
De Oorsprong
De eerste bedrijfsruimten op de bega-
ne grond van woongebouw De
Oorsprong aan de Stroomzijde in
Blaricum zijn verhuurd. 

Na jarenlang ervaring te hebben opge-
daan bij verschillende kapsalons, vonden
moeder Yvonne en dochter Merel
Leijenhorst de tijd rijp om een eigen
kapsalon te beginnen. Dat doen ze aan
de Stroomzijde 8. ‘Kapsalon My Hair
Studio’ is sinds begin maart geopend. 

Orthodontiepraktijk ‘Blaricum’ is sinds
2008 zodanig gegroeid dat de behoefte
aan een zelfstandige locatie ontstond. De
nieuwe praktijk is geopend aan de
Stroomzijde 2.

Sabine van Kleef 

Sabine van Kleef Brillen en
Contactlenzen bestaat in mei 20 jaar.

Discriminatie
Ongelijk behandeld? Blijf er niet mee
zitten! 
Meld discriminatie bij:
Meldpunt Discriminatie Gooi en
Vechtstreek. Bereikbaar: maandag t/m
vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
Adres: Larenseweg 30, 1221 CN
Hilversum.
Telefoon 6231100.
www.versawelzijn.nl/discriminatie. 
discriminatie@versawelzijn.nl. 
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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

In de notitie wordt achtereenvolgens
ingegaan op: het belang van
de bestuurlijke daadkracht,
de vier onderscheiden
samenwerkingsniveaus, de
speerpunten voor toekom-
stige samenwerking, de
beoordelingscriteria voor
een ‘andere’ samenwerking
en de concrete aanbevelin-
gen voor actie. Winsemius
komt tot twee oplossings-
richtingen die volgens hem
kunnen bijdragen aan een aanmerkelijke
versterking van bestuurlijke daadkracht
van Gooi en Vechtstreek.

Samenwerking
Winsemius ziet binnen de samenwerking
van de gemeenten een verzwaring van de
belangenbehartiging en de regie. Bij de
belangenbehartiging van de negen
gemeenten binnen Gooi en Vechtstreek,
samen met Eemnes, gaat het om het

maken van een vuist, een boegbeeld dat
namens de gemeenten
extern moet kunnen optre-
den. Winsemius denkt hier-
bij aan de persoon van de
burgemeester van een grote
gemeente. Bij regie gaat het
om de bestuurlijke afstem-
ming en prioriteitsstelling
op maximaal vier geselec-
teerde thema’s, zoals sociale
zaken, ruimtelijke ordening
en regionaal economisch

beleid. Hierbij denkt Winsemius aan de
persoon van een wethouder (een gewes-
telijk portefeuillehouder). 

Gemeentelijke herindeling
Het is een gevoelig punt, maar een ver-
der opgeschaalde dienstverlening vereist
binnen Gooi en Vechtstreek onvermijde-
lijk een gemeentelijke herindeling. Het
staat blijkens de notitie buiten kijf dat

door Adrie van Zon
Dat is de titel van de notitie die Pieter Winsemius in april uitbracht op verzoek
van het Dagelijks Bestuur van het Gewest Gooi en Vechtstreek. 

Samenwerking Gooi en Vecht-
streek – analyse en aanbevelingen 

vervolg op pagina 2
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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

SLAAPPLAATS
NODIG ?

BLARICUM
BED&BREAKFAST

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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Koningsspelen. Vrijdag 26 mei was het Koningsdag met de Koningsspelen op het
schoolplein van de Berdardus en de OBB. Helaas moest de lunch naar binnen ver-
plaatst worden, maar ondanks dat was het een gezellige happening. De dag werd
afgesloten met muziek en dans.
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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

met schmink en entertainment tijdens de
familielunch op zondagmiddag 26 mei.
En een wijnavond waarbij het gaat om
bijzondere wijnen in combinatie met
asperges, dit in samenwerking met
Wijnkoperij De Gouden Ton uit Laren.’ 

Voor particulieren en bedrijven
Maarten startte in 2010 met dit evene-
ment om zijn werkwijze te introduceren
bij toekomstige opdrachtgevers. De
aspergelunches en -diners waren en zijn
inspirerende voorbeelden van wat
zMaakt! kan betekenen voor zowel par-
ticulieren als bedrijven. Maarten:
‘Mensen vragen me weleens wat ik de
rest van het jaar doe. Dan werk ik in
opdracht voor mensen die een feest,
evenement, of bedrijfsevent willen, zij
huren mij in voor óf alleen de catering
óf voor de totale organisatie. Samen met
de klant wordt een idee neergezet en dit
wordt van a tot z door zMaakt! uitge-
voerd.’ zMaakt! is een bedrijf dat gastro-
nomie en kleine of grote evenementen
combineert met kwaliteit en stijl, in een
prettige omgeving. zMaakt! opereert in
Blaricum, Laren, het Gooi en daarbui-
ten. Info: www.zmaakt.nl of
www.hetaspergediner.nl.

Achterom

Vroeger liep je vaak even achter-
om bij iemand binnen, voor de
gezelligheid. Hoewel dat niet
overal opging. Zag je in Twente
een boer voor zijn huis staan, dan
was hij, als je dichterbij kwam,
vaak al weer verdwenen. Achter
ook niet meer te vinden. Reden?
In de zeventiende eeuw werd onze
oostelijke grensstreek regelmatig
platgebrand door de druk met
elkaar oorlogvoerende legers van
Engelsen, Fransen en Duitsers.
Het wegvluchten werd een deel
van de volksaard. Gelukkig heb-
ben ze bij FC Twente nog maar
weinig echte Tukkers. Anders
zouden ze constant onderaan de
ranglijst bungelen.
Blaricum kent een ander
Achterom: de kittig kronkelende
dorpsweg, van de Torenlaan naar
de Bergweg. Lopend langs de
theekoepel en het oude schooltje,
voorbij de boerderij van Stef
Nieuwenhuizen, de Huizerweg
kruisend, langs de boerderij van
Budje, omhoog naar het witte
huis ‘Az ick kan’, waar schilder
Evert Pieters, en de schrijvers en
tekenaars Marten Toonder en het
echtpaar Ten Harmsen van der
Beek gewoond hebben. Om dan
uit te komen op de mooie
Blaricummer Eng.
Maar terug naar het achterom
een huis binnen gaan. Gezellig
even binnenwippen. Dat sterft
een beetje uit. Misschien vanwege
de hekken en de hoge hagen. Of
gewoon omdat de tijden verande-
ren. Jammer, want de sociale
betekenis van het ‘even achterom
binnenwippen’ blijkt groot. Een
stukje dorps familiegevoel.
Bij ons kwamen de kikkers ook
‘achterom’ onze tuin in. Hippend
over het gras en scharrelend door
de bosjes. Hun geboortevijver in
duikend. De bronstige diertjes
krioelden daar, schoppend en
trappend, door elkaar. Mannetjes
beklommen tot drie tegelijk de
vrouwtjes, die bijna stikten.
Wekenlang klonk ’s nachts het
sonore bromgekwaak. Resultaat:
elke dag nog meer kikkerdril.
Waar het ‘even achterom gaan’ al
niet goed voor is! 
Probeer het toch ook eens bij je
buren. Even achterom. Maar niet
zoals de kikkers, dat spreekt voor
zich!

Column
door
Sybert Blijdenstein
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Gedurende 12 dagen kunnen we weer
genieten van het gezamenlijk eten en
drinken onder een mooie witte bedoe-
ienentent op één van de mooiste locaties
van Blaricum met in de hoofdrol asper-
ges. De asperges komen, voor zover
mogelijk, van de aangrenzende akker,
dichter bij de bron van uw eten kunt u
niet komen. Veel bekende lunches en
diners keren terug, zoals de Blaricumse
avond op maandag 3 juni. Maar zoals
Maarten zegt: ‘We luisteren naar de
wensen van onze gasten en spelen daar-
op in door meer mogelijkheden aan te
bieden.’

Women only en klassiek
Maarten vervolgt: ‘Zo hebben we bij-
voorbeeld dit jaar een Women only
lunch op zaterdagmiddag 25 mei.’ Lisa
Portengen, oprichtster van Smart&Sexy
en theaterdier, zal tussen de gerechten
door vrouwen laten ervaren hoe ze hun
slimme en sexy eigenschappen bewuster
in kunnen zetten. Op zondag 2 juni is er
tijdens de lunch en het diner een klas-
siek concert van twee jonge muziekta-
lenten: de pianist Casper Vos (1988) en
de violist Koen Stapert (1990). Casper
Vos studeert bij Jan Wijn aan het
Amsterdams Conservatorium en viel op
bij het Prinses Christina Concours.
Koen Stapert bespeelt een viool uit
1876, hem ter beschikking gesteld door
het Nationaal Muziekinstrumenten
Fonds. Maarten: ‘Ook hebben we voor
de kinderen een speciaal kindermenu

een aantal gemeenten binnen Gooi en
Vechtstreek te klein is voor een kwalita-
tief voldoende dienstverlening. Dat
heeft recent geleid tot de BEL-samen-
werking en de nieuwe gemeente
Wijdemeren. De finale zeef voor de te
bewandelen weg is volgens Winsemius
gelegen in het draagvlak onder inwo-
ners. Binnen Gooi en Vechtstreek
bestaat een frisse tegenzin tegen herin-
deling vanwege de vrees voor het verlo-
ren gaan van de eigen identiteit en de
bijbehorende overheersing die de
‘bewakers’ van het eigene wegvaagt. 

Combinaties bij herindeling
Winsemius vindt verdere stappen in
hoge mate wenselijk, waarbij twee com-
binaties serieuze beschouwing verdie-
nen. De Vechtstreekcombinatie: een
fusie van de gemeenten Muiden, Weesp
en Wijdemeren. De Gooicombinatie:
een fusie van Huizen, Bussum en
Naarden. De BEL-gemeenten staan dan
voor de keus: aansluiten bij die nieuwe
gemeente of veeleer bij Hilversum.
Winsemius is van mening dat met name

de grote gemeenten Bussum, Hilversum
en Huizen boven zichzelf dienen uit te
stijgen, en hun kleinere buurgemeenten
de hand dienen te reiken. Tegelijk die-
nen de volksvertegenwoordigers ook in
de kleinere gemeenten te beseffen dat ze
op dit moment belangrijke kansen laten
liggen voor hun inwoners. Een betere
samenwerking op de aangegeven speer-
punten (gebundelde belangenbeharti-
ging, versterkte regie, opgeschaalde
dienstverlening) kan daartoe een
belangrijke bijdrage leveren. Dit laatste
moet binnen redelijke termijn haalbaar
zijn. Of dat ook het geval is met een
gemeentelijke herindeling is nog maar
de vraag. Winsemius constateert terecht
dat er binnen Gooi en Vechtstreek een
frisse tegenzin bestaat met betrekking
tot fusie. Los hiervan is het nog maar de
vraag of het in deze tijd van decentrali-
satie van rijkstaken, bezuinigingen en
economische malaise verstandig is om
een herindelingsprocedure te starten die
veel mankracht vergt van bestuurders en
ambtenaren. 

Asperges in de Akker weer 12
dagen in Blaricum
door Gerda Jellema
Slank, lichtblond, en lekker, ze zijn er weer: asperges! Dit jaar voor de vierde
keer van 24 mei tot en met 4 juni ‘Asperges in de Akker’ van het catering- en
evenementenbedrijf zMaakt! van Maarten Beuningh.

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 

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

Hier was het nieuws Doe eens Wild
met Asperges!
Op zondag 23 juni vindt in de
Aspergeboerderij Blaricum de
‘Dorpslunch’ plaats onder het motto
‘Doe eens Wild met Asperges!’ 

Loop of fiets naar deze ongedwongen
dorpslunch in het hart van Blaricum,
waar u zult genieten van lokale asperges
en seizoenswild, vergezeld door een
proeverij van een aantal heerlijke bijpas-
sende (minder lokale) wijnen. De lunch
wordt aangevuld met lokaal entertain-
ment, lokaal ijs, lokale groenten en
bloemsierkunst. Daarnaast is er de
mogelijkheid wijnen aan te schaffen.

Alle opbrengsten van deze middag zijn
voor de goede doelen: stichting Red
Capa, Nationaal Ouderen Fonds en het
Gemeenschapsfonds Blaricum, en toch
maar €45,- per persoon. De Dorpslunch
wordt georganiseerd door Lionsclub
Blaricum Laren met medewerking en
sponsoring van Wild- en
Gevogeltehandel V.d. Bor, Van Mossel
Groente en Fruit, IJssalon De Hoop,
Wijnhandel Dick van Mancius, de
Aspergeboerderij Blaricum en Bloemen
en Meer.

Deelname alleen via 
voorinschrijving (en vol is vol!). 

Info: www.dedorpslunch.nl. Verdere
informatie: www.dedorpslunch.nl.

Theetuin In
Gooijers Erf 
De theetuin ‘In Gooijers Erf’, Schapen-
drift 1-b, tel. 0625326949, gaat weer
open.
En wel in de periode 16 mei t/m 12 juli
op donderdag en vrijdag van 10.00-
17.00 uur. Na de zomervakantie vanaf
half augustus tot oktober open op
afspraak voor groepen v.a. 8 personen
voor lunch/diner.

Bij het cijfer één stond een artikel dat
direct mijn aandacht trok. Er stond te
lezen op 17 augustus 1935: ‘Toen enke-
le jongens in een kuil aan de Bergweg te
Blaricum aan het spelen waren, is plot-
seling de grote kuil, die door de kinde-
ren zelf was gegraven ingestort. De 12
jarige G. Roest geraakte daarbij onder
het zand bedolven. Een juist passerende
arbeider heeft de knaap nog met veel
moeite onder het zand weten uit te
halen. De jongen was reeds bewuste-
loos. Men heeft hem later weer bijge-
bracht.’ Deze G. Roest is niemand min-
der dan Gerard Roest, die op 6 januari
1923 in Blaricum is geboren als zoon
van Gerrit Roest en Mietje de Jong.
Reden om hem eens op te zoeken en het
er met hem over te hebben wat er pre-
cies heeft plaatsgevonden en wat zijn
herinneringen daarbij zijn. Gerard wist
zich het voorval nog precies te herinne-
ren. Het artikel had ik hem voorgelezen
en hij zei gelijk: ‘Zo is het niet hele-
maal gegaan, maar het zit aardig in de
richting.’ Gerard vertelde verder: ‘Ik
weet nog precies hoe het gegaan is.’ 

Zandberg
Het was op Maria Hemelvaart (15
augustus) en dat was in die tijd voor de
katholieken een zondag. Gerards vader
was ‘grindgraver’. Dat was iemand die
onder andere op de hei grind  won, door
grote gaten te graven om zo bij het
mooie grind terecht te komen om dat
daarna weer te verkopen. Op de
Tafelbergheide zie je daar her en der
nog de restanten van. Zij vonden dat als
kinderen een fascinerend gebeuren, dat
ze dat ook weleens wilden proberen.
Gerard, zijn broer Bep en hun zus Rie,
samen met Rinus Rokebrand en zijn zus
Maria (in Blaricum beter bekend als
Iet), begonnen te graven aan de
Bergweg, achter het ouderlijk huis van
Rinus en Iet Rokebrand. Dat is nu
Singel 5 waar Ab en Riek Elbers wonen.
Achter dat huis was de ‘Zandberg’,
ongeveer waar nu net Bergweg 22
gebouwd  is.

Gang graven
Ze begonnen een breed gat te graven,
want dat had vader Roest verteld, op die

manier voorkom je dat het instort. Het
gat werd steeds dieper en smaller
onderin, zodat er op een gegeven
moment nog maar één persoon in het
gat kon staan om te graven. Ze deden
het om de beurt. Het gat werd steeds
dieper. Rinus kwam op het idee om een
gang te graven. Hij haalde een ladder en
een emmer en een touw op. Met een
kolenschep werd dan het zand in de
emmer geschept en degene die boven
aan de kuil stond trok door middel van
het touw de gevulde emmer omhoog.
De gang werd steeds dieper en langer.
Toen was Gerard weer aan de beurt. 

Hulp halen
In hun jeugdige overmoed konden ze
niet vermoeden dat dit natuurlijk mis
kon gaan. 
Tijdens de graafbeurt van Gerard stort-
te de gang in. Gerard kwam helemaal
onderin de gang, geheel onder het zand,
terecht. Rinus, die halverwege stond,
kwam gedeeltelijk onder het zand
terecht. Rinus wist zichzelf los te
maken en begon gelijk met de kolen-
schep te graven om Gerard te bevrijden.
Bep en de twee meisjes, Rie en Iet, gin-
gen snel hulp halen. Zij liepen snel naar
de vader van Rinus, Jan Rokebrand en
deze haalde zijn buurman, Manus van
der Heiden op. Gerard vertelt: ‘Ik kreeg
het gruwelijk benauwd en ik begon
gelijk te bidden. Ineens voelde ik de
kolenschep waar Rinus mee bezig was
om mij te bevrijden op m’n kop en het
deed nog zeer ook.’ De toegesnelde Jan
Rokebrand en Manus van der Heiden
haalden de twee ‘pechvogels’ gelukkig
snel boven aarde.   

Thuis niets verteld
Toen een ieder in veiligheid was, zijn ze
gewoon naar huis gegaan. Gerard, Bep
en Rie Roest spraken af niets aan hun
ouders te vertellen. Maar ja, dat ging
twee dagen goed. Vader Gerrit Roest las
het in de krant en dat riep de nodige
vragen op, waarop maar één remedie
was en dat was alles eerlijk opbiechten.
Dat hebben ze toen maar gedaan en
zoals Gerard vertelt: ‘Dat luchtte wel
op.’ Hij verzekert mij: ‘Zoiets stoms zal
ik nu niet meer uithalen.’

door Frans Ruijter
Soms helpt een
mederedacteur je
aan een idee. In
dit geval was dat
Henny Radstaak,
die in hei & wei
nummer 409 een
artikel heeft
geschreven dat
heet: ‘Hier was
het nieuws’.
Vooral een van
zijn laatste zinnen
zette mij aan het
denken. Deze
luidde: ‘Voor wie
toch de kerst niet
zonder de smart-
phone kan: snel
deze app down-
loaden en u weet
straks meer van
Blaricum dan
onze Frans
Ruijter.’ Gelijk
heb ik de goede raad van Henny opgevolgd en deze app op mijn smartphone
geïnstalleerd.
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Royal Care & We Care
Meentweg 37-R
1261 XS Blaricum
tel: 035-5334585
fax: 035-5311653

De zorg die u thuis verdient

t h u i s z o r g

Smederij 
B.v.d.Bergh
Tuin- en parkmachines
Tractoren
Smederij werkzaamheden

Brinklaan 8-10

1261 ER  Blaricum

Tel. (035) 531 66 33

www.smederijbergh.nl

 AANNEMINGS BEDRIJF
HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken

Singel 3 - Blaricum - Tel.: 035 5383620 / 5257453

www.hermanvanderheiden.nl
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De centrale overheid is al jaren bezig
met het decentraliseren van rijkstaken
naar de gemeenten. Hoe is de stand van
zaken en wat zijn de financiële lasten?
De grote onderwerpen die onze kant
opkomen behoren tot het zogenaamde
sociale domein, waaronder de jeugdzorg
(jeugdbescherming, reclassering, de
geestelijke gezondheidszorg voor jeug-
digen en de zorg voor licht geestelijk
gehandicapten). De uitvoering van de
AWBZ (Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten) en van de Participatiewet
(een samenvoeging van de Wet werk en
bijstand van de Wajong en de sociale
werkvoorziening) wordt eveneens een
gemeentelijke taak. De gemeenten krij-
gen hiervoor wel geld van het rijk, maar
daar komt meteen een bezuiniging over-
heen. De gedachte daarachter is dat de
gemeente dichter bij de inwoners zit,
waardoor de beoordeling van wat nodig
is voor de ondersteuning van onze inwo-
ners vaak effectiever kan zijn en daarme-
de de inzet van middelen efficiënter kan
verlopen. De verantwoordelijkheid voor
deze uitgaven ligt dan bij de gemeente-
lijke volksvertegenwoordiging, waar-
door inwoners ook rechtstreeks kunnen
sturen op beleid.

Minister Plasterk heeft plannen om het
aantal gemeenten in Nederland dras-
tisch te beperken. Wat heeft dit voor
consequenties voor de BEL-gemeen-
ten?
We weten nog niet hoe zich dit verder
gaat ontwikkelen. Uitgangspunt is nog
steeds dat herindelingen processen zijn
die van onderop moeten komen, tenzij
de bestuurskracht van een gemeente zo
slecht is dat het voor de hogere overheid
nodig is om in te grijpen. Onze bestuurs-
kracht is onlangs gemeten en was
behoorlijk goed. Het is natuurlijk wel de
vraag hoe dat gaat met het oog op de toe-
komstige ontwikkelingen, wanneer er
steeds meer gevraagd wordt van de
gemeenten en er steeds meer bezuinigd
moet worden. Het is bij uitstek de taak
van de plaatselijke volksvertegenwoordi-
ging om zich daarover dan uit te spreken
en om te bepalen hoe het verder zal gaan.

Financiën. Hoe staan we er voor en
gaan de gemeentelijke belastingen vol-
gend jaar omhoog?
Op dit moment is de financiële positie
van Blaricum solide, maar het gaat de

komende jaren heel moeilijk worden,
voornamelijk door de verdergaande
bezuinigingen. Daarnaast is er het pro-
bleem dat de economie nog steeds niet
goed op gang komt waardoor woning-
bouw als inkomstenbron enigszins ach-
terblijft. Het zal een hele klus worden
om binnen die kaders een sluitende
begroting te krijgen. In het licht van de
komende gemeenteraadsverkiezingen
zullen er keuzes moeten worden
gemaakt ten aanzien van het voorzienin-
genniveau en tussen het treffen van voor-
zieningen en de hoogte van de OZB.

Meedoen in de politiek. Heeft het poli-
tieke partijstelsel zoals we dat nu ken-
nen zijn langste tijd gehad, en zullen
groepen van gelijkgestemde personen
zich online gaan mobiliseren om via
internet grote invloed te gaan uitoefe-
nen op de politieke besluitvorming?
De samenleving verandert natuurlijk
voortdurend, maar ik denk dat we voor-
lopig wel zullen blijven terugvallen op
de oude democratische grondwaardes
van nu. De wijze van communiceren,
van netwerken en het overbrengen van
boodschappen zal ongetwijfeld verande-
ren. De vraag is hoe je als gemeentebe-
stuur gebruik kunt maken van de nieuwe
communicatiemiddelen. Als het bijvoor-
beeld gaat over bezuinigen moet je dat
presenteren op een manier waarop de
inwoners dat kunnen volgen en waarbij
ze kunnen meedenken over wat er wel of
niet moet gebeuren. Met de nieuwe boei-
ende instrumenten zou je sneller te
weten moeten kunnen komen wat er leeft
bij de gemiddelde burger. Dat is overi-
gens soms moeilijk te bepalen. Mensen
die ergens tegen zijn laten zich vaak dui-
delijk gelden, terwijl de voorstanders
zich nauwelijks laten horen. Neem nou
de openstelling op zondag bij AH. In de
naaste omgeving was daar veel bezwaar
tegen, terwijl op een iets grotere schaal
binnen het centrum een grote meerder-
heid totaal geen bezwaar had tegen de
openstelling. Dat maakt dat je als
gemeentebestuur zorgvuldig moet
omgaan met de weging van argumenten
die ten grondslag liggen aan een besluit. 

Jongeren. Onlangs toonde een groep
jongeren tijdens de bijeenkomst in het
gemeentehuis belangstelling voor deel-
name in de plaatselijk politiek. U leidde
die avond de discussie van jongeren met

vertegenwoordigers van plaatselijke
politieke partijen. Zijn er al resultaten
te melden?
De initiatiefnemers zullen in eerste
instantie zelf moeten gaan denken hoe ze
het vervolg op deze avond moeten invul-
len. Ik ben bereid mee te denken en faci-
liteiten te verlenen. Het is nu aan het

groepje jongeren om toenadering te zoe-
ken en om de belangstellenden enthou-
siast te houden voor de politiek. Hier ligt
ook een belangrijke taak voor de plaatse-
lijke politieke partijen. Wat ik kan doen
zal ik zeker niet nalaten, maar het is wel
de vraag hoe actief je hierin als burge-
meester moet zijn.

In gesprek met de burgemeester
Joan de Zwart-Bloch
door Adrie van Zon
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Maar bovenal is Necky een ‘honden-
mens’. Een leven zonder hond kan ze zich
niet voorstellen. Ze heeft geen eigen hond
meer, maar neemt puppy’s in huis die
opgevoed worden tot geleidehond. Necky:
‘Je krijgt het pupje een jaar lang in huis en
in het begin ga je wekelijks naar de trai-
ning die in Almere gegeven wordt, en uit-
eindelijk wordt dit een keer per twee
weken. Je traint samen met de nestgenoot-

jes. Iedere keer weer moeilijk om na een
jaar, als ze naar ‘school’ gaan, afscheid te
nemen, maar omdat er veel groepstrainin-
gen zijn ben je elkaar ook tot steun en je
weet waarvoor je het doet.’ Zij is aangeslo-
ten bij Geleidehondenschool Herman
Jansen in Almere Hout, waar gastgezinnen
meer dan welkom zijn om aan de vraag
voor geleidehonden te kunnen voldoen.
Info: www.geleidehondentrainer.nl.

En verder

Waarom wonen in Blaricum?
De tuin in Huizen van Necky en
haar man werd te klein voor haar
hondenpassie. En zo vertrokken zij
24 jaar geleden naar de Bijvanck in
Blaricum. Ze woont hier met ple-
zier, maar ziet wel het groen waar
Blaricum zo trots op is steeds meer
verdwijnen.

Wat doet Necky in haar vrije tijd?
Necky doet veel. Haar grootste hob-
by’s zijn, zoals gezegd, de honden.
En deze honden legt ze vast in beel-
den. Ze maakt de beelden eerst in
was totdat alles volgens haar echt
klopt en laat ze dan in brons gieten.
Het werken in was geeft haar veel
ontspanning en het resultaat is een
tastbare herinnering. Necky maakt
in opdracht ook beelden van honden
voor anderen.

Met wie zou Necky een borrel wil-
len drinken?
Een moeilijke vraag, maar Necky
zegt: ‘Graag zou ik eens met
Elisabeth Post (VVD), gedeputeerde
van de provincie Noord-Holland
voor Financiën en Wegen, Verkeer
en Vervoer, een borrel willen drin-
ken. Hoe kan het in een tijd van
bezuinigingen dat deze mevrouw
zich uitspreekt voor de HOV, waar-

om wil ze dit zo graag terwijl, zeker
in Blaricum, er zoveel oppositie is?
Het is een geldverslindend project
en voegt totaal geen waarde toe aan
het bestaande openbaar vervoer.’ Ze
volgt de gebeurtenissen rond de
HOV en bijeenkomsten woont ze
bij, op de voet gevolgd door een
geleidehond in het geleidejasje.

Twitteren, Facebook?
Geen van beide.

Vakantie: zomer of winter?
Haar man en zij hebben vele reizen
gemaakt, maar nu ze gastgezin zijn
gaat de hond (of gaan de honden)
mee, en zoeken ze het wat dichter-
bij. En dan vooral niet te warm, dus
liever voor- en najaar om te wande-
len.

Wat is een echte Necky-eigen-
schap?
‘Ik ben een doenerig type, ik ga niet
overdag een boek zitten lezen. En ik
pas me makkelijk aan, kan eigenlijk
met iedereen overweg.’

Aan wie geeft Necky het stokje
door?
‘Aan Saskia Wallenburg. Een oud
collega fysiotherapeut en onder
meer ex-Zwarte Piet.

Jongeren aan 
de slag in De
Blaercom
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door Hidde van der Ploeg
Het bestuur van De Blaercom gaat
zich commerciëler opstellen. De orga-
nisatie die ruimte biedt aan verenigin-
gen, andere organisaties en particulie-
ren voor allerhande bezigheden, kiest
daarnaast voor het zelf organiseren
van activiteiten. Het succesvolle maan-
delijkse kunstcafé kan in dat verband
gezien worden als proefballon van die
nieuwe benadering waarvoor een sta-
tutaire wijziging nodig was.

De oorzaak van deze veranderde situatie
was de forse subsidiekorting die de
gemeente voor haar dorpshuis in petto
had. Ook Versa Welzijn wordt door de
gemeente gekort en omdat die organisa-
tie dat compenseert door het gebruik van
De Blaercom te beperken, voelt het
bestuur zich indirect tweemaal gepakt
door de gemeente. En het eind van het
gemeentelijk kortingsproces is nog niet
in zicht. ‘Bovendien gaat van oudsher
het merendeel van de gemeentelijke sub-
sidie naar de Bijvanck,’ wil bestuurs-
voorzitter Jan Heybroek van De
Blaercom wel kwijt. ‘Dat stamt nog uit
een periode dat daar vervelende tieners
in toom gehouden moesten worden,
maar die situatie bestaat niet meer. Die
jeugdcategorie tref je nu eerder aan in
het oude dorp. Een fiftyfifty subsidie-
verdeling zou realistischer zijn en veel
van onze problemen wegnemen.’

‘Het is vrijwel niet te doen om ons
dorpshuis in het weekeinde open te hou-
den,’ vervolgt Heybroek. ‘De financiële
situatie maakt dat nagenoeg onmogelijk.
De Blaercom gedurende het gewenste
aantal uren per week te bemannen met
vaste krachten geeft al veel problemen.’
Zijn bestuur mikt daarom op het inzetten
van losse krachten. ‘Nu Albert Heijn op
zondag gesloten is, bestaat er een poten-
tieel van jongeren die hun baantje kwijt
zijn.’ De Blaercom zou die groep tegen
een redelijk vergoeding willen inschake-
len, maar uiteraard komen ook andere
gegadigden in aanmerking voor parttime
werk. De behoefte richt zich niet uitslui-
tend op de zondag, met name in de
avonduren op weekdagen zou deze
methode ook een oplossing bieden.

Even voorstellen…
door Gerda Jellema
Necky van Wijk, fysiotherapeut, acupuncturist, vrijwilligster voor De Zonnebloem
en verknocht aan Blaricum.
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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.
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door Ilse Bloemen
Aan het woord: Tijmen van
Kogelenberg

Op welke school zit je?
Ik zit op de Bernardus in groep 8.

Wat vind je leuk aan school, wat min-
der?
Leuk aan school is dat je je vrienden
ziet, gymles en het buitenspelen. Minder
vind ik dat ik op school moet werken.
Aardrijkskunde vind ik bijvoorbeeld
soms best een irritant vak.

Met wie woon je in huis?
Ik woon in huis met mijn vader, moeder,
mijn zusje en mijn broertje. Verder heb-
ben wij een hele leuke en lieve hond, die
in juli 3 jaar wordt. Hij heet Gamble. 

Waar zou je later graag zelf willen
wonen?
Ik zou wel een tijdje in de stad willen
wonen om te zien wat er daar allemaal
gebeurt. Daarna zou ik toch weer in een
dorp willen wonen omdat in een dorp
iedereen elkaar kent, alles dichtbij is, het
er lekker rustig is en er veel ruimte is.

Wanneer heb je voor het laatst heel
hard moeten lachen?
Dat was toevallig gisteren bij een tennis-
wedstrijd. De zon scheen recht in mijn
gezicht en verblindde mij totaal. Ik
moest serveren, maar kon niet zien waar
de bal heen moest. Ik heb de richting
toen maar gegokt. Kwam de bal vol op
de rug van mijn tennispartner terecht.
Die had dat niet verwacht en schrok ont-
zettend. Dat was zo grappig om te zien,
dat iedereen heel hard moest lachen.

Heb je hobby’s?
Ik hockey bij de Larensche Hockeyclub
in jongens D6, rechtsachter. Ook tennis
ik op BLTC, ik speel daar competitie.
Verder houd ik van skiën en gamen.
Voetballen doe ik soms, maar ik ben
geen echte voetballer. Wat wel heel leuk
is, is dat mijn klas met schoolvoetbal de
prijs voor het sportiefste team van
Nederland heeft gewonnen. Als prijs
mochten we naar de wedstrijd
Nederland-Roemenië als middencirkel
mascottes. We hebben daar een VIP-
diner gehad en mochten in het gedeelte
van de Ajaxspelers naar de wedstrijd kij-
ken. Dat was echt gaaf!

Wat is je grootste blunder?
Afgelopen wintersportvakantie wist ik
een leuke skiroute. Iedereen skiede braaf

Er ontstaat een beeld van een opgroeien-
de jongen, een kind nog, in een bezet
land. We beperken ons hier tot een deel
van zijn lange relaas. De kostbare rest,
die nooit verloren zal gaan, is vastge-
legd. Die bewaren wij voor de bevrij-
dingsnummers van de komende jaren. 

Melkrijden
Bertus kwam uit een gezin van negen
kinderen. Van oudste naar jongste
gerangschikt waren dat Greet, Jan, Piet,
Bertus, Jopie, Riek, Harry, en de twee-
ling Betsie en Gerard. Zijn vader Henk
was ook smid, net zoals zijn kleinzoon
Henk nu. Vader Henk grapte wel eens
tegen de boeren als zijn vrouw weer
zwanger was ‘mijn vrouw is net een bus,
er zit altijd volk in.’
In 1944, toen Bertus 15 jaar was kon hij
gaan werken bij Gijs Calis aan de
Angerechtsweg, voor een stevige hap.
Goede oplossing. Het gezin was groot en
vele monden moesten gevoed worden.
Bertus was van jongs af gek op paarden.
Wist alles er alles van. Kwam ook door
de hoefsmederij van zijn vader. Met de
paardenkar van Gijs reed hij toen vrijwel
dagelijks voor de melkfabriek de Goede
Verwachting, waar de melk van de
Blaricumse boeren werd ingeladen. Die
bracht hij naar de vestigingen van de ver-
deelcentra van Sanitas in Bussum (over
het spoor bij Bensdorp) en in Hilversum.
Drieduizend liter per keer vervoerde hij,
in een grote melktank, bovenop de kar. 

Houten balkje
Bij vertrek in de Goede Verwachting ging
de kar steeds op de weegbrug. Eerst leeg
en daarna met melk. En eventueel met
zaken waar hij geen weet van had. Hij
stond altijd buiten te wachten. Intussen
had hij wat slims bedacht, want de volle
romige melk rechtstreeks van de koe was
schaars. Hij had een houten balkje onder
de aftapkant van de melktank geschoven.
Die lag daardoor aan die kant een klein
beetje hoger. Daardoor bleef er na afleve-
ring van de melk bij Sanitas altijd wat
melk in staan. Dat was een emmertje vol,
elke dag. Een aangename meevaller voor
Gijs en het gezin Van den Bergh. Jammer
was dat op een gegeven moment iemand
van Sanitas het balkje ontdekte. Wie dat
gedaan had wist natuurlijk niemand. 

achter mij aan. Op een gegeven moment
vond ik de route toch wel erg lang duren.
Toen bleek dat we vier dorpen verder uit
waren gekomen dan gepland. Oeps!
Mijn vader had last van zijn voet en werd
er niet vrolijker op. Hij zag het niet zit-
ten om vier dorpen terug te lopen. Wij
natuurlijk ook niet. Gelukkig kwamen
we de allerlaatste bus tegen en die heeft
ons bij de lift weer afgezet.

Hoe ziet je leven er volgend jaar om
deze tijd uit?
Volgend jaar zit ik op het Alberdingk
Thijm College in Hilversum. Ik ga alleen
naar mijn nieuwe school. De meeste kin-
deren uit mijn klas gaan in Huizen naar
de middelbare school. Ik denk dat ik wel
moet wennen aan het veel huiswerk
maken.

Wat zou je graag nog een keer willen
meemaken?
Ik zou graag een keer een reis naar
Amerika willen maken. Ik zou wel wil-
len rondtrekken. Het is zo’n groot land
met veel natuur. En het lijkt me gaaf om
dat allemaal te zien.

Wat denk je dat je over 10 jaar doet?
Over 10 jaar ben ik aan het studeren. Ik
weet alleen nog niet wat. Dan ben ik al
het huis uit en woon ik ergens anders.
Waarschijnlijk op kamers in een stad.

Groep 8 in de schijnwerpers Bertus van den Bergh in de oorlog

Door Sybert Blijdenstein
Aan het woord is Bertus van de Bergh (84), smid, faunabeheerder en vader van
Henk, Paul en Stef. Peinzend laat hij zijn gedachten teruggaan naar 1940-1945.
De herinneringen aan die oorlogstijd liggen in zijn geheugen gegrift. Hij vertelt
en vertelt. Tien bladzijden vol aan belevenissen uit die tijd.

Duitse controles
De rit naar Sanitas was niet zonder
gevaar. Vaak waren er versperringen
opgericht door Duitse soldaten die alles
wat langs kwam moesten controleren.
Vooral op wapens. Bertus kwam fluitend
op zijn kar voorbij elke versperring, en
werd nooit gecontroleerd. De Duitsers
zagen alleen de vrolijk ogende, onschul-
dige dorpsjongen. ‘Weiter fahren,
Junge!’ Die deed toch geen kwaad, met
die melktank? Die ging gewoon naar de
distributie. En, Bertus had er echte schik
in. Een leuke tocht, met kar en paard. 

De ondergrondse
Pas na de oorlog moest een familielid
van Gijs, die bij de ondergrondse had
gezeten en werkzaam was bij De
Verwachting iets kwijt: ‘Bertus wist je
wel wat je soms vervoerde?’ ‘Nee, melk
toch?’ ‘Nee Bertus, er zaten regelmatig
wapens, waterdicht verpakt, onder in de
melktank verborgen. Voor het verzet.’
Bertus besefte toen dat hij groot gevaar
had gelopen, maar ook dat hij, omdat hij
echt niets wist, door zijn uitstraling van
pure onschuld, onbewust de Duitsers had
misleid. Als hij het had geweten was hij
wellicht gepakt. Het familielid van Gijs
besefte dat en voelde zich volledig ver-
antwoordelijk voor het risico dat Bertus
had gelopen. Daarom wilde hij zijn hele
verdere leven lang niet over zijn rol bij
het verzet praten. Hij zweeg uit eerbied
voor degene wiens leven hij in de waag-
schaal had gesteld.
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door Aty Lindeman-Strengholt
Een mooi mens is ze, een
‘mensenmens’ en dat zijn van
die heel leuke mensen. Ank
Mouissie en haar man zijn zes
jaar geleden in Blaricum
komen wonen. ‘We genieten
iedere dag, wát een super
dorp: landelijk, authentiek,
oorspronkelijk. Waar krijg je
zoiets?’ Ze heeft een leuk ver-
haal te vertellen, over het
werk dat ze doet en dat
menigeen wel zal interesseren. 

Ze startte een huisoppas-service,
de Homesitters, voor de velen
die als ze op reis gaan zitten te
piekeren over: ‘De zorgen voor
de post, de hond of de poes, de
planten. En wie slaat alarm na
hevige storm of wateroverlast,
erger nog, inbraak?’ Ze vertelt
dat ze in een Engels tijdschrift
las over een bedrijf genaamd
‘Homesitters’, waarvan de mede-
werkers op je huis passen en er
wonen als je met vakantie bent.
‘Heel toevallig: in diezelfde tijd
werd er zwaar ingebroken bij een
buurman van ons, waar de boel
kort en klein werd geslagen. Ja,
zo is het eigenlijk gekomen. Ik
startte een eigen bureau dat inmiddels 30
jaar bestaat en al die jaren floreert.’ Dat is
weer eens iets om over te vertellen.

Niet achter de geraniums
Ank Mouissie ging na de middelbare
school naar de pabo en werd docent
lichamelijke oefening. Ze werkte op ver-
schillende scholen. Ze is dol op jeugd, en
die zocht ze ook haar hele leven op.
Door de geboorte van twee zonen was ze
een tijd lang uit de running, maar zo
gauw de mannetjes naar de kleuter-
school gingen was ze weer aan het werk.
Schoolbestuur, hockeyverenigingsbe-
stuur (Laren), hockey jeugdtrainingen,
inval docent gymnastiek. Achter de gera-
niums zitten? Nee hoor, dat was er nooit
bij. En zo kwam ze terecht bij de service
van huisoppassers, de ‘Homesitters’, die
altijd met veel zorg en toewijding gese-
lecteerd worden. 

Vragers en oppassers
Ank zegt met nadruk: ‘Wij steken onze
hand in het vuur wat betreft de betrouw-
baarheid en eerlijkheid van iedere huis-
oppasser. Er zijn uitgebreide kennisma-
kingsgesprekken, uitgebreide screenings

en contacten. Iemand zoekt iemand en
wij zorgen en bemiddelen en geven
zoveel mogelijk informatie. Heel nauw-
keurig. Inmiddels hebben we veel vaste
klanten.’ Het is leuk om mensen – en
daar houdt ze zo van – te koppelen. Je
hebt vragers en oppassers. De laatsten
komen vaak uit het oosten des lands,
vaak ook gepensioneerden die dit werk
graag doen. Ze zegt lachend: ‘Nou ik
ook hoor. Na dertig jaar verveelt het me
geen moment. Je krijgt zoveel contact
met zoveel verschillende mensen.’

Rustig op reis
‘De mond-tot-mondreclame werkt altijd
goed; vrienden van vrienden van vrien-
den, en kijk: daar gaat iedereen rustig op
reis, vooral rustig zonder zorgen, want
de oppasser weet van alles: de politie, de
vuilniswagen, brandweer, dierenarts,
enz. Er is altijd een hele lijst die over en
weer alles makkelijk maakt.’ Het ‘men-
senmens’ kijkt vol spanning uit naar de
komende seizoenen, dan kan ze weer
lekker aan het werk en er komen altijd
zoveel leuke nieuwe gezichten bij.
Gewoon leuk! 
Info: www.dehomesitters.nl.

De Homesitters van Ank

Foto van de maand

Met de avondzon is het goed toeven zo met paard en wagen door Blaricum.
Deze foto is gemaakt door Albert van der Linden.

Heeft u een mooie, absurde, of gekke foto, stuur deze dan voor 22 mei in
hoge resolutie naar redactie@heienwei.nl, onder vermelding van uw naam,

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

Monique Vos v. Dalen @meelmuisje 
Gemeente geeft toestemming marktkraam verkoop dier-
voeders Zorgt zo dat oudste winkeltje van Blaricum net
niet 100 jaar zal bestaan

RTV Noord-Holland @RTVNH
Rob Posthumus voorgedragen als burgemeester
Koggenland 

Theetuin Eemnes @theetuineemnes 
Jaaaaaa Ooievaars op het nest in Theetuin Eemnes! Het
koppeltje zit er nu al de hele dag gezellig met elkaar dus
dat beloofd veel goeds

Erick van de Wouw @Ejee13
BEL treurt om het bericht dat partijgenoot Frans
Schinkel is overleden. Groot verlies voor Blaricum en voor
onze partij
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Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen

Verleende vergunningen

Voordragen Koninklijke Onderscheiding in 2014

Tussentijdse gelegenheid
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Regionale Programma-
raad ‘t Gooi en 
Omstreken

Agenda Raadsvergadering

Agenda Rondetafelgesprekken

Agenda Raadsvergadering

BEL-Commissie Ruimtelijke Kwaliteit



K(r)oningslindes

Derde koningslinde

Herinneringsbomen

Wijkteam

Voorbeeld van ketenaanpak

Samenwerking wijkteam Laren-Blaricum met nationale politie
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Kindervakantieweek Blaricum
Wmo
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Voorbereiding verplanten bomen 
Eemnesserweg

Herinrichting

Contact

Overhangend groen



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 Bridgeclub de
‘Bridgegooiers’ organiseert weer elke
donderdagavond vanaf 23 mei t/m 29
augustus Zomeravondbridge. Aanvang
20.00 uur, graag aanwezig om 19.45
uur. € 2,- voor niet-leden, max. € 20,-
voor 15 x.
Veteranen bijeenkomsten 16 mei, 20
juni, 18 juli, 15 augustus, 19 september,
17 oktober, 21 november en 19 decem-
ber in het dienstencentrum Brassers-
hoeve, Waterstraat 2, Huizen van 15.00
tot 17.30 uur. Info G. Elders tel.
5383830 of 0639466134.
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. 
Zumbalessen in De Malbak worden gege-
ven door Sanne Jaspers op maandag om
10.15 uur, vrijdag om 8.45 uur en om
10.00 uur. Aanmelden en info: www.san-
nejaspers.nl of tel. 0614385825.
Asperges in de akker 2013 24 mei t/m 4
juni, reserveren kan op www.zmaakt.nl.
Het Rode Kruis Collecteweek 9 t/m 15
juni. Word collectant! Meld je aan op
www.rodekruis.nl/collecteren.

Rotary Laren-Blaricum organiseert
dorpsdiner te Laren op 26 mei.
Aanmelden en info: www.dorpsdiner.nl
of 0627916752.
Lions Blaricum-Laren 23 juni vindt in
de Aspergeboerderij Blaricum De
Dorpslunch plaats onder het motto ‘doe
eens Wild met Asperges!’  
Info: www.dedorpslunch.nl. 
Bernard Ligtenberg Cursus
‘Makkelijk Slapen’ voor mensen met
grote of kleine slaapproblemen. 16, 23
en 30 mei van 19.30-21.30 uur. 
Kosten € 60,-. Info: tel. 5316849,
www.makkelijkslapen.nl.
Het Vitus 15 juni ‘Family Fun &
Fashion Fair’. Een fair waar ruim 20
bedrijven hun collectie tonen. De
bezoekers kunnen een lot kopen waar-
van de gehele opbrengst naar Stichting
Energy4All gaat, prijzen voor de loterij
worden beschikbaar gesteld door de
deelnemende bedrijven. 
Info: www.familyfunfashionfair.nl.
Theetuin In Gooijers Erf Schapendrift
1-b, tel. 0625326949 open op donder-
dag en vrijdag van 10.00-17.00 uur in
de periode 16 mei t/m 12 juli. Na de
zomervakantie vanaf half augustus tot
oktober open op afspraak voor groepen
v.a. 8 personen voor lunch/diner.
Zomerconcert ‘Rust Wat’ met Ernst
Daniel Smid op vrijdag 21 juni. Kaarten
à € 29,50 zijn te bestellen via de web-
site en ook te koop bij de apotheken in
Laren en Blaricum. Ook bezoekers die
tijdens het concert bij restaurant ‘Rust
Wat’ willen dineren, dienen vóóraf via
de website een e-ticket à € 29,50 te
bestellen (of bij de apotheek te kopen)
en mee te nemen als toegangsbewijs.
Bij de dinerprijs is de toegangskaart tot
het concert NIET inbegrepen. Parkeren
kan uitsluitend op het parkeerterrein bij
het zwembad De Biezem, pendelbusjes

EXPOSITIES
Singer t/m 20 mei Cobra tot Dumas,
collectie De Heus-Zomer. 
Info: www.singerlaren.nl. 
De Trappenberg tot 22 mei verkoopex-
positie met werk van Henny van
Huystee (collages en foto’s), Maritza
Marbus (tekenen en schilderen) en
Veerle Horsten (schilderen). Info: tel.
6929600.
De Vlierhove t/m zondag 26 mei ten-
toonstelling Bijzonder Blaricum.
Openingstijden donderdag tot en met
zondag van 14.00-17.00 uur. 
Geologisch Museum Hofland de ten-
toonstelling: ‘En toen... kwam de
mens’, t/m december 2013.
Nieuw: prehistorische grot in het film-
zaaltje. Op 19 mei, 14.00 uur: lezing
door Hubert Vonhof over het Turkana-
meer. Dinsdag t/m zondag open van
13.00-16.30 uur. 
Info: www.geologischmuseumhofland.nl.
Het Brinkhuis van 1 t/m 31 mei expo-
sitie van een deel uit de
Kunstuitleencollectie Huizen, met
onder andere een werk van de
Blaricumse kunstenaar Marloes Eerden. 
Rosa Spier Huis t/m 9 juni San
(Bosjesmannen) Kunst: Dromen uit de
Kalahari. Info www.rosaspierhuis.nl. 
Galerie Houwers-Locatie Jan Tabak
t/m 30 juni de kunstschilder Ciska van
der Meer. Dagelijks te bezoeken. 
Info: www.galeriehouwers.nl. 
BEL-Art van 14 juni 2013 tot 12 juli
2013 expositie van deelnemers
Stichting kunst en cultuur Blaricum.
’t Meenthuis mei en juni expositie van
Evie Mol. Info: www.schilderkunst.nu.

WELZIJN/CULTUUR
Versa Welzijn Alle activiteiten en info
kunt u vinden op
www.versawelzijn.nl/activiteiten.

rijden naar ‘Rust Wat’ à € 2,- (retour).
Bezoekers worden verzocht zoveel
mogelijk per fiets te komen. Info:
www.zomerconcert.nl. 
Torenhof op 23 mei een rijbewijskeu-
ring voor 70-plussers, chauffeurs met
C/D/E rijbewijs en overige automobilis-
ten door Regelzorg. Dit kan alleen door
een afspraak te maken via het landelijk
afsprakenbureau, tel. 0882323300. Zelf
een datum plannen kan via de web-
site www.regelzorg.nl. Tarief: € 35,00
voor de B/E keuring en € 52,50 voor
chauffeurs jonger dan 70 jaar met groot
rijbewijs.
’t Meenthuis 25 mei van 14.00-17:00
uur en 30 mei van 19.30-22.30 uur
workshop Vilt van Little Miss Dottie
aanmelden via www.littlemissdottie.nl.
30 mei vanaf 18.30 uur Muziek op de
Meent met Todash (een Jazzband uit
Zwolle) en een heerlijk buffet.
Reserveren tel. 5330088. Deelname aan
het buffet kost €25,- p.p. incl. muziek.
Epilepsiefonds 3 t/m 8 juni collecte-
week.

BIBLIOTHEEK
Huizen tel. 5257410. Inloopochten-
den op woensdag rond een thema
10.45-12.00 uur. In het kader van
meimaand fietsmaand expositie met
een selectie uit de foto’s van de
Amerikaanse fotograaf en schrijver
Shirley Agudo die eerder zijn uit-
gegeven in het boekje Bicycle Mania.
Opening vrijdag 24 mei
Kunstuitleenproject KlasseKunst voor
basisschoolgroepen 7 en 8 met een
rap-act door leerlingen, overzichtsex-
positie hiervan t/m 14 juni.
Laren tel. 5382612. Biblioscoop 16
mei, 19.30 uur.
Info: www.bibliotheekhlb.nl. 

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
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Gerda Jellema, Aty Lindeman, Daniëlle
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Radstaak, Frans Ruijter, Satyamo Uyldert,
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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. 

Kopij

Hei & wei niet
ontvangen?

In memoriam Frans Schinkel Geboren 8 januari 1946 overleden 21 april 2013

‘Het is beter iets moois te verliezen,
dan het nooit gekend te hebben...’

door Frans Ruijter
Deze mooie tekst stond in de rouwad-
vertentie van Frans Schinkel. Diegenen
die Frans gekend hebben, en wie zijn
dat niet in Blaricum en Eemnes…,
weten wat voor een mooi en kleurrijk
figuur we nu moeten missen in onze
gemeenschap. 

Frans was een sociaaldemocraat in hart en
nieren, maar verloor nooit uit het oog dat er
meer dingen waren in het leven en had het
vermogen om daar heel goed mee om te
gaan. Hij gaf zijn mening ‘recht voor zijn
raap’ en ongezouten, en het woord ‘onrecht’
kwam in zijn woordenboek niet voor.

BVV ’31
Frans woonde met zijn gezin nog maar net in
Blaricum, of hij werd al wedstrijdsecretaris
van BVV ’31. Geen makkelijke taak: altijd
zorgen dat de teams compleet op tijd op de
afgesproken plaats zijn. Gebeurde dat niet,
dan op het laatste moment daar weer een
oplossing voor bedenken. Daar geloofde hij
in: in oplossingen, niet in problemen. Ook
floot hij, ondanks zijn handicap aan zijn
voet, vele wedstrijden. Voor al deze werk-
zaamheden werd hij, zeer terecht, benoemd
tot Lid van Verdienste van BVV ’31. 

Gemeenschapsmens
...dat was Frans. Vroegen we hem om
posters voor de Oranjevereniging rond te
brengen en de winkeliers te enthousias-
meren om ze op te hangen, voor Frans
geen probleem. Met een grap en een grol
kreeg hij iedereen zover en hij genoot
daar zichtbaar van. Het gezin Schinkel
was gastgezin voor alleenstaande min-
derjarige asielzoekers. Vele kinderen zijn
bij hen in huis geweest en mochten bele-
ven hoe warm het gezin Schinkel is.

Mede door deze werkzaamheden werd
hij, tegen zijn wil maar met dank,
koninklijk onderscheiden. 

Motto
‘Je moet het doen voor je plezier en niet
omdat het moet.’ Dit was Frans’ motto.
Geweldig. Degenen die Frans gekend
hebben zullen zijn motto onderschrijven.
Wij van hei & wei wensen zijn vrouw
Liesbeth, de kinderen, familie en kennis-
sen alle sterkte toe om dit verlies een
goede plaats te geven. 

Dorpsagenda
75 jaar Oranjevereniging Blaricum, feest van 22 mei tot en met 26 mei 
info: www.ovblaricum.nl en/of  www.oranjeverenigingblaricum.nl


