
Bedankt!
Graag wil ik via deze weg iedereen
bedanken voor het overweldigende,
warme en lieve medeleven dat ik heb
mogen ontvangen na de vervelende
overval. Ik ben echt enorm verrast en
het heeft mijn hart verblijd. 
Hierbij wil ik jullie allemaal mededelen
dat het met mij goed gaat en dat ik het
voorval reeds lang achter mij heb gela-
ten. Ik tel mijn zegeningen en ben dank-
baar dat mij niets is overkomen. Helaas
gaat de deur nu op slot en moet u voort-
aan aanbellen. Maar, ik ben er als van-
ouds voor u!

Nogmaals mijn hartelijke dank en wel-
licht tot ziens in mijn zaak. 
Fritz Hörl

Betere koffie in
De Blaercom
Peter van Rietschoten, bestuurslid van
het Blaricumse dorpshuis De Blaer-
com, meldt dat de service op een hoger
niveau is gebracht. 
Sinds enige tijd biedt De Blaercom gra-
tis internet en is er een rijk gesorteerde
en actuele leestafel. Men vindt er zowel
dagbladen als een groot aantal tijdschrif-
ten. Daar is nu een nieuwe koffievoor-
ziening aan toegevoegd. Zoals vanouds
kan er een verse kop smakelijke koffie
worden besteld, maar nu zijn ook een
geurige espresso en een echte cappucci-
no tegen betaalbare prijs verkrijgbaar.
Het thee-assortiment is eveneens uitge-
breid. Met deze veranderingen is De
Blaercom weer wat meer een prima en
hedendaagse locatie geworden voor een
afspraak, een vergadering, een zakelijke
bespreking, flexwerken, een sociale acti-
viteit of om gewoon even binnen te
lopen voor een lekkere koffie en een
krantje plus een vriendelijke bediening.
Info: www.blaercom.nl. 

Jaarvergadering
hei & wei 2013
Hierbij nodigt de Stichting Dorpsblad
Blaricum (hei & wei) de inwoners van
Blaricum uit voor de jaarvergadering op
6 mei om 21.00 uur in De Blaercom. 
U bent van harte welkom!

36e jaargang
nr. 417
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www.voorma-walch.nl

    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        

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

De door de regio Gooi en Vechtstreek –
zetelend in Hilversum – aangeprezen
nieuwe opzet behelst ‘snel uitrukken met
twee man (…). Pas enige tijd later komt
de ‘gewone’ brandweerwagen met nog
eens vier brandweermensen,’ aldus het
krantenbericht dat geen woord bevat over
de alternatieven (zoals bijvoorbeeld een
combivoertuig) die door
het Blaricumse korps al
anderhalf jaar geleden
zijn aangedragen. Het
korps ziet het als van
levensbelang voor de
brandveiligheid van het
eigen dorp en omlig-
gende gemeenten dat
Blaricum zijn tweede
tankautospuit behoudt.
In de bijeenkomst van het korps kwam
nadrukkelijk naar voren dat in Blaricum
met z’n vele rieten daken een specifieke

aanpak nodig is. Laren en Blaricum zijn
de enige korpsen in de Gooi en
Vechtstreek die daar verstand van hebben.
‘Twee mensen kunnen dan niets uitrich-
ten.’

Brandveiligheid niet te garanderen
Dat het hier niet gaat om een protest van

een geïsoleerd groepje
dwarsliggers leert ook de
reactie van de
Blaricumse politiek. ‘Als
die plannen doorgaan is
de brandveiligheid in het
dorp niet meer te garan-
deren,’ reageerde desge-
vraagd Rob Bruintjes van
Hart voor Blaricum.
Namens zijn partij stelt

hij zich op als medestander van het korps
en heeft hij geen goed woord over voor

door Hidde van der Ploeg
De wekelijkse trainingsavond van de Blaricumse brandweer moest op 
dinsdag 19 maart wijken voor een emotionele bespreking van het voor een
belangrijk deel uit vrijwilligers bestaande korps. Verontwaardiging en
woede was de drijfveer voor deze bijeenkomst, op basis van een artikel in 
de Gooi- en Eemlander van 16 maart, dat de regionale bezuinigingen de
hemel in prees op grond waarvan het Blaricumse korps één van zijn beide
voertuigen moet inleveren. 

Groot verschil tussen brand-
weerkorps en het regiokantoor

vervolg op pagina 2

Beeld na de rietkapbrand op 22 maart jl. in Eemnes
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Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

Website 
nodig?

graphicdynamics.nl

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

BLARICUM 
BED AND
BREAKFAST
Molenveenweg 15
Tel. 06-55781678
www.blaricumbnb.nl

www.dayspamooi.nl

  

 
 

Tel. 035 - 543 19 32
of 06 - 40 24 78 78

www.seniorbanking.nl
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Al 30 jaar hèt adres voor topkwaliteit!

www.t-parkethuys.nl

 
Voor mooie en degelijke 

parketvloeren tegen scherpe prijzen. 
Kom naar onze showroom.

‘t Parket Huys
Bramenberg 18, Eemnes
Telefoon: 035 538 80 81

 ’t Parket Huys

in Nederland kennen. Hoe dichtbij dit
allemaal is. Dus ik vond het nu tijd aan-
dacht te besteden aan een stichting die
Nederland achter de schermen op de
been houdt met een laagdrempelige
opvang van dak- en thuislozen in
Amsterdam. Je kunt het Stoelenproject
steunen met een financiële donatie of
door goederen te schenken zoals tand-
pasta, scheermesjes en alles wat de
mens hygiënisch houdt,’ aldus Jean
Jacques.

Voor meer informatie over het
Stoelenproject zie

www.stoelenproject.nl. 

Danse Macabre

De laatste week van maart. De
lente? Kleren van de keizer… Het
vriest nog. IJskoud loeit de oos-
tenwind door de kale knoploze
bomen. Op de vijver ligt nog ijs.
Geen kikker laat zich zien of
horen. Geen roos bot nog  uit.
Alles wacht. Wij ook. Op wat
warmte.    
Het koude, schrale weer is een
ware afspiegeling van de sombe-
rende economie. Voorlopig geen
zicht op verbetering. We duimen
dat Den Haag de verstandigste
koers heeft uitgezet, in het kielzog
van Europa. Onze miljardente-
korten lijken bekend. Ons schip
van staat stoomt moeizaam een
kille, noordelijke koers. De zee is
bedekt met een smurrie van inge-
zakte inkomens, pijnlijke tekor-
ten, verdampende winsten, groei-
ende werkeloosheid, onzuivere
bezuinigingen en oplopende
belastingen.   
De uitkijk heeft iets gezien.
Niemand luistert. Een ijsberg op
ramkoers met het schip. Met
onder water verborgen, grote
extra tekorten. In de salon tweede
klasse speelt het orkest een Danse
Macabre. In de salon eerste klas-
se danst men ook, maar dan
naast zijn schoenen. De kapitein
haast zich koortsachtig tussen
beide heen en weer voor koers-
advies. Knotsgek. 
Wat zijn die verborgen tekorten?
Simpel. De staat leent geld dat ze
nodig heeft om het schip varende
te houden. Rente: 1,7%. Da’s
laag! Ja, historisch laag. Dat kan
niet zo blijven. Klopt, dat is een
rente die hoort bij een gezonde
economie. Maar deze heeft flinke
griep. Ook al roept de kapitein
het tegendeel. Slechte economie?
Rente omhoog. Net als in Spanje.
Gevolg? Eén procent hoger? Voor
de kapitein een extra tekort van 6
miljard. Twee procent hoger: 12
miljard hoger tekort. Zo eenvou-
dig is dat. 
Onder de waterlijn van de ijsberg
loert een nog groter gevaar. Een
ijsberg eigen. Daar wacht een
verlies van meer dan 30 miljard
zijn kans af. Gevolg van de steun
aan de genationaliseerde banken
en de afgegeven bankgaranties in
de EU. Behouden vaart? Nee.
Een Danse Macabre.

Column
door
Sybert Blijdenstein
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Na de expeditie Channel Crossing waar-
bij hij in een kano de Noordzee overstak
voor meervoudig gehandicapte kinderen,
beklom hij onlangs met succes de
Kilimanjaro (5895 meter) in Afrika om
hiermee – het aangaan van een extreme
uitdaging – aandacht te vragen voor de
Stichting Stoelenproject. ‘Een berg
beklimmen is meer dan alleen maar de
top halen. Daarvoor is veel inzet nodig en
dat is precies wat de vrijwilligers van het
Stoelenproject doen. De metafoor bergen
verzetten is dan ook zeer toepasselijk.’

Stoelenproject
‘We vergeten vaak hoeveel armoede we

het krantenartikel. ‘Als het allemaal
doorgaat is ook het einde van de partici-
patie van de vrijwilligers in zicht. De
enkele Blaricummer, die zich blindstaart
op het kostenbesparingselement, beseft
niet dat snel na de invoering van deze
situatie de vrijwilligers zijn verdwenen
en er peperdure betaalde krachten moe-
ten worden aangetrokken.’

Nog geen nieuwe regels
In hei & wei nummer 413 (februarinum-
mer 2013), onder de kop Enthousias-
meren voor de plaatselijke politiek, sig-
naleerde Ralf van Vegten, fractievoorzit-
ter van de VVD, in ons dorp: ‘In
Hilversum zitten wijze mensen die op de
gedachte zijn gekomen dat de brandweer
wel toe kan met minder materiaal. Als je
dat laat glijden wordt dat realiteit voor je
het weet. Dat gaat met name ten koste
van de motivatie van onze vrijwilligers
die de wagens bemannen.’ 
Al bij de eerste geruchten over een
‘regionale bezuiniging’ en de gevolgen
daarvan, heeft het Blaricumse korps
gevraagd naar het bestaan van een dek-
kingsplan bij dit voornemen. Dat werd
toegezegd door het rayonkantoor, maar
twee jaar later is er nog niets gebeurd.

‘Eerst halen ze je auto weg en dan gaan
ze misschien eens een plan bedenken,’ is
de bittere reactie binnen het korps. ‘Er
zijn zelfs nog geen nieuwe regels voor
bedacht,’ bevestigt ook het krantenbe-
richt.

Kantoor contra werkvloer
Ondanks de boosheid heeft het korps op
die 19e maart ook nog kans gezien plan-
nen te formuleren die wel werkzaam
zijn, en die zullen worden aangeboden
aan het regiokantoor. Met in het achter-
hoofd een recente situatie in Eemnes
waar twee wagens bezig waren met
bestrijding van een rieten-kapbrand en
meer auto’s en handjes nodig hadden.
Blaricum en Laren hadden die kunnen
leveren. ‘Nu moest men 45 minuten
wachten op de rietspecialisten van
Cothen en Kamerik.’ 

Kantoor contra werkvloer, daartoe is het
diepgaande verschil van mening tussen
het Blaricumse korps en het regiokan-
toor duidelijk te herleiden. ‘Zes jaar
geleden werkten op het kantoor zo’n vijf
mensen. Dat aantal is meer dan vertien-
voudigd. Kan de bezuiniging zich niet
daarop richten?’

Expeditie Kilimanjaro voor 
opvang daklozen
Een introductie is niet meer nodig. Al meerdere malen koppelde Jean-
Jacques François (links op foto) bijzondere uitdagingen aan een goed doel.

vervolg van pagina 1

Tandartspraktijk

www.dentaldesigncenter.nl



Dorpsstraat 9    Blaricum    T 035-5382303
www.ijzerhandelblaricum.nl

IJZERWAREN I GEREEDSCHAPPEN I HANG EN SLUITWERK 
TUINARTIKELEN I GAZONMAAIERS 

Door de jaren heen
hebben wij in menig
zorgcentra de voet-
jes van de vloer
gekregen. Waar wij
komen is het meteen
feest. Onze optre-
dens beperken zich
niet alleen tot het
Gooi (Oranjeweitje,
Botterdagen, Oos-
termeent, Hollandse
middag in De Hilt)
maar vinden ook
plaats buiten de
Gooise grenzen,
zoals jaarlijks in Grave en Den Bosch
waar men De Blaerders kent.

Feestje bouwen
Om ons 10-jarig bestaan te kunnen vie-
ren zijn wij bezig geld in te zamelen om
er een groot feest van te maken, daar-
naast willen wij andere geluidsboxen
aanschaffen voor ondersteuning bij onze
optredens. Om dit alles te kunnen bekos-
tigen zullen wij op 21 april een feestje
bouwen.

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

Zaken en plezier goed samen op
Blaricums Concours Hippique
door Ilse Bloemen
Zoals eerder dit jaar vermeld is de kans groot dat het CH Jumping Blaricum,
na een afwezigheid van negen jaar, weer terugkeert op Blaricumse bodem. 
Het paardenevenement zal plaatsvinden op 28, 29 en 30 juni op het concours-
terrein ’t Harde aan de Meentzoom. De toegang is gratis. De hippische sport
vormt de rode draad, maar ook voor de niet-paardensportliefhebbers wordt
het een bijzonder evenement.

Fancy Fair in Malbak met 
smartlappenkoor De Blaerders
Het is alweer tien jaar geleden dat een groepje mensen op het idee kwam om
een koor op te richten waarin het Nederlandstalige lied centraal staat. Nu is
dit ‘koortje’ uitgegroeid tot een koor van 70 enthousiaste zangers en zangeres-
sen, die iedere week op maandagavond bij elkaar komen om smartlappen en
levensliederen te zingen. Dit gebeurt o.l.v. een superenthousiaste dirigent met
ondersteuning van een orkest bestaande uit twee accordeonisten, keyboard,
basgitaar, een drummer en een mondharmonica.

Groep 8 in de
schijnwerpers 
door Ilse Bloemen
De Cito toetsen zijn inmiddels weer
achter de rug en dus is het tijd om de
groepen 8 van de Blaricumse basis-
scholen weer eens in het zonnetje te
zetten. Aan het woord: Jesse Booy
Liewes.

Op welke school zit je?
Ik zit in groep 8B van de OBB.
Wat vind je leuk aan school, wat min-
der?
Leuk aan school is dat je elke dag je
vrienden ziet, minder vind ik dat je aller-
lei dingen moet leren.
Met wie woon je in huis?
Ik woon in huis met mijn vader, moeder
en mijn zusje. We hebben geen huisdie-
ren. Onze kat is een tijdje geleden over-
leden. Ik zou graag een hond willen,
maar mijn vader werkt niet echt mee.
Waar zou je later graag zelf willen
wonen?
Ik zou graag in Amsterdam willen
wonen omdat daar veel te doen is en
omdat daar veel verschillende mensen
wonen. Hier is iedereen vaak hetzelfde
en dat vind ik saai.
Wanneer heb je voor het laatst heel
hard moeten lachen?
Laatst had mijn oom een pot met crème
van Rituals meegenomen. Ik wilde graag
weten waar dat naar rook. Duwde hij
m’n neus in de pot. Zat ik natuurlijk
helemaal onder de crème. We moesten
allemaal keihard lachen.
Heb je hobby’s?
Ik hockey bij de Huizer Hockeyclub in
jongens C2, rechtsachter, ik ben een
echte verdediger. Daarnaast tennis ik op
BLTC, maar daar ga ik mee stoppen.
Verder houd ik van alle sporten waarmee
je op een board staat. Snowboarden,
wakeboarden – dat is waterskiën op een
board – en waveboarden. Ik zou graag
willen kitesurfen, daarnaast vind ik het
heel leuk om te duiken.
Wat is je grootste blunder?
Een tijdje terug klom ik op school in een
boom. Daarbij bleef ik met mijn broek
hangen aan een tak. Ik bungelde daar aan
die tak net boven de grond en ik kon niet
loskomen. Iedereen moest lachen om
hoe ik daar hing. Ikzelf ook. Al voelde ik
mij wel lullig.
Hoe ziet je leven er volgend jaar om
deze tijd uit?
Volgend jaar zit ik met zes anderen uit
mijn klas op het Gooisch Lyceum in
Bussum. Ik ga daar naar het gymnasium. 
Wat zou je graag nog een keer willen
meemaken?
Ik zou graag parachutespringen. Lijkt
me heel fijn om vanuit een vliegtuig naar
beneden te springen en je echt vrij te
voelen. Ook zou ik graag willen paragli-
den, zweven op de wind, lijkt me cool.
Wat denk je dat je over 10 jaar doet?
Mensen helpen in het ziekenhuis. Ik wil
graag arts worden, met die studie ben ik
voorlopig wel zoet.

Nationale spring- en dressuurwedstrij-
den waaraan ruiters en amazones van
topniveau deelnemen. Een prachtige
tuigpaardenshow, genieten van de Kür
op muziek van Anky van Grunsven, een
klassieke polowedstrijd. Het is er alle-
maal, en bij dit alles zal het niemand ont-
breken aan een natje en een droogje. Het
sluitstuk wordt op de zondag gevormd
door de Grote Prijs van Blaricum. Voor
de kinderen wordt het ‘Kinderdorp
Blaricum’ ingericht. Het thema van het
Kinderdorp Blaricum is sport-bewegen-
spelen. Hier kunnen de kinderen onder
begeleiding meedoen aan verschillende
sportieve activiteiten waaronder uiter-
aard het ponyrijden. 

Promodorp 
Er komt een promodorp met exclusieve
mode-, beauty-, lifestyle- en body &
health-boetiekjes. Ook kunt u zich hier
oriënteren op de aanschaf van een nieu-
we bolide of kijken naar de laatste snuf-
jes op het gebied van gazonzitmaaiers.
Het promodorp verschaft de Blaricumse
ondernemer de gelegenheid om zich te
presenteren aan een groot publiek.
Daarvoor biedt het evenement vele
mogelijkheden, zoals een eigen pavil-
joen in het promodorp of een presentatie

d.m.v. reclameborden, vlaggen of een
advertorial in het programmaboek en op
de website.

Zaken en plezier
Het CH Jumping Blaricum is een sport-
evenement waarbij zaken en plezier goed
samengaan. De business-, vip- en vrien-
denclub-lounges bieden hierbij een podi-
um om aan relatiebehoud en -expansie te
werken onder het genot van culinaire
hoogstandjes. Het CH Jumping
Blaricum wil je niet missen, daar wil je
bij zijn. Of het nou is om al het moois te
bekijken of om gewoon een borrel met je
vrienden te drinken. Feit is dat in drie
dagen tijd ons mooie dorp weer eens
goed op de kaart wordt gezet. 
Voor meer informatie over de sponsor-
mogelijkheden kunt u contact opnemen
met business@chjb.nl.

Wat kunt u verwachten?
Fancy fair, rommelmarkt, kinderschmin-
ken, rad van fortuin met mooie prijzen.
Optreden van twee gastkoren en natuur-
lijk van onszelf. Tevens kunnen wij ons
verheugen op het optreden van ‘Quintus,
de paarse goochelaar’. Wij hopen op een
grote toestroom van publiek.

Wanneer: 21 april
Plaats van handeling: De Malbak 

Tijd: van 11.00 tot 17.00 uur



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

�����#�������$ ����������!��" ��
�����������	�
	���

������������������

75 jaar geleden, in 1938, is het allemaal
begonnen. Onderzoek in de media van
toen leert ons dat er voor die tijd ook al
werd feestgevierd onder de vlag van een
Christelijke Oranjevereniging van
Laren/Blaricum. Onder de bezielende
leiding van meneer Van Campen werd de
Blaricumse Oranjevereniging opgericht
en op deze wijze losgeweekt van Laren.
Deze meneer Van Campen wist vele
mensen te bewegen om zaken te helpen
organiseren in het dorp. Twee jaar later
brak de Tweede  Wereldoorlog uit. Het
was natuurlijk duidelijk dat er in die tijd
van Oranjefeesten vieren geen sprake
kon zijn. 

Bevrijdingsfeesten 
Na deze verschrikkelijke vijf jaren werd
de draad weer snel opgepakt. Zij het met
beperkte middelen, en met steun van de
gemeente Blaricum en natuurlijk de vele
vrijwilligers, die we gelukkig nu 75 jaar
later ook nog steeds hebben. Oudere
Blaricummers kunnen zich nog wel de
vele grote optochten herinneren, die tot
1970 elke vijf jaar werden gehouden, ter
gelegenheid van het vieren van de bevrij-
ding. 

Koninginnedag, Kermis en Sinterklaas
Het zal even wennen zijn, geen
Koninginnedag meer op 30 april, maar
Koningsdag op 27 april. Maar het zal
met hetzelfde elan gevierd worden als
dat waarmee het al vanaf 1948 gebeurt
op 30 april. 
De gemeente Blaricum organiseert
alleen de kermis. Alle activiteiten daar-
omheen worden door de Oranjevereni-
ging georganiseerd. Dat zijn er vele,
zoals u elk jaar in de Oranjekrant kunt
lezen.
Welke Oranjevereniging in Nederland
organiseert dit? Ja juist, die van
Blaricum. Bijna overal doet de plaatselij-
ke middenstand dit, maar in Blaricum
niet. Op deze wijze blijft het kind cen-
traal staan en wordt de commercie buiten
de deur gehouden. 

Feest op het Oranjeweitje
Het bestuur wil deze bijzondere verjaar-

dag van de Oranjevereniging niet onge-
merkt voorbij laten gaan. Alle leden krij-
gen per brief een uitnodiging om als eer-
ste plaatsbewijzen te kunnen kopen voor
de activiteiten van deze feestweek. Want
het is op de eerste plaats een feest voor
onze leden. 

Een verzoek van de organisatie: 
kom alstublieft op de fiets of lopend

naar het Oranjeweitje.

Nog geen lid van de 
Oranjevereniging? 
Word het dan snel!!!

U kunt lid worden door u aan te 
melden op onze website: 

www.ovb.nl.

door Adrie van Zon
Hoe lang hebben onze politieke partij-
en het (alleen) nog voor het zeggen bij
het verzamelen van meningen en stem-
men. Dat dit nu ook online kan gebeu-
ren bleek uit het verrassende succes
van Beppo Grillo bij de Italiaanse ver-
kiezingen. 

De Britse parlementariër Douglas
Carswell vindt dat wat er in Italië is
gebeurd erop duidt dat de politiek –
dankzij internet – opnieuw wordt uitge-
vonden. Volgens hem zal de politiek in
het Westen in de toekomst vorm krijgen
door groepen van gelijkgestemde perso-
nen, die zich online mobiliseren. Internet
zal ervoor zorgen dat nieuwkomers snel
een positie kunnen veroveren en een
groot deel van de politieke markt naar
zich toe kunnen trekken. Politici, zo
bleek in Italië, kunnen via hun blog
rechtstreeks praten met een miljoenen-
publiek.

Directe democratie
Deze ontwikkeling doet onwillekeurig
denken aan de ontstaansgeschiedenis
van onze democratie in het Athene rond
500 v.Chr. waar de volksvertegenwoordi-
ging berustte op direct bestuur dat van de
burger een hoge mate van participatie
eiste. Zo moesten in de polis (een soort
stadsstaat) Athene 6000 mannen van de
30.000 burgers zo’n 40 maal per jaar de
volksvergadering bijwonen op de agora,
de grote markt. (De vrouwen was het
stemrecht afgenomen omdat ze bij de
strijd om de toewijzing van Attika aan de
Olympisch goden Athena of Poseidon en
bloc voor Poseidon hadden gestemd en
dat vonden de mannen de verkeerde
keuze.) Volgens Anton van Hooff in zijn
boek Athene, het Leven van de Eerste
Democratie zou de Athener van toen
vreemd staan tegenover het instituut van
volksvertegenwoordiging van nu: hoe
kan een burger voor maar liefst vier jaar
zich door een parlementariër c.q. raads-
lid laten representeren?

Deskundigheid burgers
Het Atheense systeem ging uit van wan-
trouwen. Het onze van vertrouwen. De
volksvergaderingen van vroeger kunnen
uit praktisch oogpunt niet meer worden
gehouden. Het is onmogelijk een burge-
rij van honderdduizenden of miljoenen
te verzamelen. Vandaar onze representa-
tieve democratie. De komst van het
internet biedt mogelijkheden onze
democratie beter te laten functioneren.
Blaricum heeft veel goed opgeleide bur-

gers en die willen gaarne een bijdrage
verlenen aan het bestuur van hun
gemeente, maar lang niet iedereen wil
zich daarvoor binden aan een politieke
partij. Voor het gemeentebestuur is het
aantrekkelijk om gebruik te maken van
de deskundigheid van burgers, waardoor
de bestuurders minder afhankelijk wor-
den van dure externe adviseurs.

Jongeren
Wordt internet hét nieuwe middel om jon-
geren en degenen, die geen lid van een
politieke partij willen worden, ertoe te
brengen om mee te gaan doen aan het
bestuur? Steeds meer jongeren voelen
zich aangetrokken tot actieve deelname in
de plaatselijke politiek, hetgeen onlangs
leidde tot een, in overleg met de burge-
meester, belegde bijeenkomst in het
gemeentehuis. Nadat de burgemeester in
het kort de beleidsuitgangspunten van
Blaricum (eigen identiteit/cultuur, het
groene, authentieke, gezellige karakter
handhaven, evenals de agrarische waarde)
had weergegeven, belichtten vertegen-
woordigers van de plaatselijke partijen de
betekenis van hun partij voor Blaricum.
Over de suggestie tot het instellen van een
klankbordwerkgroep van jongeren, waar
het gemeentebestuur te rade kan gaan bij
beleidsbeslissingen, werd genuanceerd
gedacht. Gewoon lid worden van een
politieke partij kan natuurlijk ook.

Internet en politiek
Het was een begin van jongeren te inte-
resseren voor de mogelijkheden om iets
voor het eigen dorp te betekenen. Op
welke manier werd niet helemaal duide-
lijk. Hopelijk komt er ondersteuning van
de kant van de gemeente en een vervolg
op deze avond. Hoe je het ook wendt of
keert, vast staat dat internet een grote
invloed zal gaan uitoefenen op de poli-
tieke besluitvorming waardoor ook de
gewone burger voortaan meer te vertel-
len krijgt. De vraag is hoe onze politieke
partijen en bestuurders met dit nieuwe
communicatiemiddel zullen weten om te
gaan. Het is de moeite waard om na te
gaan hoe onze inwoners zo maximaal
mogelijk te betrekken zijn bij het beleid
en andere belangrijke zaken. 

75-jarige  Oranjevereniging 
door Frans Ruijter
Bestaat toeval? Ik denk het niet, maar het lijkt er in dit geval toch wel op. Op 
31 januari 1938 werd Prinses Beatrix geboren en in datzelfde jaar werd de
Oranjevereniging Blaricum opgericht. Wat de oprichters natuurlijk nooit kon-
den vermoeden, is het feit dat nu in 2013 Koningin Beatrix op 30 april a.s. haar
ambt overdraagt aan haar zoon Willem-Alexander. Drie weken later viert de
Oranjevereniging haar 75-jarig bestaan groots, met – waar kan het ook anders
– een tent op het ‘Oranjeweitje’. Van woensdag 22 mei tot en met 26 mei zal daar
het een en ander plaatsvinden. Daarover vindt u meer informatie in de bijgaan-
de feestgids en op de site van de Oranjevereniging www.ovb.nl. 

Meedoen in de politiek

De volksspelen op het Oranjeweitje toen
men het vierde kwadrant nog groen wilde
houden (1982 of 1983).

Koninginnedag 2009

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

S
 F

R
A

N
S

 R
U

IJ
T

E
R



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

uw complete woninginrichter

Kerkstraat 14 Fax 035 - 525 66 17 
1271 RL Huizen e-mail: info@gordijnspecialist.nl 
Tel. 035 - 525 22 25 www.gordijnspecialist.nl
 

tapijten, gordijnen, lamelparket, laminaat, marmoleum, 
zonwering, meubelstoffering, meubels op maat

door Sybert Blijdenstein
‘Hoezo druk? Nee hoor. Niks hoeft.
Alles mag. Voel me bevoorrecht dat ik
dat mag, én kan.’  We spreken met
Mien Hund, top-vrijwilligster, eenen-
zeventig jaar jong. ‘Ik barst van ener-
gie en plezier. Bij wat ik ook doe. Na
een dag werken met ouderen heb ik
nog energie over. Dan ga ik graag nog
even wandelen. Geheim? Ik laad me op
aan de mensen waarvoor ik iets doe.’ 

Mien, een vitale duizendpoot. En gewoon
een heel leuk mens. Met een aanstekelijk
enthousiasme. Vanaf 1980 collecteert ze
voor het Koningin Wilhelmina Fonds.
Vanaf 1997 collecteert ze voor de
Nierstichting, vanaf 1999 doet ze
bezoek- en begeleidingswerk voor De
Zonnebloem afdeling Laren/Blaricum,
vanaf 2002 helpt ze onder meer als bege-
leidster en gastvrouw in de Torenhof, en
zeven jaar was ze actief bij de Speel-o-
theek. Mensen helpen, aandacht geven,
mee uitnemen, leuke dingen voor en mee
doen. Mien, een leven voor de mede-
mens. Met plezier.

Van Bussum naar Bijvanck
Geboren en getogen is ze in Bussum. In
een huisje aan de Plaggenweg. Een dood-
lopende weg. Weinig bebouwing.
Grenzend aan de natuur. Zwerven, spelen
en genieten. Zes kinderen telde het gezin.
Mien, ’t derde kind, na twee oudere
broertjes. Verlegen meisje. Op school
geen uitblinker. Maar thuis moeders han-
dige hulpje. Na haar kwam ’t derde
broertje. En na tien jaar kwamen nog
twee zusjes. Hun moedertje was ze.
Groot gezin, klein behuisd. Vier kinderen
op één slaapkamer. Krap, maar knus.
Spelen op straat. Buurtvriendinnetjes.
Dichtbij ’t Majella. Spannend. Met neus
tegen de ruit bij de kinderafdeling. Of
binnen bij de nonnen. Luisteren naar ver-
halen. Bezoekers de weg wijzen. Altijd
bezig. Later verhuisd naar een grotere
woning in Bussum-Zuid. Na haar school-
periode aan ’t werk bij een dokter. Als
klein assistente. Daarna in een modewin-
kel en bij een banketbakker. Ze trouwde.
Kreeg haar eerste zoon in 1967 en haar
tweede in 1969. Woonde in Bussum en
Naarden. Man had baan in Blaricum. In
1975 verhuisden ze naar de Bijvanck, aan
de Booket. Als eerste bewoners. Daar
woont ze nu nog.

Als een tijger
Mien: ‘Al vroeg kwam ik alleen te staan.
Niet praten maar poetsen. Mijn twee
zoons heb ik als een tijger erdoorheen
gesleurd, ook in de puberteit. Nu heb ik
er twee fijne schoondochters bij en drie
schatten van kleinzoons. Daar pas ik
vaak op. Da’s pas echte rijkdom. Of op de
fiets met één voor en één achter me.
Geweldig. En als een kleinkind fluistert:
‘Oma, ik ben verliefd op je,’ dan kan je
dag toch niet meer stuk?

Collecteren
Vanaf 1980 collecteert Mien in de
Bijvanck voor het KWF. Haar vaste wijk:

Koggewagen, Langwagen, Plaggewagen
en Menwagen. Elk jaar op dezelfde tijd
bij hetzelfde adres. Niet thuis? Noteren.
Later opnieuw. Altijd charmant.
Commentaar: ‘Hoe jij het pad oploopt,
daar kun je gewoon niet omheen.’ De
buurt is haar dierbaar. Ze werd onder-
scheiden met het tinnen KWF-collecte-
busje. Blij is ze met nieuwe collectanten.
Vooral ook jongeren. ‘Die leid ik graag
op.’ Samen doen, samen collecteren.
‘Vroeger verzamelden we ons bij Greet
Nieuwenhuizen in het oude dorp. Dat
was een gezellige boel. Nu is het wat
zakelijker. Tijden veranderen.’

En verder

Waarom woon je in Blaricum?
Dat heb ik hiervoor al gezegd.

Twitteren, Facebook?
Nee, daar heb ik geen tijd voor.
Smartphones? Asociale dingen.
Alsmaar turen naar het schermpje.
Zonder aandacht voor anderen.

Vakantie: 
’s zomers en/of ’s winters?
Net zoals het uitkomt. Houd van de
natuur, van de zee. Ga ook op reis
met de kinderen en de kleinkinde-
ren. En ook rustig in mijn uppie
fietsen.

Wat is een echte Mien eigenschap?
Genieten van gewone dingen. Ben
een doe-mens, geen studiemens.
Pak alles aan, met plezier. Ben posi-
tief en eerlijk naar mezelf. Kan
goed luisteren. Geef me niet bloot
in nare dingen. Blijf er niet in han-
gen. Kijk vooruit. 

Met wie zou Mien een borrel willen
drinken?
Zou ik niet weten. Ik vind alle men-
sen leuk en lief. Een borrel? Nee, ik
drink amper. 

Van welke Blaricummer zou Mien
wat meer willen weten?
Van Necky van Wijk, die honden-
puppies in de Bijvanck opleidt tot
hulphonden.

Even voorstellen… Mien Hund MKB-ZZP 
bijeenkomst

Stef st
aat altijd paraat 

en maakt je h
oefijz

ers op
 maat..!!!

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

ng

S.v .d .Bergh

persbericht
‘Wat een geweldige avond!’, ‘Bedankt
voor de uitnodiging!’ en vele andere
positieve reacties waren afgelopen
dinsdagavond bij Regus Laren te
horen tijdens de borrel van het succes-
volle mkb- en zzp-evenement: ‘Succes
met de Crisis’, georganiseerd door de
PvdA-BEL (voorzitter Ronald van
Aggelen en bestuurslid Victor
Koppelmans), alsmede door Frank
Numan (Numan Employability
Solutions) en Gesina Lodewijkx (St.
Profound).

Als hoofdgast hield Mei Li Vos, Tweede
Kamerlid namens de PvdA, een betoog
dat er veel beslissingen worden genomen
in Den Haag ten gunste van het mkb en
de zzp'er, maar dat het vaak lang duurt
voordat het doorsijpelt naar Gemeenten
en Banken.

Pot en graaierij
Ze was benieuwd hoe de meer dan 50
ondernemers stonden tegenover een
gezamenlijke arbeidsongeschiktheids-
verzekering en pensioen. Vooral over het
laatste onderwerp werd de vrees door
een van de ondernemers uitgesproken,

dat er mogelijk een grote ‘pot’ met geld
ontstaat, die voor ‘graaierij’ vatbaar zou
kunnen zijn. Met andere woorden, de
aanwezige ondernemers hebben momen-
teel geen vertrouwen in de banken- en
verzekeringssector en regelen hun pensi-
oen liever zelf.

‘Succes met de crisis’
Verder was de opzet van de avond geba-
seerd op gesprekken aan 9 verschillende
tafels met specialistische tafeldames en 
-heren, waar de ondernemers over de
diverse onderwerpen mee in discussie
konden gaan. Helaas was de avond te kort
om elke specialist te kunnen spreken.
Gezien het feit dat 26 maart na een
oproep via de sociale media binnen één
week vol zat, heeft de organisatie beslo-
ten voor degenen die er niet bij konden
zijn, op maandag 27 mei aanstaande een
nieuwe avond ‘Succes met de crisis’ te
organiseren.
Aanmelden kan wederom via: 
www.succesmetdecrisis.nl.
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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.

HOVENIERSBEDRIJF

P.E. CALIS
Tuinadvies             Aanleg en onderhoud
Tuinarchitectuur     Sierbestrating

Witzand 1 - Blaricum (035) 5311912

*
*

*
*

Tevens zijn schilderijen te zien die in
bruikleen zijn verkregen van Singer
Laren, de gemeente Blaricum en enkele
privé-eigenaren. Het betreft werk van
schilders die in het begin van de vorige
eeuw in de betreffende 45 panden hebben
gewoond en/of gewerkt. Het betreft onder
meer werk van Lou Loeber, Evert Pieters,
Herman Heijenbrock, Herman Kruyder,
Bart van der Leck, Raoul Hynckes en Leo
Gestel. 

Historie en cultuur Blaricum
Talloze verhalen en beelden worden door
inwoners gedeeld. Een belangrijk element
van het dorpsleven
vormt de mooie aan-
wezige bebouwing.
Met aandacht en lief-
de hebben bewoners
gezorgd dat bijzonde-
re panden in stand
zijn gebleven. Ook
met veel aandacht en
liefde hebben schrij-
vers, fotografen en
ruimtelijke deskundi-
gen eraan bijgedragen
dat veel behouden is
gebleven over de his-
torie en het culturele
verleden van het dorp.
Vele panden zijn voor
de toekomst
beschermd door er
een monumentale of
beeldbepalende status
aan te geven.

Bekende architecten
ingeschakeld
Eind negentiende en
begin twintigste eeuw
is met name in het
Gooi de ontwikkeling
van de architectuur van landhuizen en
villa’s veelal sterk beïnvloed door de
bouwstijl van de plaatselijk historische
boerenhoeven. Daarnaast zijn vanaf
begin twintigste eeuw landelijk bekende
architecten ingeschakeld, die opdrachten
kregen van kunstenaars en wetenschap-
pers die zich hier vestigden en met elkaar
een nieuwe wereld probeerden te schep-
pen. Dit gegeven heeft in sterke mate het
karakter van de bebouwde omgeving
bepaald. 

persbericht
In 2009 verscheen het boek ‘Blaricum haar landhuizen en villa’s, haar atelier-
woningen en hutten, haar bijzondere bewoners’, geschreven door Gé van der Pol
met medewerking van Gerbe van der Woude. Dit boek vormt de basis voor een
expositie in galerie De Vlierhove. Op deze expositie zijn veel grote foto’s te zien
van 45 monumentale en beeldbepalende panden in ons dorp. 

‘De deelname van de bewoners aan de in
hun buurt actieve BPV is zeker 90 pro-
cent. De kosten van het lidmaatschap
variëren van 5 tot 10 euro per jaar.’ Dat
zegt Remco Wessels, één van
de twee politiemensen die zich
binnen het samenwerkingsver-
band Blaricum/Laren bezig-
houden met Laren (tien BPV’s
van vergelijkbare omvang als in
Blaricum). De ander is Frank
Kok.

Pilotproject
Voor Blaricum zijn Rita van der
Wal en Frank van Zanten pri-
mair verantwoordelijk. De vier
wijkagenten werken sinds 1
april 2012 vanuit het bureau
Groene Gerritsweg 2b in Laren.
Dat bestaat in totaal uit twaalf
mensen: de wijkteamchef, wijk-
agenten, surveillanten, basis-
politiezorgmensen en de recher-
cheur. ‘Context gestuurd,’
noemt Rita van der Wal die
opzet. Regionaal gezien gaat
het om een pilotproject.

Inbraakbeperking
De eerste buurtpreventie van
bewoners ten behoeve van
inbraakbeperking in het Gooi
stamt uit de eerste helft van de
jaren tachtig. De Larense buurt
rond het Rosa Spierhuis ging
gebukt onder inbraken en een
aantal bewoners besloot daar-
aan iets te doen. Dat leidde tot
het oprichten van Alert, een organisatie
met een bestuur, leden en vergaderingen
die nog steeds bestaat.

Badkamerramen en ladders
Remco Wessels en Rita van der Wal leg-
gen uit dat de wijze waarop dit tot stand
kwam nog steeds wordt gehanteerd. Het
oprichtingsinitiatief ligt bij de burgerij,
als die poging slaagt participeert de poli-
tie. Dan wordt er bijvoorbeeld op de bij-
eenkomsten voorlichting gegeven, ter-
wijl (auto)inbraken nog op de dag van de
aangifte worden gemeld bij de preventie-
teams die hun leden dezelfde dag kun-

Catalogusboekje
De huidige tentoonstelling is samenge-
steld met de actieve medewerking van
architect Gé van der Pol. Hij verzorgde de
begeleidende teksten. Hij is jarenlang lid
geweest van de Welstands- en Monumen-
tencommissie van de gemeente Blaricum.
Ook Gerbe van der Woude heeft meege-
werkt aan de voorbereiding van de exposi-
tie, op basis van zijn jarenlange betrok-
kenheid bij de verzameling van bouwge-
gevens en (foto)materiaal over de panden.
Hij is nu actief lid van de huidige commis-
sie Ruimtelijke Kwaliteit van de BEL-
gemeenten. Sybert Blijdenstein heeft

recent veel nieuwe foto’s gemaakt van de
panden. Op basis van al dit materiaal ver-
schijnt een catalogusboekje dat tijdens de
expositie in galerie De Vlierhove verkrijg-
baar is. Initiatiefnemer van het project is
Carien Bölger van galerie De Vlierhove.
Info tel. 5383736. Expositie in De
Vlierhove van zondag 14 april t/m zondag
26 mei 2013. Open: donderdag t/m zon-
dag van 14.00-17.00 uur. Project wordt
gesteund door het Gemeenschapsfonds
Blaricum.

Bijzonder Blaricum ‘Contextgestuurde’ buurtpreventie
in Laren/Blaricum
door Hidde van der Ploeg
Blaricum telt zeven buurtpreventieverenigingen (BPV’s) tegen misdaad.
Gemiddeld representeert elk van hen zo’n 175 woningen. Dat betekent dat ruim
1200 woningen (op een totaal van circa 6000 (de Blaricummermeent niet mee-
gerekend) profiteren van de bescherming tegen (auto)diefstal die het lidmaat-
schap meebrengt.

nen inlichten over de criminele gang van
zaken. Zo werd de insluipmethode via
badkamerramen in de kiem gesmoord.
Hetzelfde gebeurde toen er op enig

moment vaak ladders werden
benut.

Buurtpreventie
Initiatieven tot oprichting van
buurtpreventie komen veelal
van de grond op basis van de
toename van inbraakincidenten.
‘Veel inbraken, volle zalen,’ vat
Remco Wessels die begrijpelij-
ke trend samen. Al gaat de
voorkeur uit naar ‘voorkomen
is beter dan genezen.’

Sociale controle
Het bestaan van de bestrijdings-
samenwerking leidt ook tot toe-
name van de sociale controle in
de wijk. ‘De burgers organiseren
nieuwjaarsborrels en barbecue-
avondjes,’ zegt Rita van der Wal.
‘Wie zo zijn medebewoner beter
leert kennen, ziet ook helderder
de wederzijdse belangen.’
Sommige leden van de buurtpre-
ventieteams menen dat hun club
wel een ruimere taak op zich kan
nemen. Als voorbeeld wordt in
ons gesprek de overlast van
bladblazers genoemd. Dat blijkt
nu niet de bedoeling. Al is de bij
een van de organisaties geopper-
de gedachte af te spreken dat
iedereen op hetzelfde tijdstip
zijn bladblazer benut creatief en

onmiskenbaar de vrucht van het binnen
de organisatie ontwikkelde saamhorig-
heidsgevoel. ‘Inbrekers hebben een hekel
aan een goede sociale structuur,’ bena-
drukt Remco Wessels. Iemand die zijn
hond uitlaat en daarbij oog heeft voor zijn
omgeving is daarvan een simpel voor-
beeld.

Team (op foto’s van boven naar bene-
den: Frank Kok, Rita van der Wal,
Remco Wessels en Frank van Zanten) te
bereiken op: Groene Gerritsweg 2b,
1251 JL Laren (open op werkdagen van
9 tot 12 uur). Tel. 0900 8844.

Bussummerweg 9 van architect Th. W. Rueter

Schapendrift 64 Architect P.J. Elling in samenwerking met Bart
van der Leck
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Bij HR INJECTABLES kunt u terecht voor subtiele 
gelaatsverjongende behandelingen door gebruik van hyaluronzuur 
en botox. Wij vinden het belangrijk dat u er natuurlijk uit blijft zien.

Wilt u een afspraak maken voor
een consult of een behandeling 
in Laren / Amersfoort?
Tel. nummer 035 260 10 60
www.hrinjectables.nl

Als u op de hoogte 
gehouden wilt worden 
van onze activiteiten,
laat dan uw gegevens 
achter op onze website. 

HR INJECTABLES
’’het behoud van uw natuurlijke schoonheid’’

Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

margaretha oostinga @margaretha4kok 
Wow, Blaricum, hier is het mooi!!

Gijs van Loef @GijsvanLoef 
Ik heb ontslag genomen als wethouder van Blaricum.

GHV (schaatsen) @GHVvoorzitter
Eerste GHV junior B met een 10 km. tijd. Hij doet het weer op
de lange afstand. en 14.38 is zeker niet slecht

Marije Min @MarijeMin 
De winnaars van de Klassen!Cup AH Schoolvoetbal tijdens het
toernooi in Blaricum: DE BERNARDUS-school!

marten meijer @martenmeijer
Woensdag 27 maart 2012 ga ik met de griffier van Blaricum het
CDA voorstel indienen om 5 km geluidswal  langs de A-27 aan te
leggen.

hei & wei volgen op twitter: kijk
op http://twitter.com/heienwei

Theo was autodidact, werkte met ver-
schillende materialen en liet zich inspi-
reren door het surrealisme en het impres-
sionisme, maar dit alles met een eigen-
wijze draai. Hij heeft in 2005 geholpen
met het organiseren van de eerste Open
Atelier Route Blaricum. Vorig jaar stond
hij in De Malbak met werk tijdens
Bijvanck in Beeld en zijn laatste ten-
toonstelling, die liep tot 16 januari 2013,
was in het BEL-kantoor. Bij leven
schonk hij een schilderij aan De Malbak,
Movement 1 yellow in black, helaas
heeft hij zelf de officiële overhandiging
op 7 maart jl. niet meer mee mogen
maken. Theo Jacobs overleed 11 februa-
ri op 63-jarige leeftijd.

Bridgedrive en
verloting

Innerwheel Almere-’t Gooi (IW) orga-
niseert op vrijdag 19 april a.s. een
bridgedrive met verloting in dorpshuis
De Blaercom, Schoolstraat 3,
Blaricum. Aanvang 19.30 uur, ont-
vangst 19.00 uur. De opbrengst van
zowel de bridgedrive als de verloting
gaat naar Stichting De Droomboom,
Blaricum. 

De bridgedrive omvat 24 spellen en
wordt in twee lijnen gespeeld: een voor
beginners en een voor gevorderden. Er is
een eerste, tweede en derde prijs. De
winnaars van de bridgedrive mogen een
jaar lang de bronzen wisseltrofee mee
naar huis nemen. De trofee is een sculp-
tuur, ontworpen door kunstenaars van
De Witte Olifant in Almere. In zowel de
bridgedrive als de verloting daarna zijn
er aantrekkelijke prijzen te winnen.

Aanmelden kan via
lisanagel@me.com, met opgave van
eigen naam en meespelende partner,
e-mailadres, speelsterkte (beginner of
gevorderde) en overmaking van het

inschrijfgeld. Het inschrijfgeld
bedraagt €15 per persoon. 
Loten zijn te koop voor €10 
(12 loten) en €5 (5 loten).

Hallo,
Ik schrijf u nadat ik hei & wei gelezen
heb op internet, ik krijg ’m helaas niet
huis aan huis hier in Parijs! ;-) Fijn dat
dit blad ook op internet te vinden is.

De Blaricumse vrouw op de foto van de
week (15/3) rechts, is mijn oudtante Jans
de Graaf. Zij was een reislustige vrouw,
woonde met broer Dirk en zus Pietje in
huize Mimosa op de Achterom naast het
oude politiebureau/postkantoor. Haar
andere broer Willem woonde in het oude
gemeentehuis op de Eemnesserweg, hij
was de vader van mijn vader Rinus de
Graaf. Bij de klederdracht horen lange
haarspelden (je ziet de versierde knop er
boven uitsteken) en inderdaad een (gou-
den) oorijzer. De zusters De Graaf op de
andere foto herken ik niet als familie,
wellicht een andere tak? Leuk om die
foto te zien en de hei & wei weer eens te
lezen. Ik heb jullie site gebookmarked!

Bart de Graaf, 22 avenue Louis Blériot
78360 Montesson, Frankrijk

In memoriam Theo Jacobs
‘Movement 1 yellow in black’
Theo Jacobs is geboren en opgegroeid in het mooie kunstenaarsdorp
Blaricum. Hij volgde een opleiding tot typograaf/handzetter en vervolgens tot
grafisch ontwerper aan de School voor Grafische Vakken in Utrecht. 

Foto van de maand

Winter in de Bijvanck
Deze foto is gemaakt door mevrouw Wolse de Beer

Heeft u een mooie, absurde, of gekke foto, stuur deze dan voor 24 april in
hoge resolutie naar redactie@heienwei.nl, onder vermelding van uw naam,

waar en wanneer de foto is gemaakt en een leuk fotobijschrift.

‘Movement 1 yellow in black’



Onderhoudswerkzaamheden Rotondeweg
Uitvoering Contact

Sluiting 
gemeente-
diensten

Fietspad Meentzoom/
Bergwerg 3 dagen 
afgesloten in mei

Heeft u vragen? 

Inwoners tevreden over dienst-
verlening BEL Combinatie



Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen

Verleende vergunningen

Verkeersbesluit



Vraag van de maand

Wij gaan scheiden: hoe kan ik mijn 
kinderen het beste ondersteunen?

Neem onzekerheden weg

Leg je kind uit dat het niet zijn 
schuld is

Houd kinderen buiten 
volwassen problemen

Zoek steun bij vertrouwde 
personen

Voorkom dat kinderen moeten 
kiezen

Blijf opvoeden

Agenda Raadsvergadering

BEL-Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit

Oproep beeldend 
kunstenaars

Aanmelden



Heeft u een buurtinitiatief? 
Samen aan de slag voor een veiligere buurt

Wat is een buurtinitiatief?

Een subsidie aanvragen

Meer informatie

68e Nationale Herdenkingsavond, 
zaterdag 4 mei 2013

Programma
Wat doet Regelhulp?

Voor wie is Regelhulp?

Wilt u meer weten?

Op zoek naar zorg of ondersteuning? 
Ga eerst naar Regelhulp



Dorpsagenda

WELZIJN/CULTUUR
Versa Welzijn Nieuw adres regiokan-
toor: Eemnesserweg 19F te Laren. Info:
tel. 5314514 en www.versawelzijn.nl.
Vivium Info cursussen en aanmelden:
www.viviumservices.nl of 6924495.
Radio 6fm Elke zaterdag in het pro-
gramma ‘Ochtend humeur’ is er om
10.15 uur het item ‘Achterhaald nieuws’
met Frans Ruijter. 
Tergooiziekenhuizen Elke tweede dins-
dag van de maand, 13.30-15.30 uur een
informatiestand van het Autisme
Informatie Centrum, in de centrale hal
bij de hoofdingang locatie Blaricum.
De Blaercom Elke eerste vrijdag van de
maand tot en met mei (tenzij anders ver-
meld) Kunstcafé, 20.00 uur. Info:
www.blaercom.nl. Bijzondere particu-
liere diensten aan huis: 18 april van
10-13 uur  informatieochtend. 20 bedrij-
ven, dienstverleners, die het leven voor
met name senioren leuker en gemakke-
lijker kunnen maken presenteren zich
op deze ochtend.
Veteranen bijeenkomsten 18 april, 16
mei, 20 juni, 18 juli, 15 augustus, 19
september, 17 oktober, 21 november en
19 december in het dienstencentrum
Brassershoeve, Waterstraat 2, Huizen
van 15.00 tot 17.30 uur. Info G. Elders
tel. 5383830 of 0639466134.
Brinkhuis in ’t atelier Introductie-cur-
sus kleine beeldjes maken in was/brons,
door Blaricumse kunstenares Marloes

Eerden. De cursus start vanaf woensdag
17 april 2013. Op vijf woensdagochten-
den van 10.00-12.30. 
Info en aanmelden: 5250807,
docart@worldonline.nl. 
St. Antonius Cardicare 20 april reani-
matiecursus. Info en inschrijven:
www.antoniuscardicare.nl. 
De Malbak Kidsclub op woensdagmid-
dag van 13.30-15.00 uur. Voor 1 euro
kunnen kinderen van 4 t/m 8 jaar
terecht, zij maken onder leiding van
Natalie, Rosalie en Lisette leuke dingen
en er worden spelletjes gedaan. 
Info: tel. 5262902. Kindervakantie in
Blaricum van 8 t/m 12 juli. 
Info: mneerbos@versawelzijn.nl of
jhospers@versawelzijn.nl.
Asperges in de akker 2013 24 mei t/m
4 juni, reserveren kan op
www.zmaakt.nl. 
De Dorpskerk 28 april zondagmiddag-
muziek van 15.00-16.00 uur: Forlana
Trio.

BIBLIOTHEEK
April maand van de filosofie 
Huizen tel. 5257410. Inloopochtenden
op woensdag rond een thema 10.45-
12.00 uur: woensdag 17 april een infor-
matieve ochtend over de Buurtzorg, een
landelijk thuiszorgorganisatie. Entree
vrij, reserveren gewenst. Nationale
tuinontwerpdag 19 april, Rina
Hoogedoorn geeft advies. Intekenen

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

EXPOSITIES
Singer t/m 20 mei Cobra tot Dumas,
collectie De Heus-Zomer. 
Info: www.singerlaren.nl. 
De Vlierhove zondag 14 april t/m zon-
dag 26 mei tentoonstelling Bijzonder
Blaricum. Openingstijden donderdag tot
en met zondag van 14.00-17.00 uur. 
Galerie Bianca Landgraaf t/m 11 mei
de expositie ‘Korte Ontmoeting met
Yvonne Michiels’. Bijzonder is het dub-
belportret van onze toekomstige koning
en koningin: Prinses Máxima en Prins
Willem-Alexander. Deze portretten
zijn ook te zien op de beurs ART2013 in
de Jaarbeurs in Utrecht, waaraan Bianca
Landgraaf deelneemt van 20 t/m 28
april. Tijdens de beurs is de galerie
gesloten.
Info: info@galeriebiancalandgraaf.nl en
www.galeriebiancalandgraaf.nl. 
Geologisch Museum Hofland de ten-
toonstelling: ‘En toen... kwam de
mens’, t/m december 2013.
21 april, 14.00 uur: lezing door Dick
Mol over: ‘De Noordzee als schatkamer
voor de paleontologie en archeologie
van het ijstijdvak’. Dinsdag t/m zondag
open van 13.00-16.30 uur Info:
www.geologischmuseumhofland.nl.
Laren De Xtra Open Atelierroute 20 en
21 april. Info: www.kunstinlaren.nl. 

voor een gratis advies (tussen 10.30-
16.00 uur) kan via de infor-
matie/klantenservicebalie. Reserveren
noodzakelijk. 22 april, 20.00 uur: 
lezing door Joke Hermsen over haar
roman Blindgangers.
Laren tel. 5382612. Nationale tuinon-
twerpdag 19 april, René Huiberts
geeft advies. Intekenen voor een gratis
advies (tussen 10.30-16.00 uur) kan
via de informatie/klantenservicebalie.
Reserveren noodzakelijk.
Info: www.bibliotheekhlb.nl. 

KERKDIENSTEN
De Dorpskerk
Zondagdienst 10.00 uur 
Info: 
www.protestantsegemeenteblaricum.nl
en www.pgblaricum.nl.

R.K. St. Vitus
Diensten in het weekend:
Zaterdag 17.00 uur 
Zondag 11.00 uur
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.

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.

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. 06-50593402
Redactie: Sybert Blijdenstein, Ilse Bloemen,
Gerda Jellema, Aty Lindeman, Daniëlle
Mouissie, Hidde van der Ploeg, Henny
Radstaak, Frans Ruijter, Satyamo Uyldert,
Adrie van Zon
Medewerkers: Anneke Bruggeman, 
Linda Eggenkamp, Nico de Gooijer, Christa
Hogenkamp, Piet Niks, Corryn de Vrieze,
Ria Bulten-van der Mik
Foto’s: Peter van Rietschoten, Sybert
Blijdenstein en Gerbe van der Woude
Advertentie-, sponsoropdrachten:
Jacqueline Gesink, tel. 5313162,
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. 5310984 
e-mail: ristbrouwer@hotmail.com
Banknr. 12.66.37.296 
t.n.v. Stichting Dorpsblad Blaricum
Druk: JM2 grafische producties, 5316520
Oplage: 4.500

www.heienwei.nl

Hei & wei is een tweewekelijkse uitga-
ve. Mail uw kopij naar:
redactie@heienwei.nl. 

Familieberichten
Geboren
27-02-2013 Ayden Rohan

Brommer
01-03-2013 Kyra Pia Duurland
05-03-2013 Bram van Bijleveld
10-03-2013 Lieke Evelien Bos
20-03-2013 Beau Robin Faber

Overleden
02-03-2013 Geertruida Odilia

Maria Geul-van den
Brink, geboren 
13-01-1921

04-03-2013 Johanna (Jo) Gerarda
Maria Rigter-Vos,
geboren 12-01-1916

05-03-2013 Hendrina Cornelia
(Riek) Smit-Zeegers,
geboren 17-11-1923

09-03-2013 Cees de Graaf, 
geboren 16-09-1933

17-03-2013 Johannes Aloysius
(Hans) Ligter, 
geboren 29-03-1952

Kopij

Hei & wei niet
ontvangen?

De groep (max. 15 personen) vertrekt
van het onderkomen van de Kring aan de
Brinklaan 4A waar u vanaf 14.00 uur
welkom bent voor een kopje thee/koffie.
De kosten zijn  3 euro voor niet-leden
(incl. consumptie), voor leden van de
HKB is de wandeling gratis. 

Graag opgeven per e-mail
secretaris@hkblaricum.nl

of tel. 0653168006 vóór 27 april.

De Toneelvereniging Blaricum 

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

Inbreng 
rommelmarkt
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De Toneelvereniging Blaricum speelt De Flat van Jet! op donderdag 18, vrijdag 19
en zaterdag 20 april in het Vitus. Kaarten à 6 euro per persoon kunt u reserveren via:
www.toneelverenigingblaricum.nl of tel. 0622196851.

Denkt u dat u Blaricum kent?
Zaterdagmiddag 4 mei organiseert de Historische Kring Blaricum een dorps-
wandeling o.l.v. Frans Ruijter. Van 14.30-16.00 uur laat hij u het echte Blaricum
zien. U zult door zijn verhalen het dorp van een andere kant leren kennen.


