ver-
wezen moet worden naar de gynaecoloog.
Wanneer zie je de zwangere voor het
eerst?
De vrouwen komen bij ongeveer negen
weken zwangerschap voor het eerst op
controle. Alle gegevens omtrent de
gezondheid worden in kaart gebracht.
Ook van de vader en de familie.
Leefregels worden besproken en informa-
tie verstrekt over de gang van zaken tij-
dens de zwangerschap. Ook worden echo-
afspraken gemaakt. Verder geef ik voor-
lichting met betrekking tot prenatale
screening of diagnostiek. Dit zijn testen
die aangeboren afwijkingen, zoals het
syndroom van Down, kunnen opsporen.
Daarna wordt er nog bloed geprikt op een
aantal ziekten en o.a. het ijzergehalte.
Standaard items zijn de bloeddrukcontro-
le, de groei van de baby en het luisteren
van het hartje. 

Waar is je spreekuur locatie?
In mijn praktijk werk ik samen met nog drie
verloskundigen en een assistente voor de
administratie. De praktijk ben ik in 1997
begonnen en heb toen vijf jaar alleen
gewerkt. Daarna is mijn collega Leonie
Schultz erbij komen werken en in mei 2009
heb ik de praktijk van Machteld Kooij over-
genomen: de BEL-gemeenten. Zij en haar
collega Lieke van Bedijk zijn toen het team
komen versterken. In elk dorp hebben wij
een spreekuurlocatie. In Blaricum zitten we
in het ‘Gezondheidscentrum de Lloods’.

Je bent echt een bevlogen verloskundige,
klopt dat?
Dat ben ik zeker. Vanaf mijn vijfde wilde
ik al verloskundige worden. Mijn moeder
heeft mij toen uitgelegd wat dit inhield.
Vanaf dat moment wist ik het al en dat is
dus nooit meer veranderd. Het is ook een
combinatie van het bewust kiezen voor de
‘zorg’ en gefascineerd zijn door het ‘grote
wonder’. Bovendien de rol die je speelt in
het begeleiden van de zwangerschap, de
bevalling en de pasgeborene is en blijft
boeiend en zeer speciaal.

Hoe ziet je werkdag eruit?
De werkzaamheden zijn afhankelijk van
welke dienst ik heb. Als ik een ‘spreek-
uurdag’ heb, ontvang ik de hele dag
zwangere vrouwen die gecontroleerd
worden. Dit kunnen de eerste afspraken
zijn en vervolgcontroles. De nacontrole is
zes weken na de bevalling, om nog eens
de bevalling de revue te laten passeren en
te zien of het goed gaat met moeder en
kind. 
Als ik ‘dienst’ heb, ben ik 24-48 uur in
dienst voor bevallingen, spoedgevallen,
zorgvragen en rijd ik kraamvisites.
Hiernaast investeer ik nog heel wat tijd in
het verzorgen van de administratie, de
website updaten, vakliteratuur bijhouden
en dergelijke. Twee dagen ben ik werk-
zaam als klinisch verloskundige in het
Tergooiziekenhuis in Blaricum.

Dat is intensief. Kun je nog iets meer
vertellen over het klinische werk?
In het ziekenhuis komt alle pathologie,
dus alles wat afwijkt van het normale. Ik
vind het een grote uitdaging om ook hier
verloskundige zorg te verlenen. Je werkt

dan onder de verantwoording van een
gynaecoloog. Binnen het Gooi werken we
in een samenwerkingsverband. Dit houdt
in dat we regelmatig onze zorg op elkaar
afstemmen. Op dagelijkse basis hebben
we overleg over individuele casus. Ook de
kinderartsen zijn hierbij betrokken.

En hoe verloopt het bevallingsproces?
De zwangere vrouw belt mij als het dui-
delijk is dat de weeën zijn begonnen.
Soms ben ik vanaf het beginstadium aan-
wezig, soms alleen bij de laatste ontslui-
tingsfase en de geboorte. Het mooiste is
om als een coach een zwangere vrouw te
mogen begeleiden. Zij (en haar partner )
doet het en ik sta erbij en kijk ernaar. Is
het veilig en gaat alles goed? En verder de
vrouw het proces laten doen. Dit is voor
een vrouw een machtig gevoel: ‘Ik heb
het zelf gedaan!’ En dat is het mooiste.

Hoeveel bevallingen per jaar?
We begeleiden heel wat bevallingen, net
niet één per dag. Nog steeds worden er
net iets meer meisjes geboren dan jon-
gens. De ‘goede’ leeftijd om een gezin te
stichten is volgens een aantal studies 24
jaar. Dat wordt in Nederland al uitzon-
derlijker en zeker in het Gooi. Het per-
centage complicaties neemt wel toe als je
ouder wordt. De leeftijd is echter geen
factor die wordt meegenomen in de risi-
coselectie. Het gaat gelukkig veel vaker
wél goed. En ik hoop nog heel lang getui-
ge te mogen zijn van vele ‘grote won-
ders’!

(Een vervolg op de reeks Preconceptie is
een must en Zwanger worden is geen van-
zelfsprekendheid) 

Begin september van het nieuwe
schooljaar 2011-2012 start de nieuw-
ste streetdance/hiphop dansschool van
’t Gooi: Rosana’s Dance Studio, o.l.v.
dansdocente/choreografe Rosana
Sanchez! Dansen zit in haar bloed,
dansen en werken met kinderen zijn
haar grote passie!

Ze begon al met dansen op haar 3e jaar.
In de loop der jaren heeft ze masterclas-
ses en opleidingen gevolgd in veel ver-
schillende dansstijlen. Vooral street-
dance en hiphop. In die stijlen heeft ze
zich de laatste zes jaar gespecialiseerd,
en zij heeft veel prijzen gewonnen in
binnen- en buitenland, niet alleen zelf
dansend maar ook voor haar choreogra-
fieën.

Rosana geeft al jaren les. Door haar rijke
ervaring met verschillende dansstijlen en
wedstrijden is haar les nooit saai en pro-
beert ze de leerlingen naar een hoger
niveau te brengen. Rosana wil in haar
lessen haar skills graag doorgeven aan
iedereen.
Ze biedt streetdance/hiphop-lessen aan
voor alle leeftijden en op verschillende
niveaus.
Rosana’s Dance Studio start in septem-
ber met veel enthousiasme de danslessen
in De Malbak in de Bijvanck. Kom
gerust een gratis proefles doen of kom
gewoon even kijken. Actie: als je je
inschrijft voor 1 september betaal je
geen inschrijfgeld en ontvang je 10%
korting over het eerste kwartaal! Info:
www.rosanasdancestudio.nl.

HOVENIERSBEDRIJF

P.E. CALIS
Tuinadvies             Aanleg en onderhoud
Tuinarchitectuur     Sierbestrating

Witzand 1 - Blaricum (035) 5311912
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Rosana Sanchez heeft veel prijzen gewon-
nen in binnen- en buitenland.

Judith Govers: ‘Het mooiste is om als een coach een zwangere vrouw te mogen begeleiden.’

Judith Govers, verloskundige in Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren

‘Bevallen is een gezonde gebeurtenis!’
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SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

De deftig geklede heren zijn Blaricums
burgemeester Tydeman, wethouders
Loeber en De Klerk en Veldhuysen, de
inspecteur van het lager onderwijs te
Hilversum. Ze maken kennis met het
jonge schoolhoofd en wonen kritisch
een aantal lessen bij. In de middagpauze
maken ze bij Piet thuis kennis met zijn
vrouw. Die zit dan in het kleuteronder-
wijs. Piet: ‘We zijn een echt onderwijs-
stel. Met heel veel plezier.’ 

School als huis
De burgemeester en zijn gevolg vertrek-
ken positief gestemd weer huiswaarts.
Enkele dagen later krijgen Piet en Roely
het verzoek om in Blaricum kennis te
maken met alle raadsleden en de
gemeentesecretaris. Piet: ‘Roely en ik
waren vastbesloten niet ons hele leven
in Emmen te blijven. Ik solliciteerde
daarom naar de betrekking van ‘hoofd
der school’ in Blaricum, met een woning
erbij, net als in Emmen.’ Piet wordt aan-
genomen. Maar, het huis aan de
Driftlaan is niet meer beschikbaar. ‘Het
eerste halfjaar woonden we in het
schoolgebouw (gebouwd in 1951, aan
de Eemnesserweg 18a, hoek Kruislaan).
Voorjaar 1966 komt het bekende
‘Kasteeltje’ aan de Bergweg vrij. Met
veel plezier wonen ze daar tot 1972. Dan
kopen ze een woning aan het Hazeleger.
Midden jaren tachtig betrekken ze hun
geliefde, huidige stekje in het dorpscen-
trum, aan de Dorpsstraat 4. 

O.L.S. wordt O.B.B.
In de O.L.S. Blaricum bouwt hij een
hecht onderwijsteam op. Zonder wie het
hem niet gelukt was. Dat benadrukt hij
steeds weer. Piet ziet de school verbou-
wen (begin tachtiger jaren), de nieuwe
Wet Basisonderwijs invoeren (1985), de
naam veranderen van O.L.S in O.B.B.,
de kleuterschool integreren in de
O.B.B., hij ziet hoe onderwijzers leraar
en de schoolhoofden directeur worden.

De klassen worden groepen (de 6e klas
wordt groep 8 etc.) en er komt een bibli-
otheek bij. Hij breidt de lessen uit met
wiskunde. En met muziek. Gegeven
door musici van het Haarlems
Philharmonisch Orkest, het oudste sym-
fonieorkest van ons land. Hij voert crea-
tieve vrijdagmiddagen in en facultatief
buitenschoolse activiteiten (schaken,
bridgen, dammen, fotografie etc.). 

Elk kind is er één
De persoonlijke aanpak staat bij hem
centraal. Remedial teaching bestaat nog
niet, hoeft ook nog niet. Piet geeft elk
kind de volle, gelijke aandacht. Hoe
groot de klassen ook waren. Zijn maxi-
mum was 48 leerlingen. ‘In de klas heb
je zo’n 35 kinderen, voor wie je geen
onderlinge uitzonderingen maakt. Het
ene kind is voor mij niet beter dan het
andere.’ De gemeente? Sterke steun
krijgt hij van de burgemeesters Tydeman
en vooral Le Coultre, die beschikt over
veel eigen ervaring op onderwijsgebied.
Piet: ‘Ik kon voor alle schoolgelegenhe-
den bij haar terecht.’ 

Evenementen
‘Vijf en een half uur per dag was ik leer-
kracht. Schoolhoofd in de uren daarom-
heen. En natuurlijk ’s avonds druk met
correctiewerk.’ Hij kent vele hoogtepun-
ten. Hij organiseert schoolreizen en eve-
nementen. Zoals de jaarlijkse St.
Nicolaas-toneelstukken door de leraren,
op te voeren voor de leerlingen. En ook
de beroemde musical over Blaricum,
met hulp van ouders zoals Mies
Bouwman en René van Voorn. De
school raakt wijd en zijd bekend. Groot
is de toestroom van leerlingen. Op de
top zijn er bijna 400 leerlingen en 100
kleuters. Zo groot, dat burgemeester
Tydeman tot twee maal toe een leerlin-
genstop invoert. Alleen nog Blaricumse
kinderen mogen dan nog toegelaten
worden. 

Piet actief
Piet staat van begin af midden in de
dorpsgemeenschap. Jaren is hij actief in
de Oranje Vereniging, is hij ambtenaar
van de burgerlijke stand, is redacteur
van hei & wei (nu nog steeds eindcor-
rector) en nog zoveel meer. Hij is een
wijs mens, creatief (maakt ook gedich-
ten) en beschikt over de perfecte balans

tussen cognitieve en sociale vaardighe-
den. Ondanks zijn leeftijd van 80 jaar
straalt hij energie en levensvreugde uit.
Het is genieten, samen met zijn dierbare
echt- en vakgenote Roely. Mogen zij
beiden nog vele jaren van elkaar, hun
kinderen en hun zes kleinkinderen
genieten. En Blaricum van hem!

Foto van de maand

‘Of hoe Blaricum een bijzonder
schoolhoofd zocht en vond’ 

Deze foto is gemaakt door Albert van der Linden. 

Heeft u ook een mooie of gekke foto, stuur deze dan 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.

Op dit plekje graasden zo’n veertig jaar geleden de koeien in de wei van de Blaricumse
boeren. Nu is dit de Bijvanck met z’n idyllische plekjes. 

Meester Niks en zijn school (1965-1989)

Door Sybert Blijdenstein
Vier statige, donker geklede heren melden zich in het voorjaar van 1965 – zon-
der afspraak – bij een openbare lagere school in Emmen. Een indrukwekkende
delegatie, van verre. Ze komen voor het hoofd der school, meester Piet Niks,
geboren op 6 november 1930, als jongste van negen kinderen, uit een door en
door Emmens gezin. In 1951 behaalde hij zijn onderwijsakte, begon als onder-
wijzer, haalde het eerste deel van de hoofdakte in 1956, kreeg voor het tweede
deel tijdelijk dispensatie van de minister om hoofd der school te kunnen wor-
den. Hij was 25: jong en veelbelovend. Meteen daarna trouwde hij. 



Foto’s: Peter van Rietschoten / 
Oog op Blaricum

Zaterdagochtend 20 augustus 2011
Ongezadeld ringsteken pony’s:
1. Kelly Brouwer
2. Anoek Freser
3. Joyce Doorheim
Bestgaande pony: Esteriel van
Schinkel met Replay

Ongezadeld ringsteken paarden:
1. Yolanda Martens
2. Sanne Post
3. Linda Vollebregt
Bestgaande paard: Jessica Arends
met Elke

Zaterdagmiddag 20 augustus 2011
Kermisvoetbaltoernooi:
1. Vrijwilligers BVV’31
2. Albert Heijn Blaricum
3. Politie
4. LTV de Bijvanck
5. Bijvanck
6. BLTC
7. Oude Dorp
Fair Play Cup: Oude Dorp
Schutterstrofee: Brian Dooijeweerd
(LTV de Bijvanck)
Minst gepasseerde doelman: 
Ab Bout (vrijwilligers BVV’31)

Zondag 21 augustus 2011
Keuring versierde fietsjes:
Categorie 0 t/m 5 jaar:
1. Thijs Kruimer, 4 jaar, met
Piratenfiets

2.  Kris Lanphen, 4 jaar, met
Krabbenfiets

3. Florentine Tiel, 4 jaar, als prinses

Categorie 6 t/m 12 jaar: 
1. Joëlle Bochum, 6 jaar, thema fiets-
vakantie

2. Sara Smit, 7 jaar, als nachtmeisje
3. Elisa Tiel & Eva Post, 9 en 8 jaar,
met het gemiste vliegtuig

Solex Vossenjacht:
Winnaar eindspel/
Patrick Verschoor bokaal:   
Thomas Greefkes

Winnaars Vossenjacht/ 
Ed de Gooijer bokaal:  
Lucky Luke

Originaliteitsprijs/
Bert Smit wisselbokaal:  
1. Kuifje en de zwarte rotsen
2. Lucky Luke
3. Nooit een prijs

Pechprijs: Kamiel Mellegers
HG beker: Hendrik Greefkes

Maandag 22 augustus 2011
Keuring versierde aanspanningen:

PONY’S:
Bloemversiering/Cor Vos beker:
1. Frauke Hermans en Robin van de
Weijden

2. Mariska Hilhorst en Lisette
3. Eline Geurs en Sanne Post 

Originaliteit/Anton van Klooster
Trofee: 
1. Patricia Vos en Marjolein Waarlé
2. Romi en Axer Rozenstraten
3. Jelle en Ilse Rigter

Uitslagen 
Kermisweekwedstrijden 2011

Kermisweek 2011

Landbouwstijl:
1. Wies ter Weijden en Jeanine
2. Linda Vollebrecht en Gerie de Gooijer 

Meest smaakvolle combinatie/
Aty Lindeman trofee:
Theo Makker en Joke Witte

PAARDEN:
Bloemversiering/Adrie van Zon beker:
1. Jan Pauw en Eeke Tamminga
2. Willem de Gooijer en 
Jacqueline van Eijden

3. Gerard en Marian Hilhorst

Originaliteit/Burg. de Winter bokaal:
1. Annemiek van Schaik en Judy de Jong
2. Alex Tak en Bruno Splint
3. Mirjam en Ashley Groenestein 

Landbouwstijl: 
1. Nico de Jong en Miriam van ’t Klooster
2. Klaas en Joke Vos
3. Kees Werkhoven en Lindy Kamphorst

Meest smaakvolle combinatie/
Bob Anink trofee:
Annemiek van Schaik en Judy de Jong

Maandagmiddag
Ringsteken aanspanningen:
PONY’S:
1. Sandra Vollebrecht en Marieke Rigter
2. Dominique en Steven Rozenstraten
3. Frauke Hermans en Robin 
Bestgaande pony: 
Mariska Hilhorst met de pony Smokey

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

2. Yort, Jurre en Floris
3. Margot Boersen en Evelien Lam

Meest originele combinatie/
Klaas Vos trofee:
Margot Boersen en Evelien Lam

Ringsteken aanspanningen:
PAARDEN:
1. Kees Werkhoven en Lindy Kamphorst
2. Wim van Eijden en Aske Blom
3. Sjaak van Lochem en Jessica

Bestgaande paard/ 
Frans Elbers trofee: 
Bud de Gooijer met Olievier.

Woensdagmiddag: 
24 augustus 2011
Touwtrekken:
Heren/Gebroeders v.d. Heiden beker: 
1. BTZ
2. De ploeg met de lange naam die 
niet op de beker past

3. Werner Brouwer, Grond-, straat- en
sloopwerk

Dames/RABO beker:
1. De Blonde Trekkers
2. De damesploeg met de lange naam die
niet op de beker past

3. De Goddelijke Nichten

Handicaprace, Frans Ruijter
beker:
1. Marvy Rieder en Marijn de Jong
2. Christel Krijnen en 
Alexander Lanphen

3. Danielle Mouissie en Jochem
Uytdehaage
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Hernieuwde aanpak parkeerproblematiek 
oude dorp

Ventbeleid 
vastgesteld

Positief opvoeden! 



Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen

Verleende vergunningen APV Vergunningen

BEL-commissie 
Ruimtelijke 
Kwaliteit 

Agenda Rondetafelgesprekken  

‘Blaricummermeent, uitwerkingsplan 2, 
bedrijvenpark’ ter inzage



Waarop

Bezuinigingen nodig

Gemeentefonds

Nieuwe taken

Bedragen

Wat merkt u ervan

Meer informatie

Zo heb je een fiets… en zo heb je niets BEL-Art 9: 
veelzijdige 
kunst 
geïnspireerd 
door de natuur



Inschrijving koopappartementen 
winkelcentrum Bijvanck gestart!

Agenda Rondetafelgesprekken

Aanmelden koopappartementen

Planning

Vragen?

Verwijdering 
registratie 
kinderopvang

Vrijwilliger van het 
jaar nomineren

Aanwijzen 
toezichthouder 

Agenda Meningvormende- 
en besluitnemende raadsvergadering



Dorpsagenda
Graaf, Capittenweg 40.
Blaricum Golf & Country 18 septem-
ber, info: www.blaricumpromotie.nl. 
Stad en Lande Ruiters 24 en 25 sep-
tember, info:
www.stadenlanderuiters.nl.
Dag van het werkpaard 25 september,
info: www.dagvanhetwerkpaard.nl. 
De Dorpskerk, 18 september 15.00
uur, Ibo Bakker Red Limo String
Quartet. Expositie in Pand Achterom,
12.00 uur, van de kunstenares Reintje
Barnard.

WELZIJN/CULTUUR
Versa Welzijn/S.W.O.-BEL. 20 sep-
tember start de cursus Positief
Opvoeden voor ouders met één of
meerdere kinderen in de leeftijd tot 12
jaar met gedragsproblemen thuis, op
school of in de omgang met leeftijdge-
noten.
Mantelzorgondersteuning, tel. 6970050
of Femmy Mulder, tel. 5314514.
SeniorWeb Laren-Blaricum start in sep-
tember computercursussen voor men-
sen vanaf 50 jaar. Folder bij Rabobank
Laren en S.W.O.-BEL. Open Tafel in
Eemnes voor Senioren, start 4 septem-
ber, vanaf 16.45 welkom, info:
5316054, ook senioren uit Blaricum
meer dan welkom. T’ai Chi open les
voor 55-plussers, 5 september. Info cur-
sussen: www.versawelzijn.nl of tel.
5314514.
Malbak. Na 30 jaar, de laatste kinder-
kleding en speelgoed beurs, 30 septem-
ber 19.30–21.30, 1 oktober 9.30–11.30.
Info: 5266790 of 0646213322

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

EXPOSITIES/CONCERTEN/
EVENEMENTEN
Singer Theater Lions Club Crailo,
Rotary Club Laren-Blaricum en Singer
Laren organiseren vrijdag 2 en zaterdag
3 september Laren-Jazz. Info:
www.larenjazz.nl.
Galerie Bianca Landgraaf van 25 sep-
tember t/m 30 oktober een tentoonstel-
ling voor jong Nederland. ‘Kunst voor
kleine kinderen maar ook voor de twin-
tigers.’ Donderdag t/m zaterdag 13.00-
17.00 en op afspraak. De galerie is
geopend op de 1e en 3e zondag in de
maand en op koopzondagen. Gesloten
op feestdagen.
BEL-Art t/m 5 oktober. Er zijn werken
te zien van fotograaf Ben Töller, beel-
dend kunstenaar Antoinetty van den
Brink en schilder Aart Kessel. De ten-
toonstelling is op werkdagen vrij te
bezichtigen 8.30-17.00 in het BEL-kan-
toor.
Historische Kring Blaricum t/m
zaterdag 3 september schilderijen en
grafiek van de kunstenaar Jos
Linnenbank. Openingstijden: donder-
dags 20.00-22.00 en zaterdags 14.00-
16.00. Brinklaan 4/a. 
Atelier Gina Calis, Mosselweg 28, 4
september, 11.00-16.00. Expositie,
beelden van o.a. klei en albast.
Stichting kunst en cultuur Blaricum
10 en 11 september, Atelier Route
Blaricum 11.00-17.00 met o.a. dubbel-
expositie van Alex van de Wal en Els de

De Blaercom. Introductiedag
Hormoonyoga. Voor wie: vrouwen van
35 jaar en ouder. Aantal deelnemers:
maximaal 15. Data en tijden: zaterdag
10 september, 10.00-15.00. 
Kosten: € 50,-. Info: 
www.amazonybodyandmind.nl. 
Tergooiziekenhuizen, locatie
Blaricum. Elke tweede dinsdag van de
maand informatiestand van het
Autisme Informatie Centrum in de hal
van de polikliniek 13.30-15.30.
MS Fonds zoekt in de week van 21 t/m
26 november collectanten voor de MS
collecte. 
Info: Pamela Zaat, tel. 010-5919839 of
pamela@nmsf.nl of
www.mscollecte.nl.
Bernard Ligtenberg cursus zelfhyp-
nose. 26 september, 3, 10 en 17 okto-
ber, kosten € 80,-. Info: Bernard
Ligtenberg, tel. 5316849.
Vivium cursus ‘kennismaken met de
computer’ en ‘internet en e-mail’. Start
27 september. Workshop ‘vitaliteits-
kompas’, waarbij een aantal belangrij-
ke peilers voor een vitaal leven aan bod
komen. Info: www.viviumservices.nl
of 6924495.
De gezamenlijke kerken, ’Prinsjesdag
Ontbijt 2011’, 20 september in
Restaurant De Tafelberg. 7.00 – 9.00.
Opgave bij Henny Wapstra, 5387011,
hwapstra@xs4all.nl. Kosten €  16, 50.

BIBLIOTHEEK HLB 
In de bibliotheken Huizen en Laren
tentoonstelling t/m zaterdag 9 septem-
ber van enkele deelnemers aan de

Atelier Route Blaricum.
Huizen, Plein 2000 1, tel. 5257410.
Laren, St. Janstraat 27a, tel. 5382612.
Mobiliteitsproblemen? Bibliotheek-
aan-huis! Lidmaatschap vereist. 
Voor alle verdere info:
www.bibliotheekhlb.nl en 
www.gooisebibliotheken.nl.

KERKDIENSTEN
P.G. De Dorpskerk
Zondag 4 september 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, start georganiseerde
kinderkerk en crèche
Zondag 11 september 10.00 uur
Ds. J. Rinzema
Zondag 18 september 10.00 uur
Ds. J. Rinzema
Info: 
www.protestantsegemeenteblaricum.nl. 

R.K. St. Vitus
Diensten in het weekend:
Zaterdag 17.00 uur en zondag 9.45
uur
Eucharistieviering of Woord en
Communieviering
Door de week:
Donderdag 19.15 uur 
Avondgebed in de dagkapel
Info: Pastor C. Lavaleije, tel. 5383153,
e-mail stvitusblaricum@hetnet.nl en
www.vitusblaricum.nl. 

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

Op de Fokdag/Concours Zwaluwen-
berg te Oldebroek won Thea de
Gooyer voor de vierde keer achtereen
het kampioenschap eenspannen voor
dames. Ook de kampioenschappen
voor tweespannen werd door Stal De
Gooyer gewonnen. 
Erik de Gooyer reed het tweespan
Olievier (v. Wilhelmus) en Zwieber (v.
Manno) naar de overwinning. Bud de
Gooyer won de rubriek oogstwagens met
de Manno-zonen Zyon en Amigo. Bij de
Nationale Tuigpaardendag in Ermelo
werd de door Th. Wiggerts uit Soest
gefokte Olievier (v. Wilhelmus) van

Thea en Bud de Gooyer verkozen tot
Tuigpaard van het Jaar 2011.
Gefeliciteerd! Info: www.kwpn.nl. 

Familieberichten
Geboren
02-06-2011 Mai Soepehkit Promsoh
28-06-2011 Christian Joshua 

Kruisbeek
01-08-2011 Timor Levi Rigter
04-08-2011 Milou Barbara Louise 

Mathilda Kroesen
04-08-2011 Bobbie Lucas Tim 

Kroesen
12-08-2011 Leon Richardus Borsen

Huwelijken
27-05-2011 Erik Jurgen Blom, en 

Nicoletta Marijke Jozina 
van Veelen

28-05-2011 Gerben Kortekaas, en van 
Dongen, Debby

04-06-2011 Paulus Johannus 
Alphonsus, en Femke van 
der Horst

01-07-2011 Martin Anthonie van 
Egdom, en Sanne Nike 
Broug

09-07-2011 Winston Ronald 
Gerschtanowitz, en 
Renate Rachel Rebecca 
Verbaan

11-07-2011 Pim Peter Theo Bouwens, 
en Sharon de Vaal

15-07-2011 Gijs Arnold Jansen, en 
Danita Henriëtta 
Binnendijk

Overleden
29-07-2011 Gerardus (Gerard) 

Theodorus Adema, 
geboren 12-05-1916

03-08-2011 Els de Neijs-Dieckman, 
geboren 21-06-1953

08-08-2011 Annemieke Verschoor-
Vos, geboren 03-08-1956

Stal De Gooyer in de prijzen

Fotosite Laren, Huizen en Blaricum 
Op een onopvallende plek op
de hoek van de Eemnesser-
weg en de Tweede Molenweg
in Blaricum is een gebouwtje
te vinden, waarop de 
naam ‘Gemeente Brand-
spuit’ prijkt. 

Aan de zijkant zijn tralies voor
een raam te zien. Dit wekt de
nieuwsgierigheid. Het tegen-
woordige woonhuis Eemnes-
serweg 9 is in 1895 gebouwd.
Aan het begin van de twintigste eeuw
fungeerde dit pand een tijd lang als
gemeentehuis. In het kleine gebouw
erachter, gelegen aan de Tweede
Molenweg, was in die tijd de
‘Brandweerkazerne’ gevestigd. In dit
huisje was ook een cel voor wetsovertre-

ders aanwezig. [Bron: Het Gooi toen &
nu, Waanders Uitgevers]

Op de site van Ed Bakker,
www.vertelhetmetfotos.nl, 

vindt u nog veel meer foto’s van 
Laren, Huizen en Blaricum.
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Thea, Olievier, Zwieber en Bud

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
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Corryn de Vrieze. 
Foto’s: Peter van Rietschoten, Sybert
Blijdenstein en Gerbe van der Woude
Advertentie-, sponsoropdrachten:
Jacqueline Gesink, tel. 5313162,
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e-mail: gesink@solcon.nl
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Kopij
Mail uw kopij naar: redactie@heienwei.nl. 
Nr. Deadline Verschijnt
377 14 september 30 september
379 12 oktober 28 oktober
381 9 november 25 november
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Het Brandspuithuisje in Blaricum


