
Het grote Gym-
feest 
Met het Grote Gymfeest willen de
KNGU (Koninklijke Nederlandse
Gymnastiek Unie) met als ambassa-
deur Epke Zonderland en Turn-
vereniging Vlugheid en Kracht alle
kinderen uit Blaricum en Laren uitno-
digen om mee te turnen en zo kennis te
maken met de coole turnsport. 
In dit kader zal V & K feestelijk open
huis houden op maandag 3 november
van 16.00-20.15 uur in de OBB in
Blaricum en op donderdag 6 november
van 16.00-19.00 uur in de Klaas 
Bouthal in Laren. 

Voor informatie zie 
www.vlugheidenkracht.com

Wilt u beter Nederlands spreken?
Andere anderstaligen ontmoeten?
Dat kan in het TAALCAFÉ  dat op 7
november om 13.30 uur wordt geopend
in de bibliotheek in Huizen. Vanaf 7
november elke vrijdagmiddag van 13.30
uur tot 15.00 uur.

Info: 06-54762371 of 
www.gildegooinoord.nl/samenspraak

Nieuwjaarsduik
Unieke Health Center FIT Nieuw-
jaarsduik met Wim Hof en Henk van
den Bergh.
Op 1 januari organiseert Health center
FIT de FIT Nieuwjaarsduik in het
Gooimeer. In samenwerking met de
beroemde Iceman Wim Hof en onze
eigen Blaricumse ijsheld Henk van den
Bergh kan bij Health Center FIT getraind
worden om het ijskoude water van het
Gooimeer een aantal minuten te trotse-
ren. Het voorbereidingsprogramma
besteedt aandacht aan ademhalingstech-
nieken, koude douches en de juiste focus.
Wie meedoet, zal verbaasd zijn over
eigen lijf en kunnen! Info: tel. 5312191
en e-mail info@healthcenterfit.nl. 
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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 1963 worden de statuten en huishou-
delijk reglement herzien en heet men:
R.K Toneelvereniging Blaricum. Dat het
een katholieke vereniging was en dat in
die jaren Nederland een ‘verzuilde natie’
was bleek wel uit de tekst van de statuten:
De Statuten en huishoudelijk reglement
waren goedgekeurd door de Geestelijk
Adviseur de Zeer eerwaarde Kapelaan
Andriessen. De toneelvereniging is opge-
richt op 19 september 1904. Het doel van
de amateurvereniging was:‘Om met
bescherming van godsdienstige, zedelijke
belangen der leden in overeenstemming
met de bisschoppelijke bepalingen het
amateurtoneel onder rooms katholieken
te doen beoefenen en bevorderen.’
Spelende leden kunnen zijn, zij die katho-
liek zijn. Alleen spelende leden hebben
stemrecht. De geestelijk adviseur, staat
de vereniging bij en is benoemd door de

Bisschop van Haarlem en wordt op alle
vergaderingen uitgenodigd. Op 18 janua-
ri 1989 zijn de bovenstaande statuten
opgenomen in een notariële akte, waarin
vermeld wordt dat de Toneelvereniging
Blaricum op 5 oktober 1904 is opgericht.
Het predicaat R.K. gaat er ook af en het
doel wordt aangepast aan de tijd name-
lijk: ‘Het op basis van liefhebberij (doen)
ontwikkelen en beoefenen van expressie-
ve vaardigheden op het gebied van
toneelkunst’. Wat opvalt, is dat er ver-
schillende oprichtingsdata genoemd wor-
den, te weten: 19 september, 5 oktober en
16 november, maar in ieder geval wel in
1904. (Bron: boekje 100 jaar
Toneelvereniging Blaricum.)

Bestaansrecht
Om dit artikel te maken, ging ik in

door Frans Ruijter
Een Blaricumse vereniging die 110 jaar bestaat… dat mag je gerust uniek noe-
men. Op 16 november 1904 werd er in de openbare school (hier staat nu
Blaercom) een vergadering gehouden van de R.K. Werkliedenvereniging.
Direct na de opening van de vergadering nam de toenmalig pastoor Hoebink
(1894-1912) het woord. Hij vertelde dat deze vergadering maar één doel had,
namelijk het oprichten van een ‘Rederijkerskamer’, - een gezelligheidsvereni-
ging met onder andere als doel amateurtoneel te bedrijven - met een eigen
bestuur. In het begin van 1906 wordt de ‘Rederijkerskamer’ omgedoopt naar
toneelvereniging D.O.V. (Door Oefening Volmaakt).
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DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

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

Tel: 035-5248989
www.moulijn.nl

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

www.dayspamooi.nl

  

 
 

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

www.seniorbanking.nl

www.ttevents.nl
tel. 06-51611718

tt27events@gmail.com

DE RUYTERSTRAAT 4 
1271 SV HUIZEN

TEL. +31 (0)35 - 5262780

WWW.SPAANSADVOCATEN.NL

De toneelvereniging, begin jaren vijftig van de vorige eeuw. Bovenste rij, van links naar
rechts: Rien Rigter, Gijs Ruijter, Antoon Lanphen, Jan Tempelaars, Veronica Vos, Tinus
Calis en Willem Vos. Middelste rij, van links naar rechts: Gerard Elbers, Bets Heerschop,
Jan Vos en Jeanne van HienenOnderste rij v.l.n.r.: Coby Colijn, Wies Jacobs en Joop de Jong

Toneelvereniging 110 jaar jong
Taalcafé voor
anderstaligen 
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Gijsbrecht van Amstelstraat 198
Hilversum | T. 035-624 59 38 

www.gooischvloerenhuys.nl

Voor elk budget een passende vloer!

Wij informeren u graag over de 
mogelijkheden bij u thuis. 
Neem vrijblijvend contact met ons op!

méér dan begraven en cremeren alleen

Caroline van Weede - van den Broek
Gooi en omstreken

06-511 83 763 (dag en nacht)   www.akeruitvaarten.nl

AKER UITVAARTEN

geven. ‘Door het plezier met elkaar tij-
dens het repeteren, groeit er vaak spon-
taan iets heel moois’, zeggen Els en Ton
bijna in koor. 

Repeteren
En dan begint het, éénmaal in de week
gezamenlijk repeteren, op de maandag-
avond in het Vitus. Maar thuis moet er
natuurlijk ook tijd geïnvesteerd worden
in de kennis van je eigen rol, maar ook
in die van je medespelers. Zo wordt er
gewerkt naar eerst de generale repetitie
en dan de uitvoering voor een volle zaal
in het Vitus. Ton en Els, omschrijven het
als een ‘virus’. Als je er eenmaal mee
besmet bent, raak je het niet makkelijk
meer kwijt. Daar ligt ook een uitdaging
voor de vereniging. Door de vergrijzing
neemt de belangstelling om toneel te
spelen, ook landelijk gezien af. Via, via
komt er weleens iemand kijken of het
wat is, maar dat blijken vaak geen blij-
vertjes. Men heeft op dit moment 18
spelende leden, maar men zal het gewel-
dig vinden dat als er in dit jubileumjaar,
een paar nieuwe bij zouden komen,
vooral mannen. Een mooier cadeau kan
de Toneelvereniging Blaricum zich niet
wensen. 

Jubileumuitvoering
Els en Ton besluiten met te benadrukken
dat het belangrijkste is om het plezier
erin te houden. Het moet geen straf zijn
om het allemaal te doen. Want het repe-
teren, opbouwen, spelen, opruimen en
evalueren, moet wel met z’n allen
gebeuren. Zij zeggen beiden: ‘Maar, je
krijgt er heel veel voor terug.’ De jubile-
umuitvoering heet Bruidegom op hol,
het is een blijspel, maar zal worden
gespeeld als een klucht. Er wordt
gespeeld op donderdag 20, vrijdag 21 en
zaterdag 22 november a.s. Dus zet het
maar alvast in uw agenda, want dit mag
u niet missen. Wij van hei & wei wensen
de Toneelvereniging Blaricum nog vele
jaren speelplezier toe, met vermaak
voor een breed publiek uit Blaricum en
omstreken. 

Leger…
en leger wordt het buiten. In ons
dorp, getooid met herfstige kleu-
ren, zijn de eerste bladeren al
gevallen. Het jaarlijkse versterven
van de natuur is begonnen.
Bladblazers zetten gretig gierend
hun niet altijd geliefde ‘lied’ in.
Dicht bij huis zijn er even geen
eekhoorns te zien. Wel op de smal-
le weggetjes. Daar hoppen de sier-
lijke diertjes druk heen en weer.
Haag in, haag uit. Noten en noot-
jes oogstend. Bont gekleurde gaai-
en en eksters scheren met een
luidruchtig ‘èk èk’ aan je voorbij.
Zomerse T-shirts verdwijnen uit
het straatbeeld. Winterjassen
komen aarzelend uit de kast. Heel
in de verte zie je de winter al voor-
zichtig schuifelend aankomen. 

Zo is het ook met ons leger. Leeg,
leger, leegst. Wegbezuinigd. Maar
dan schrikt Den Haag opeens
wakker. De alarmbel klinkt. Vader
moet op stap. Naar de Blue Bells?
Nee. Oorlog voeren. Maar waar-
mee? Onze eens zo fiere krijgs-
macht is ineen geschrompeld. Op
een paar kanonnen, vliegtuigen en
schepen na. De hele boel kan nu
gemakkelijk opgeslagen worden op
één vierkante kilometer. Een vlie-
genpoepje op onze landkaart. Lijkt
niet erg. De koude oorlog is toch
immers beëindigd? Vergeet het
maar. Opeens vlammen nieuwe
brandhaarden fel op in het
Midden-Oosten. Het gebulder van
de opstijgende F-16’s doorboort
nu de nacht. Eensgezind zijn we
op weg. Voor gerechtigheid. 

Onze Duitse buren, van oudsher
grootleveranciers van wapens én
oorlogen, doen ook mee. Maar ook
daar is bezuinigd.
Jachtvliegtuigen, transporttoestel-
len, helikopters en raketafweerin-
stallaties staan grotendeels defect
in werkplaatsen. Een eenzaam
Duits vrachtvliegtuig met moderne
handwapens, op weg naar de
Koerden, blijft, kerosine lekkend,
in Bulgarije aan de grond. In
België, Frankrijk en Engeland is
het ongeveer hetzelfde verhaal.
Intussen kijkt de Rus nog steeds
begerig naar de sappige,
Russischsprekende brokken van
het voormalige Sovjetrijk. Terwijl
Europa zich hinkepinkend oost-
waarts begeeft wacht de Rus rustig
af. Europa is bijna leeg van d’r
legers…

Column
door
Sybert Blijdenstein
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gesprek met Els Schaapherder-van de
Heiden en Ton Vos. Els is al 55 jaar lid en
was tientallen jaren secretaris. Ton Vos, is
weliswaar een Laarder die in Eemnes
woont, maar zijn hart verpand heeft aan
het Blaricumse toneel. Ton is ook al 40
jaar lid van de Toneelvereniging
Blaricum. Naast actief speler, neemt hij
ook vaak de rol van regisseur op zich. Op
de vraag: ‘Heeft amateurtoneel nog
bestaansrecht in deze tijd?’ luidde het
antwoord van beiden: ‘Dat lukt alleen
maar door het enthousiasme erin te hou-
den, waardoor men met plezier blijft
komen.’ Men speelt twee voorstellingen
in een jaar. Traditioneel begint de repeti-
tie op de eerste maandag van januari. De
voorstelling is dan in april/ mei, maar dan
wel op drie avonden na elkaar. Op de eer-
ste maandag na de Blaricumse kermis
begint men te repeteren voor de voorstel-
ling in november. De voorstellingen zijn
zowel in april/mei als in november, op
donderdag, vrijdag en zaterdag.
Natuurlijk allemaal in het Vitusgebouw
aan de Kerklaan 10. 

Leescommissie
Voordat er begonnen kan worden met
repeteren, moet er eerst een keuze wor-
den gemaakt wat er gespeeld gaat/kan
worden. Het liefst kiest men voor een
blijspel. Daarbij wil men graag inspelen
op de behoefte van het publiek, wat
hoofdzakelijk komt uit de drie BEL-
gemeenten. Ook moet men rekening
houden met de rolbezetting, omdat er
meer vrouwelijke spelende leden zijn
dan mannelijke spelende leden. Dit is
voor de keuze van het stuk ook een niet
onbelangrijke factor. Natuurlijk is het
ook bepalend voor de keuze van het
stuk, of het door de groep ook goed
gespeeld kan worden en of het voldoen-
de kwaliteit heeft om het publiek te
boeien. Als de leescommissie haar
keuze gemaakt heeft, waarbij zij graag
gebruikmaken van bekende schrijvers,
leggen zij de door hen gemaakte keuze
voor aan het bestuur. Als deze akkoord
gaat, is het zaak daar met elkaar een
goede invulling aan het gekozen stuk te

Tandartspraktijk

www.dentaldesigncenter.nl
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De spelers van de jubileumuitvoering:‘Bruidegom op hol’ 
V.l.n.r.:  Ton Vos (regie), Truus van der Kant (regie assistente), Joost Schaapherder, Els
Schaapherder, Stefan Moerkens, Florence Mellegers, Anja Limburg, Gert-Jan Gastel en
Peter DuBois



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)

Carina & Desiree
Reisbureau Blaricum

Torenlaan 12
Tel: 035 5313080

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

Blaricum, een bijzonder boerendorp
in het Gooi
door Jan Maarten Pekelharing, gepubliceerd op 7 oktober 2014 in Oneindig
Noord-Holland

‘Ik wist niet dat je zoveel vrienden had, Frans.’ Een fietser komt de hoek om
en weet nog net het groepje mensen te ontwijken. Middelpunt van de groep is
Frans Ruijter, gids van de Historische Kring Blaricum. Blaricum is toch een
dorp met vooral Bekende Nederlanders in kolossale landhuizen achter hoge
hekken? Niet als je met Frans door het dorp loopt.

Iedereen lijkt Frans te kennen in
Blaricum. Het dorp is eigenlijk alleen
geschikt voor wandelaars en fietsers. De
wegen in dit beschermde dorpsgezicht
zijn smal en kronkelig. Met verrassende
paadjes tussen de erven van boerderijen
door. Vrijwel overal zie je heggen van
hulst langs de paadjes. Te brede heggen,
vindt Frans Ruijter. Vroeger waren ze
smaller en was het pad dus breder. ‘Niet
aaien man, echt snoeien!’ roept hij een
dorpsgenoot toe die met zijn heg bezig
is. Die lacht, ze kennen Frans.

Varkenspaadjes
Blaricum is een esdorp. De paadjes die
van de boerderijen naar de enk, of es, lei-
den zijn net breed genoeg om er met een
kruiwagen over te lopen.
‘Varkenspaadjes noemen we ze ook wel,’
zegt Frans. Dwalend door
het dorp – onderweg ver-
telt Frans over de boerde-
rijen en hun vroegere
bewoners – komen we bij
een graslandje. Hier, in
een oude hoeve, had
kunstschilder Jaap
Dooijewaard zijn atelier.
Deze Amsterdamse schil-
der was begin vorige
eeuw naar het Gooi
getrokken en raakte er
samen met zijn broer
Willem bevriend met
kunstverzamelaar Singer.
William Singer woonde
in Laren. Dankzij deze
rijke Amerikaan kreeg
Jaap Dooijewaard dit ate-
lier. En om te voorkomen
dat het ruime uitzicht zou
worden aangetast, kocht
Singer meteen het landje
ervoor er maar bij. En hij
liet vastleggen dat daar
nimmer gebouwd mocht worden. Het
gemeentebestuur van Blaricum heeft de
weg voor het atelier later vernoemd naar
de Gebroeders Dooijewaard. En de slin-
gerweg erheen, werd de William
Singerweg. De wegen ontmoeten elkaar
bij het open veldje.

Klein Rome
Deze historische wandeling leidt langs
de St. Vituskerk. Net als de gelijknamige
kerk in Hilversum ontworpen door
Pierre Cuypers. De architect die bekend-
heid kreeg met het Rijksmuseum en het
Centraal Station in Amsterdam. De kerk
in Blaricum is in de jaren 1870-1871
verrezen. Een klooster, een r.k. school en
een verenigingsgebouw stonden vlakbij
deze kerk. De Blaricummers noemden
dit hoekje van het dorp wel ‘klein
Rome’. Maar als er iets kenmerkend is
voor Blaricum dan zijn het de boerderij-
en. Je ziet in het dorp oude hoeves van
het ‘Gooise hallenhuistype’. Een enkele
boerderij dateert uit de 17de eeuw. Op de
gevel van een boerderij aan de Brinklaan
vermelden ankers het jaar 1682. De
Gooise boerderijen zijn gewoonlijk lang
en laag. Met schuurdeuren aan de zij-
kant. Nu zijn ze veelal verbouwd tot

woningen, maar menig dak is nog met
riet gedekt. Gids Frans heeft in een tot
woonhuis omgebouwde boerderij
gewoond. Terwijl hij erover vertelt, pas-
seert een dorpsgenoot en roept: ‘Je zal er
maar geboren zijn.’ Gelach alom.

Hechte gemeenschap
Dat het dorp meer dan duizend jaar gele-
den rond een kruispunt van weggetjes is
ontstaan, zie je aan de plattegrond. Het
oude hart van het dorp kent geen strak
ontworpen stratenpatroon. Wandelend
door het dorp krijg je de indruk dat
Blaricum – de gemeente telt nog geen
tienduizend inwoners – een hechte
gemeenschap heeft. De meesten die met
de wandeling meelopen, komen uit het
dorp. Of weten er veel van. De
Historische Kring Blaricum telt dan ook

zeshonderd leden, vertelt de penning-
meester in het verenigingsgebouwtje
‘Achter de Deel’ aan de Brinklaan.
Enkele keren per jaar ontvangen de
leden het blad ‘Deelgenoot’.
Tijdens de rondwandeling komen artike-
len ter sprake over de historie van het
dorp die zijn verschenen in ‘hei & wei’.
Het blad is illustratief voor de hechte
kern in het dorp. Elke veertien dagen
verschijnt ‘hei & wei’ dat wordt gemaakt
door tientallen vrijwilligers. En in leven
gehouden door sponsors, adverteerders
en de gemeente die er haar officiële
mededelingen in plaatst. Op alle adres-
sen in het dorp valt deze uitgave van een
lokale stichting in de brievenbus.
Bekende Nederlanders ontmoeten we
niet tijdens de wandeling. Maar zo te
zien, scoort de gids van de historische
kring wel hoge ogen als één van de meest
bekende Blaricummers. Na anderhalf
uur wandelen en vertellen over de histo-
rie van het dorp leidt Frans Ruijter de
meer dan twintig belangstellenden terug
naar het gebouwtje van de historische
kring. Veel vragen zijn er niet meer.
‘Frans, bedankt en tot de volgende wan-
deling’, zegt één van de dames.

Schaatsen voor
Viore
Donderdag 13 november van 18.00-
20.00 uur op de Vechtse Banen in
Utrecht met de prominente gasten
Hein Vergeer en Christine Aaftink.

Dit sportieve festijn wordt sinds 2012
jaarlijks georganiseerd door een aantal
enthousiaste fans van Viore, centrum
voor mensen die leven met kanker. Het is
de opzet dat zoveel mogelijk mensen (al
dan niet in ploegverband), binnen twee
uur, zoveel mogelijk gesponsorde rond-
jes van 400 meter afleggen. Het is daar-
bij de bedoeling dat elke deelnemer zich
laat sponsoren door familie, vrienden en
collega’s. Bedrijven kunnen zich recht-
streeks met eigen team inschrijven. 

Info via info@viore.org
of tel. 5381540 of 06-53607972

(Simone Loeff). 

F
O

T
O

 J
A

N
 M

A
A

R
T

E
N

 P
E

K
E

LH
A

R
IN

G

Cursus
Reanimatie en
AED
St. Antonius Cardicare Blaricum is
een regionaal centrum voor
Cardiologie waar mensen met hart- en
vaatziekten terecht kunnen voor (pre-
ventief) onderzoek, diagnose, behan-
deling, follow-up of een second opini-
on. Een afspraak binnen 24 uur, een
volledig hartonderzoek en behandel-
plan binnen 2 uur uitgevoerd door een
team van gerenommeerde hartspecia-
listen kenmerken dit patiëntvriende-
lijke one-stop-shop centrum. 

De cursus is bedoeld voor beginners en
duurt ongeveer 2,5 uur. Het maximum
aantal deelnemers per trainer is 10. De
kosten voor een cursus zijn € 25,-. Dit is
inclusief een kopje koffie, een reader en
een bewijs van deelname. Gaarne opge-
ven door een e-mail te sturen naar
info@antoniuscardicare.nl met vermel-
ding naam, geboortedatum en voorkeur
voor tijdstip. U ontvangt dan een beves-
tiging per e-mail.

Datum 
zaterdag 8 november 2014

Duur bijeenkomsten van 2½ uur 
om 09.30 uur en 12.30 uur

Locatie: St. Antonius Cardicare,
Kloosterhof 4, Blaricum



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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Bij zijn komst was hij inmiddels leraar-
in-ruste en de (toenmalige) bezadigheid
in ons dorp zal hem goed hebben
gedaan. Opmerkelijk is in ieder geval dat
hij die laatste periode van zijn leven ein-
delijk erkenning verwierf als classicus
en letterkundige. Weliswaar verkeerde
hij vanaf 1878 als student klassieke lette-
ren aan de Universiteit van Amsterdam
in het gezelschap van medestudenten als
Herman Gorter, Jacques Perk en Willem
Kloos die als de tachtigers spoedig een
historische literaire reputatie verwier-
ven. Een status die niet was weggelegd
voor Timmerman.

Omgaan met boeren
Het nieuwe, meer ontspannen leven in
Blaricum beviel Timmerman uitmun-
tend. ‘Met boeren omgaan (en artiesten)
vind ik wel leuk,’
schreef hij op 11
juli 1922 aan
Willem Kloos, om
daarachter meteen
twee boeren spre-
kende op te voeren:
‘Meneer hejje
gehoord van
Rokebrand, nee
niet Lammert,
maar Jaap: die zat
vanmorgen op de
Meent onder de
koe en had de twee
voorste spenen, die
doen we altijd het
eerst, net uitge-
melkt, daar valt me
dat beest zak maar
zegge, met gemak
hardstikke dood! Een beetje later komt
Lammert Raven, die een kroeg heeft en
in paarden handelt, met een nieuwkoop
voor een tilbury in vliegende vaart voor-
bij: op hol. Vlak voor mijn deur rijdt de
knol een hulstheg in. Ik zie Raven als
een voetbal eenige malen over zijn kop
buitelen over de heg en over het paard
heen, hij komt onder de tilbury die ook
dezelfde weg gemaakt heeft. Ik erheen.
Raven staat al lang weer ‘t peerd te ran-
selen en antwoordt op mijn belangstel-
lende vraag of hij zich bezeerd heeft:
Beje belazersteend.’

Weinig sympathie
Alhoewel oudere bewoners van

Blaricum in blij herkennen wellicht de
gesprekstoon in de voorgaande alinea
zullen waarderen, getuigen Timmermans
observaties over zijn mede
Blaricummers zelden van warme sympa-
thie. Ter onderbouwing ook nog een
fragment uit zijn in ons dorp geschreven
boek Tim’s Herinneringen: 
‘De Blaricummers die voorbijgaan zijn
allen in zon- en zomerstemming en moe-
ten noodzakelijk wat zeggen als zij mij
zien zitten. Gyp met haar schelle stem –
“morrege, menneer, hejje ’t weer zoo
druk, slaap je nooit neit” –, Gerrie met
haar mooie zwarte oogen en haar –
gelukkig nog – dikke donkere vlecht,
blonde Coba, magere Marrie, de schom-
mel Mie, een schatrijke boerin, die hier
elk jaar vier breipennen komt leenen en
’s morgens vroeg de vuilnisvaten in de

buurt nazoekt en elke doosje, dat zij vin-
den kan in haar breede boezelaar mee-
sleept, bang is voor een koptelefoon en
alles aan de Kerk vermaakt heeft, malle
Tinus met artisten-haren, zijn trompet en
ongewasschen handen, gekke Bertus met
het uiterlijk van een tienjarigen jongen
en de stem van een zwarten baard, Wim
van de bakker, Heintje Puick met haar
vier snoeren bloedkoralen en zwaar gou-
den boot tusschen een frisch-gewasschen
bellefleuren gezicht en haar prachtig
donker-groene greinen jurk … ze wen-
schen allen luidruchtig “Goeije morgen”
en worden luid beantwoord. Want dat
horen ze graag, boeren.’ 

Vanuit het westen rij ik naar het oos-
ten om met mijn moeder nieuwe
kleren voor haar te kopen. Met de
rollator lopen we rustig naar de
auto, waar ze langzaam inklautert.
De rollator bungelt na het inklappen
aan mijn duim en ik gil: ‘Mamma’!
Maar die zit zonder gehoorapparaat
voor in de auto te piekeren over de
vraag waar de huissleutels zijn. Na
wat gewurmel en het vervloeken
van de beste uitvinding van de eeuw,
ben ik rollator vrij. En na een x-aan-
tal winkels en mijn moeder weer in
de auto op zoek naar haar sleutels, is
het resultaat van het winkelen 1 te
grote blouse. Herkenbaar?

Niet meer zelfstandig
Ja, herkenbaar voor veel volwasse-
nen wiens ouders niet meer zelfstan-
dig kunnen winkelen. Ook voor
Carin van DRESS YOUR
PARENTS. Carin kwam tot de con-
clusie dat het handiger moest kun-
nen. Carin: ‘Met het kopen van kle-
ding voor mijn moeder en schoonmoeder
werd het me al snel duidelijk dat het
moeilijk is kleding in hùn stijl en hùn
smaak te vinden en met andere eisen aan
de pasvorm dan voorheen. Ouder wor-
den gaat gepaard met een veranderend
figuur, je minder makkelijk kunnen aan-
kleden. En comfort van kleding wordt
nog belangrijker.’

Kleden van je ouders
Carin, geboren in Friesland, verhuisde
naar Baarn waar ze in haar jonge jaren
haar moeder in de kledingwinkel hielp.
Het kledingwezen zit bij hen in het
bloed, haar familie bestiert een grote
modezaak in Enter, Twente. Carin kwam
na wat omzwervingen in andere takken
van sport, waarbij zij onder meer leiding
gaf aan een aantal inkoopafdelingen bij
de Hema en een baan als headhunter,
weer terug in de confectie toen ze de stap
zette om zelf een oplossing te vinden
voor het kleden van je ouders. Carin,
inmiddels alweer 10 jaar wonend in
Blaricum, lanceerde begin dit jaar haar
webwinkel DRESS YOUR PARENTS.

Webwinkel
Carin: ‘Mijn uitgebreide confectie ach-
tergrond bracht mij op het idee om een

Een levensavond in Blaricum
door Hidde van der Ploeg
Op 63-jarige leeftijd verhuisde letterkundige Aegidius Timmerman naar
Blaricum: Middenweg 270b (villa De Klok, in de gemeentegids van 1930 aan-
geduid als nummer 8).

webwinkel te beginnen, waar je precies
de juiste merken vindt. Merken die
bekend staan om hun goede pasvorm en
mooie kwaliteiten voor een goede prijs.
Bij de inkoop wordt er speciaal op gelet
dat de kleding goed wasbaar is en
gemakkelijk aan en uit te doen is. Mijn
speciale missie is om de bejaarden- en
verzorgingshuizen op te fleuren en men-
sen blij te maken door te zorgen voor
kleding met een moderne styling en
super pasvorm!’ In haar assortiment zit-
ten ook lingerie, nachtmode en een klei-
ne collectie accessoires. Zij doet alles in
eigen beheer, heeft voorraad en maakt
ook zelf de foto’s voor haar webshop.

In alle rust
Samen met je ouder, kopje koffie erbij
en in alle rust op een laptop of tablet kle-
ding uitzoeken. Voor kinderen die veraf
wonen en/of fulltime werken kan het een
uitkomst zijn om iets wat ‘gedoe’ levert
op een prettige manier te regelen. Een
afspraak voor persoonlijk advies kan
ook. 

Dress Your Parents
door Gerda Jellema
‘Goh wat is ze gekrompen, overal zeker een paar centimeters. Was ze een klei-
ne vrouw, nu is ze een breekbaar poppetje.’ Dat denk ik als ik mijn moeder
van 87 jaar ophaal voor een middagje shoppen. Behalve haar voeten, die lijken
eerder wat groter. 

Rechts villa De Klok op de Middenweg

Kijk voor meer informatie op:
www.dressyourparents.com. 
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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
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De Biezem
Het tijdelijke overdekte zwembad van
Sportcentrum De Biezem is deze
maand officieel geopend. Tot de bouw
van het nieuwe zwembad gereed is, zal
dit stukje overdekt buitenbad voor
zwemplezier blijven zorgen.

De officiële openingshandeling werd
verricht door een groep van jongeren,
waaronder de jonge actievoerster Aafke
de Bos (13) uit Blaricum. Aafke opende
het zwembad  samen met bedrijfsleider
Rick Hoogendijk door het symbolisch
teruggieten van het laatste afgetapte
zwemwater uit het oude zwembad. Met
die actie draagt zij de zwemactiviteiten
officieel over naar het tijdelijke, nieuwe
bad. 

Opening in 2015
Aafke de Bos, hield zich in het voorjaar
van 2013 sterk bezig met de opzet, orga-

nisatie en uitvoer van een protesttocht
van kinderen naar het kantoor van de
BEL-combinatie. Ook zal zij later bij de
opening in 2015 een belangrijke rol bij
de laatste fase van dit estafettetraject
krijgen. Zij vertegenwoordigt in die hoe-
danigheid dan ook allen die zich de afge-
lopen jaren voor het openhouden van De
Biezem hebben ingezet. 

Prinsenbal van de
Kruiskuilers 2014
Het roemruchte jaarlijkse Prinsenbal
van de Kruiskuilers zal plaats vinden
op 29 november aanstaande, in het
Vitusgebouw, aanvang 20.30 uur.

Het belooft een gedenkwaardige avond
te worden met veel zin en vooral onzin
over het Blaricumse leven. Tevens wordt
er een nieuwe Prins onthuld. Echte
Blaricummers mogen deze avond niet
missen. 

De kaarten kosten € 12,50 per stuk 
en de winst gaat volledig naar de

Vastenaktie.

De kaarten zijn te bestellen bij:
- Nico de Jong, tel. 06-54954136

- Klaas Vos, tel. 5313471
- Stef van den Bergh, 
tel. 06-53271637.

Tevens zijn er kaarten aan de 
zaal te koop, op de avond zelf.

Jan en Anneke hebben heel wat proble-
men ondervonden met het verkeer, de
grensovergangen, de taal, soms primitie-
ve accommodatie en sanitaire voorzie-
ningen, de corruptie en het gebrek aan
vrijheid en communicatie. Ondanks alles
was het de reis van hun leven, die ze
voor geen goud hadden willen missen.
Wat heeft de meeste indruk op hen
gemaakt? De mensen zijn heel vriende-
lijk, eenvoudig, maar contact is, ook al
vanwege de taal, onmogelijk. Ze zijn
bang om iets te zeggen wat door het
regiem tegen hen gebruikt kan worden.
Het verkeer is chaotisch en levensge-
vaarlijk. Links of rechts houden kennen
ze niet, voorrang verlenen is onbekend.
Ze rijden als gekken. Van alle kanten
komt het verkeer op je af, maar iedereen
houdt rekening met elkaar, men blijft
vriendelijk, je hoort of ziet geen onverto-
gen woord of gebaar en er gebeuren nau-
welijks ongelukken. Volgens Jan begint
het rij- en parkeergedrag in Blaricum
trekjes te vertonen van het verkeer zoals
ze dat in Teheran en in steden in China
meemaakten. Alleen de verdraagzaam-
heid die daar heel gewoon is kennen wij
in Blaricum helaas niet meer.

De grensovergangen zijn een ramp. Bij
de grens van Kirgizië met China hebben
ze 27 uur aan de grens gestaan zonder
dat er iets gebeurde. Eindeloze controles
en veel stempels. Oorzaken zijn machts-
wellust, luiheid en gigantische corruptie
in die landen. Wat een zegen zijn dan de
open grenzen in Europa waar je vrijelijk
doorheen rijdt zonder dat je bij elke
grens weer geld moest wisselen voor
(soms pakken) plaatselijk geld. 

Tot aan de grens met China hebben ze
eigenlijk alleen maar Kebab gegeten,
stokjes met vlees. In China ging de culi-
naire hemel voor hen open. Je kon daar
overal in de restaurants maar ook bij
kraampjes verrukkelijk eten. Eenvoudig
met veel groente. Voor Chinezen neemt
eten een heel belangrijke plaats in. In
‘Een barbaar in China’ schrijft Adriaan
van Dis dat ook, maar hij voegt daar
onmiddellijk aan toe dat het viezeriken
zijn. ‘Ze smakken, spuwen elke onge-
rechtigheid op tafel, men slurpt,
schranst, boert en windt naar hartenlust.’
Ook Jan en Anneke ondervonden dat aan
den lijve. 

Wat hun reis heel duidelijk heeft
gemaakt zegt Jan is dat hoe gezegend we
zijn om in Nederland te wonen waar het
in de samenleving goed geregeld is, waar
we beschermd worden door de overheid
met vrijheid van meningsuiting, van
geloof en geaardheid. En desondanks
lopen we nog te zeuren. Zo zou in
Nederland volstrekt onmogelijk zijn
waartoe Anneke in Iran werd gedwon-
gen, namelijk zich geheel in de lappen
kleden, inclusief hoofddoek bij een tem-
peratuur van 36 graden. Vanwege de
ramadan mochten ook zij overdag niet
eten en was alcohol verboden. Ze zijn in
prachtige steden geweest en hebben
overweldigende landschappen gezien.
Het mooiste land vonden ze Kirgizië.
Qua natuurschoon onbetwist het meest
indrukwekkende land van hun reis. Ze
zijn blij dat ze weer in Blaricum zijn
waar ze al zo’n veertig jaar met veel ple-
zier wonen.

Zijderoute

‘Ik kan het iedereen van harte 
afraden’

door Adrie van Zon
Dat is de reactie van Jan
Martens (67) over de reis
per auto, samen met zijn
vrouw Anneke van
Blaricum naar Beijing,
17000 km door 13 landen
en 8 tijdzones in 58 dagen
en 43 hotels. Heel vermoei-
end. Acht wekenlang bijna
elke dag achter het stuur.
De ene dag 8 uur over 80
km, de andere dag 600 km
in dezelfde tijd. Je moet
wel heel avontuurlijk zijn
ingesteld om zo’n reis te
maken en dat is Jan nu
eenmaal volgens Anneke. Z’n droom was om vorig jaar met de motor ( Harley
Davidson) naar China te gaan, zoals hij eerder al deed naar Vietnam. Het pro-
bleem is dat je China met een motor niet in komt omdat het dictatoriale
bewind dan geen controle heeft op wat je doet en waar je blijft. Per auto
mocht wel met een verplichte gids en Anneke had wel zin om mee te gaan. Op
28 juni vertrokken ze. Op 24 augustus volgens het reisplan weer terug per
vliegtuig vanuit Beijing. De auto moet per schip terugkomen. Ze hebben geen
idee wanneer die met al hun bagage in Nederland arriveert.

Jan en Anneke Martens bij de Flaming Mountains in de
provincie Gansu in China
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Café d’Ouwe Tak: 
Het café waar je óók kunt eten!

Het café is de hele week geopend.  
Op dinsdag t/m zondag wordt er voor u 

gekookt van 17.00 tot 21.30 uur.
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Expeditie Mont Blanc 
Klimmen voor een tandenborstel een succes

door Jean-Jacques François 
Een van de hoogste bergen van
Europa is de Mont Blanc in Frankrijk.
Met zijn 4810 meter is het een masto-
dont die uitsteekt boven het mystieke
landschap van Frankrijk. Twee jaar
geleden begonnen we met de organisa-
tie en het op touw zetten van een expe-
ditie die ons zou leiden naar de top.
Het is niet niks, daar komt naast goed
in conditie zijn meer bij kijken.

Het beklimmen van een berg begint alle-
maal met één stap die opgevolgd wordt
door nog zo’n 200.000 stapjes. Dat zijn er
heel veel en tegelijkertijd betekent het ook
dat elke stap gevaar met zich mee kan
brengen. In de bergen is het weer en de
natuur onvoorspelbaar, zo is het je vriend
en zo is het je vijand. Je bent genoodzaakt
de positieve kant van het negatieve te zien
en door te gaan. Op grote hoogte denk je
anders en doe je anders. Daar train je voor.

Het Stoelen Project 
Maar naast de expeditie stond de actie
Klimmen voor een tandenborstel cen-
traal. Samen met de DA Blaricum wer-
den er goodiebags samengesteld met
allerlei cosmetische producten. Het doel,
300 bags, is gehaald en werden op 3
oktober in samenwerking met de OBB
school gevuld. Daarna worden ze over-
handigd aan het Stoelen Project (project
voor dak- en thuislozen) in Amsterdam.
Het zou geweldig zijn als mensen deze

actie doorzetten en bijvoorbeeld rennen
voor een tandenborstel of zwemmen
voor een tandenborstel. 

Diepe inzichten zeer verfrissend
De maanden van hard trainen bij Health
Center FIT Blaricum die mij vakkundig
begeleidde, was niet voor niks. Na 25 slo-
pende uren werd de top bereikt en kon de
vlag van Blaricum geplant worden. Op de
top gaf de temperatuur meter -56 °C aan
en beukte de wind met 85 km per uur
(windkracht 8), dus de gevoelstempera-
tuur was ondragelijk. Maar het zijn op die
top was overweldigend: tranen van geluk,
vermoeidheid en vooral van de intensiteit
die over je heen komt. Het leven is zo
intens boven de wolken dat het bijna

onwerkelijk is en je beseft dat je iets
onderneemt wat niet voor iedereen is weg-
gelegd. Onvergetelijk blijf ik het vinden
als je op een bergtop staat en je over de
wereld heen kijkt. Metaforisch een berg
beklimmen kan leiden tot diepe inzichten
en zeer verfrissend zijn. Met mijn soms
wat extreme activiteiten probeer ik de
bevindingen die ik eruit put de bezoekers
van o.a. het Stoelen Project maar ook
ondernemers en mensen te inspireren en
een hart onder de riem te steken en de
wilskracht te geven om door te gaan…

Voor meer informatie 
www.jacquet-events.nl.

De kont van het
paard
door Greet Volkers
Het is zondag, mooi weer. Mijn achter-
buren hebben feest. Een petekind gaat
trouwen. De huifkar van Nico van ’t
Werckpaert is besteld om vóór de fees-
telijke lunch een tochtje door de
omgeving te maken. Langs de weiden
en de engen, het bos in. 

Een karretje langs de zandweg. Zo komt
het gezelschap ook in het centrumpje
van ons mooie dorp, waar de nieuwe
nieuwsgierigheid ‘Blushing’ sinds kort
is gehuisvest. De koffietent van Gordon.
Het heeft al heel wat reuring teweegge-
bracht. Wel of niet leuk. Veel vreemd
spul in het dorp. De meningen zijn ver-
deeld. De middenstand vaart er enigszins
wel bij. Pal voor het terras stopt de huif-
kar even… 
En dan neemt, Ilse, het paard dat de huif-
kar trekt, haar kans waar. Twee meter vóór
de bar van het terras doet ze haar behoef-
te. Ilse is een zogenaamde Belg, dus
groot. Haar hoop, vlak voor het terras,
wordt dan ook groter en groter, en juist: ‘t
stinkt. Gordon die aanwezig is schrikt,
maar vat het á la Gordon heel goed op.

Dan diept de berijder uit de achterklep
veger en blik op en deponeert de flinke
hoop in een tuin. Goed voor de rozen.
Het gezelschap in de huifkar vertrekt
weer, luid zingend ‘dit is de kak van ons
dorp.’ Och, wat houd ik van dit dorp en
vooral van onze echte Blaricummers. 

De Stichting Vrienden van de Biblio-
theek Laren – Blaricum heeft afgelo-
pen Kinderboekenweek alle leerlingen
van de groepen 3 in Blaricum-oude
dorp een boek van Gitte Spee cadeau
gegeven. 

De Stichting Vrienden van de biblio-
theek Laren-Blaricum is in 1969 opge-
richt om activiteiten, die buiten de taak
en het budget van de bibliotheek vallen
financieel mogelijk te maken. 

Gitte Spee
Gitte Spee heeft de Rietveld Academie
gedaan en is toen direct gaan tekenen, en
later ook gaan schrijven, voor kinderen.
Ze heeft een enorm oeuvre en is o.a.
bekroond met een Vlag en Wimpel voor
het boek ‘Meneer Big gaat naar de blik-
sem’. Haar atelier staat in Laren.

Blaricumse Tera Houting van TTevents is
ambassadeur van Naar Huis en organi-
seerde deze promotie van een prenten-
boek gekoppeld aan een goed doel:
Stichting Dutch Cell Dogs. De stichting
koppelt moeilijk plaatsbare asielhonden
aan gedetineerden. Man en hond werken
samen in een uniek trainingsprogramma.
Door de gedetineerden krijgen de honden
weer vertrouwen in de mens. De honden
leren de gedetineerden dat ze een positie-
ve bijdrage kunnen leveren aan de maat-
schappij. Er zijn al 185 honden geplaatst
na de training. Meer over deze stichting
kunt u vinden op www.dutchcelldogs.nl.

Candy Dulfer
Saxofoniste Candy Dulfer is ambassadeur
van de stichting en een enorme dierenlief-
hebber. Achter in het boek zit een cd met
een speciaal hiervoor gecomponeerd
nummer door Candy en Ricardo (PHATT)
Burgrust: ‘Iedereen verdient een tweede
kans’. Dit lied is ingezongen door de 17-
jarige Zoë Tauran. Op de cd staat ook een
geanimeerd luisterboek alsmede vier pdf’s
van tekeningen uit het boek. 
Printen en kleuren maar! Meer informatie
over het boek bij ‘Levendig Uitgever’:
www.levendiguitgever.nl. Het boek kost 
€ 12,95 en is online verkrijgbaar. 

Naar Huis
Afgelopen dierendag heeft onze burgemeester mevrouw Joan de Zwart-Bloch
voorgelezen uit het prentenboek Naar Huis van de auteur Karin Wesselink en
illustrator Quinten de Meyere. Naar Huis is een grappig én ontroerend pren-
tenboek met een dubbele moraal, om samen met kinderen in te kijken, uit
(voor) te lezen en over te praten.

Jean-Jacques en de groepen 7 van de OBB

Vrienden van de bieb geven boek

Gitte Spee



Bij HR INJECTABLES kunt u terecht voor subtiele gelaats-
verjongende 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?
Tel. 035 260 10 60www.hrinjectables.nl

Dr. Holtmannweg 24, Laren

Het behoud van uw
natuurlijke schoonheid

HR INJECTABLES

Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

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

Eind jaren tachtig strijken de gebroeders
Bolland in Blaricum neer met een eigen
studio, om daar onder meer met muzi-
kanten als Colin Blunstone (zanger van
The Zombies) en Ian Gillian (zanger van
Deep Purple) om te werken aan een con-
ceptplaat met als thema de evolutietheo-
rie van Charles Darwin. Deze schijf ver-
schijnt in 1991. Ook borduren de broers
- onder meer bekend geworden van het
schrijven en produceren van hits voor
Status Quo en Falco - verder op het jon-
gens en meidenbands-genre, vooral
populair in de jaren 90, in navolging van
bands als Take That en de Spice Girls,
acts als ‘B.E.D.’ en ‘Wow!’ (wie kent ze
niet?) te bedenken en te produceren. Ook
schrijven en produceren de broers nog de
muziek voor de musical ‘De drie muske-
tiers’ van Joop van den Ende. Daarna

werd het, op wat kleinere producties na,
wat stiller rond de gebroeders. Het pand
waar dit stukje moderne Blaricumse
geschiedenis werd geschreven staat nu te
koop. Hopelijk krijgt het weer een cultu-
rele bestemming.

Blaricum toen...

Angerechtsweg 12
Op de hoek Angerechtsweg-Mosselweg stond deze boerderij van Lammert
Calis. Hij is weliswaar aan de Angerechtsweg 12 genummerd, maar de oprit
bevond zich aan de Mosselweg, zoals ook hier op de foto te zien is. Deze
boerderij werd vroeger de boerderij met de ‘kameel’ genoemd, omdat er in
de daklijn nogal wat oneffenheden zaten. Lammert Calis was getrouwd met
Aaltje Koppen. Zij kregen vijf kinderen; vier zoons en één dochter. De oud-
ste zoon Gijs Lzn. nam de boerderij van zijn vader Lammert over. Gijs Lzn.
was naast het boeren, ook schrijver voor onder andere ons eigen hei & wei.
Daarnaast was Gijs Lzn. ook wat filosofisch ingesteld. Dat bleek wel uit de
tekst die hij door Henk Hagen, die ook nog beheerder van het Vitusgbouw is
geweest, liet maken en op zijn achtergevel plaatste. Te zien op de foto, links

van de grote achterdeur. De tekst luidde:

‘Te bouwen is mijn lust – Te ploegen mijn behagen – Te slepen met de eg 
– Te rijden met de wagen – Te leven met het rundervee – Gelijk vader Jacob dee’.

In 2006 is deze boerderij, toen in zeer slechte staat, gesloopt. Er is een nieu-
we verrezen. Een meerderheid van de toenmalige gemeenteraad was
‘lyrisch’ over het plan. Eenieder mag daar het zijne/hare van denken. 

Aangeleverd door Frans Ruijter

Jacquet-Events@JacquetEvents
Op de Twitter pagina bij Hei en wei! 
Altijd leuk en eer om in de @heienwei te
staan! 

Monica Faber@MonicaBcum
#goedemorgen #blaricum 

Abbey Road in Blaricum
door Robert Molijn
Dat er in ons dorp heel wat al dan niet bekend muzikaal talent woonachtig is,
is een bekend gegeven. Dat Blaricum tot voor kort een internationaal vermaar-
de muziekstudio huisvestte op de Huizerweg is wellicht wat minder bekend.
Toch heeft Blaricum haar plekje in de internationale popmuziek.

Op initiatief van Ria van der Mik kwa-
men acht kunstenaars wonende in de
Driftlaan bij elkaar en besloten als col-
lectief hun kunsten te vertonen tijdens de
expositie van zaterdag 15 november t/m
zondag 11 januari. De Historische Kring
Blaricum heeft haar onderkomen hier-
voor beschikbaar gesteld. Dit collectief,
bestaande uit: Carla Tol (kinderkamer
kunst), Joep Vos (schilderijen), Ria van
der Mik (glas in lood/Tiffany), Anke
Hoijtink (schilderijen), Jeanette Vos (sie-

raden en kaarten), Peter ten Broeke
(houten beelden ), Vera ten Broeke (beel-
den in steen, brons en keramiek), en
Theo Vrugt (schilderijen) exposeert
gedurende die periode een aantal bijzon-
dere werken.

Openingstijden:
donderdag 20.00-22.00 uur
zaterdag 14.00-16.00 uur
zondag 13.00-17.00 uur

Expositie Kunst Op Drift
Joan de Zwart-Bloch, burgemeester van Blaricum, opent zaterdag 15 november
om 16.00 uur de Expositie ‘KUNST OP DRIFT’ in de Historische Kring.

Hopelijk krijgt dit pand weer een culturele
bestemming.
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CONTACTGEGEVENS

Gemeentehuis
Kerklaan 16, Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Gemeentewerf
Zuidersingel 2, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

Ma. t/m vr. van 08.00 – 16.00 uur

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Koninklijke onderscheiding voor dr. L.J. de Boer

KRIJGT U EEN PGB? LAAT U INFORMEREN OVER DE UITBETALING  

Krijgt u een Persoonsgebonden Budget (PGB) voor hulp bij het huishouden? Ook in 2015 houdt u uw PGB. Dat verandert 
niet. Wat wel verandert, is de manier van uitbetaling. De SVB beheert vanaf 2015 uw PGB en betaalt uw zorgverlener. 

-

U bent van harte welkom. 

Donderdag 9 oktober jongstleden is Blaricummer dr. L.J. de Boer benoemd tot 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De heer dr. De Boer kreeg de onderscheiding 
onder andere voor zijn werkzaamheden als huisarts en zijn bijdrage in de mannen-

-
posium ‘Mannengezondheid’ ter gelegenheid van zijn afscheid als huisarts binnen 
de gezondheidscentra Maarssenbroek (GCM).

Overzicht 
-
-

-
-

blemen.

gespecialiseerd in seksuologische proble-

men, plasklachten en verouderingspro-

-
heidscentrum in Maarssenbroek. 

-
chiatrische stoornissen en verslavings-

homoseksuele mannen. 

de afdeling huisartsgeneeskunde van het 

seksueel overdraagbare aandoeningen 
en met name op het gebied van aids.  

Verder was dr. De Boer bestuurslid van 

expertgroep is het bevorderen van ken-

soa, hiv en aids. 

Wilt u ook de gemeentevlag van Bla-

-
-

hun webshop www.faberwebshop.nl. 

• 70 x 100 cm  € 38,12
• 100 x 150 cm € 63,52

Gemeentevlag 
kopen?

Op donderdag 13 november 2014 vindt de jaarlijkse vrijwilligersavond plaats in 
het Vitusgebouw. Alle Blaricumse vrijwilligers zijn hiervoor uitgenodigd. De avond 
begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 22.30 uur. 

-

Gemeenschapsfonds Blaricum

de winnaars stelt het Gemeenschaps-

doel wat de Blaricumse samenleving ten 
goede komt. 

Alle vrijwilligers

-
enigingsleven. Zo kunt u denken aan 

klaar staat voor een oudere of hulp-

kent u een of meerdere personen die om 

-

Nominaties

aanstaande mailen naar 

naar gemeente Blaricum onder vermel-
-

Eemnes. Op www.blaricum.nl kunt u de 

Vrijwilligersavond in Blaricum!

Foto aangeleverd

-

Volg de 
gemeente 
op Twitter
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Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Aanvragen om 
omgevingsvergunningen
•  Omgeving De Balken, 1261 MV, het 

vellen van 11 bomen, ingekomen  
6 oktober 2014;

•  Levensboom 2, 1261 MX, het realise-
ren van een nieuwe duikerbrugcon-

•  Steenkarper  t.h.v. nr. 9, 1261 PL, het 
vellen van 1 boom, ingekomen  
7 oktober 2014;

•   1261 HS, het verho-
gen van een wal rondom het perceel 

2014;
•  De Noord nabij huisnummers 17 en 

19, 1261 DR, het vellen van 4 bomen, 
ingekomen 7 oktober 2014;

•  1261 
ZL, het realiseren van steigers en vlon-
ders, ingekomen 8 oktober 2014;

•  Professor Reeslaan 20, 1261 CT, het 
vellen van 5 bomen, ingekomen  
10 oktober 2014;

•  Windvang 37, 1261 TR, het aanbou-
wen van een serre, ingekomen  
13 oktober 2014;

•  Naarderweg 63, 1261 BS, het vellen 
van 1 boom, ingekomen 14 oktober 
2014;

•  Huizerweg 10a, 1261 AW, het verande-
ren van het pand, ingekomen  
15 oktober 2014.

beslist. 

Verleende vergunningen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Verleende 
omgevingsvergunningen
•  Langwagen 5, 1261 KH, het vellen van 

 
6 oktober 2014;

•  Raat 71, -

•  Booket 76, 1261 LV, het vellen van  

•  De Maten, 1261 SB, het vellen van  
1 gewone beuk, 1 esdoorn, 1 es en  

 
8 oktober 2014;

•  1261 HM, het maken 

2014;
•  1261 ZL, het 

8 oktober 2014;
•  

-
 postcode nog niet 

bekend, het oprichten van 14 wonin-

•  Verloren Enghlaan 9A, 1261 CP, het 
veranderen en vergroten van de wo-

•  William Singerweg 11B, 1261 EH, het 

•  Verloren Engh 1, 1261 CP, het vellen 
 

10 oktober 2014;
•  Huizerweg 4,

 
13 oktober 2014.

Tegen de genoemde besluiten kunnen 
belanghebbenden op grond van de Alge-

 
6 weken na bekendmaking van het 

-

en wethouders. De datum van bekend-
making is per besluit aangegeven. De be-

Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige 

Iedere dinsdag - in de oneven weken 
- in het BEL-kantoor,  Zuidersingel 5 

www.welmon.nl

BEL-Commissie 
Ruimtelijke 
Kwaliteit

Aanmelden evenementen

(Wabo) maken burgemeester en wethouders bekend dat zij op 7 oktober 2014 een 
omgevingsvergunning bouwen hebben verleend voor de herontwikkeling van het 
winkelcentrum De Balken aan de Hooibrug in de Bijvanck van Blaricum. 

van een geldautomaat aan de Hooibrug 

gebied met onder meer de aanleg van 
parkeerplaatsen rondom het winkelcen-
trum. 
De bouw van de winkels, appartementen 

Wabo.

-
bouwing liggen met ingang van dinsdag 

en Wonen in het kantoor van de BEL 

kunt hier terecht op maandag, dinsdag 
en donderdag van 08.30 tot 12.30 uur en 

onderbouwing kunt u ook raadplegen op 
de website van de gemeente Blaricum, 
www.blaricum.nl.

Indienen van beroep
-

de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 

’s-Gravenhage door:

college; en
•  een belanghebbende die kan aanto-

te dienen.

Voorlopige voorziening artikel 
8.4 Wet ruimtelijke ordening 

-
kent niet dat het vastgestelde uitwerkings-
plan niet in werking kan treden en van de 
vergunning gebruik kan worden gemaakt. 
Om de werking van de besluiten op te 

van de Afdeling Bestuursrechtspraak 

2500 EA ’s-Gravenhage.

Besluit omgevingsvergunning 
‘herontwikkeling winkelcentrum 
De Balken’ in de Bijvanck

-

burgemeester te melden. Dit kan middels een e-mail naar info@blaricum.nl.
-

-
meester besluiten de aanvraag niet in behandeling te nemen.

VERWIJDERING UIT LANDELIJK REGISTER 
KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN

-
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Beeldvormend
1. Niet geagendeerde onderwerpen
Dit agendapunt is gereserveerd voor de 
Blaricumse burger die een niet ge-
agendeerd onderwerp met de raad wil 
bespreken. 
 
Informerend

-

Beeldvormend
3. Bestemmingsplan Tergooi
Het bestemmingsplan en het beeldkwa-

de door de gemeenteraad vastgesteld 
structuurvisie voor Tergooi. Het plan 

van een parkeergarage. Het herinrichten 

-

aantal verdiepingen op delen van het ge-

Beeldvormend
4. Beleids- en beheerplan Openbare 

Het nieuwe beleids- en beheerplan 

afgerond en wordt nu ter besluitvorming 
voorgelegd. In het beleids- en beheerplan 

-

van het beleids- en beheerplan.

Agenda Raadsvergadering 
Dinsdag 11 november 2014, aanvang 20.00 uur 
BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in Eemnes

Agenda Rondetafelgesprekken 

Gemeentehuis, Kerklaan 16 in Blaricum

De Noord, Viersloot en Randweg Midden. Het weggedeelte Uilenbord wordt ver-

De Noord en Viersloot

laag wordt aangebracht. Vervolgens wordt een nieuwe wegmarkering aangebracht 
met over de volledige lengte van de weg een dubbele as-streep. Daarnaast worden 

-

Randweg Midden
-

oversteek ‘Woensberg’ wordt vernieuwd. Maandag 10 november is de Randweg 

verkeer wordt omgeleid via ’t Merk, Gemeenlandslaan en Gooilandseweg. 

Planning

Contact

andere vragen of opmerkingen? Neemt u dan contact opnemen met de heer 
-

De Noord

(19.00 – 22.00 uur) 
Aanbrengen nieuwe asfaltlaag  woe 12 november
(vanaf 19.00 uur) 
Aanbrengen wegmarkering woe 12 november

Viersloot

(19.00 – 22.00 uur) 
Aanbrengen nieuwe asfaltlaag  do 13 november
(vanaf 19.00 uur) 
Aanbrengen wegmarkering do 13 november

Randweg Midden

De volgende onderwerpen staan op de agenda:
• Bestemmingsplan Tergooi
•  Beleids- en beheerplan Openbare Ver-

 
Sociaal Domein 

2014 en Interne Controleplan 2014
• Wet markt & overheid

Onderhoud Randweg Midden, 
De Noord en Viersloot/Uilenbord

Indien u deel wenst te nemen aan de beeldvormende (BV) rondetafelgesprekken of 
het woord wenst te voeren over een niet geagendeerd onderwerp, kunt u dit vooraf 

bedraagt maximaal 5 minuten per persoon. Indien er meerdere insprekers zijn kan het 

wat u aan de raad wilt meegeven, zodat uw inbreng van te voren verspreid kan worden 

In de rondetafelgesprekken kan niet gesproken worden over besluiten waartegen be

-

-

-

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar 14 035.

WIJZIGING REGELS VERGUNNINGVRIJ BOUWEN
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De herfst is weer begonnen en de bladeren liggen alweer in grote hoeveelheden 
op straat. Veel rommel en veel werk om het op te ruimen. Aan de andere kant: als 
er geen bladeren vallen in het najaar, dan komen er ook geen nieuwe in het voor-
jaar. En wie zou die willen missen?

-

van bladeren op straat. Tussen 
10 november en 31 december gebeurt 

-

We verwachten dat aan het einde van 

-
terse) weersomstandigheden. Goed om 
te weten: Op sommige bermen laat de 

Route bladcampagne 
Week 46:  Naarderweg, Torenlaan,   

Eemnesserweg; 
Week 47:   Melkweg e.o.; 

 

en Noord; 
 

en Fransepad e.o.; 

Week 51: Crailo.

Zelf bladafval aanbieden
-

meentemedewerkers ook een hoeveel-

maximaal 1 m³ blad aanbieden. Wilt 

u dat de medewerkers ook uw bladaf-

aanbiedt:
•  In de week vóór dat de gemeente in 

•  Alleen bladafval en geen grof tuinaf-

anders beschadigd. 
De Buitengewoon Opsporingsambte-

Alternatieven

te gooien. Grote hoeveelheden blad 
kunt u naar een van de GAD-scheidings-

-

oplossing voor uw overtollig blad. Of laat 
het in de borders liggen; de bladeren 

winterse kou en bieden dieren schuil-

Afvoerputten en kolken
-

af en toe verstopt raken. U kunt een 

te scheppen. 

dan kunt u dit melden via de website 

-
tact Centrum, telefoonnummer: 14 035.

Bladcampagne start op maandag 10 november

Maatschappelijkezakenhbel.nl
Vanaf 2015 verandert er veel binnen het 

Blaricum, Eemnes en Laren is er sinds 
kort een speciale website. Op 

-

wat de veranderingen vanaf 2015 voor u 
betekenen.

Hoeverandertmijnzorg.nl
Er is ook een nieuwe website van het 

-

over de overgang van AWBZ naar Wmo, 

-

Geeft de website van het rijk 
geen antwoord op uw vraag? 

-

u stellen via een online formulier op de 

bellen via telefoonnummer 0800 01 26. 

gemeente bellen via telefoonnummer 
14 035.  

Nieuw: twee websites over het sociaal domein
Zoals u misschien weet, verandert er vanaf 2015 veel in de zorg. Gemeenten en 
het rijk doen hun best om u daar zo goed mogelijk over te informeren. Zo kwam 
SoZa HBEL (gemeente Huizen) recent met een geheel vernieuwde website, 
www.maatschappelijkezakenhbel.nl die ook voor inwoners van Blaricum be-
doeld is. Het rijk introduceerde hoeverandertmijnzorg.nl, met handige informa-

dan gerust naar het Wmo-loket van de gemeente. 

spreekuur op woensdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur.

-

WILT U EEN CONSULENT SPREKEN?
U BENT WELKOM BIJ HET WMO-LOKET BLARICUM



PC Helpdesk Bent u 50+, zit u met een
probleem met uw pc, tablet, iPad?
Advies van maandag tot vrijdag tussen
10.00-12.00 uur in het Brinkhuis. Info:
www.pchelpdeskbel.nl.
Historische Kring Blaricum vanaf 29
oktober Levensverhalen schrijven. 7
woensdagmiddagen van 13.30-16.00
uur. Kosten: € 110,- (€ 95,- voor leden
HKB). Dit is inclusief koffie/thee en
lesmateriaal. Info en inschrijven: Karin
van der Raad, docente, e-mail
ka.raad@planet.nl, tel. 5422730 of Vera
ten Broeke-Abels, tel. 06-53168006. 
Blaercom Lezing van het Theosofisch
Genootschap, 25 november 20.00 uur Het
innerlijk pad heeft vele zijwegen. Toegang
gratis. Voor info: www.theosofie.net. 
De Malbak Eigen potje koken vindt
plaats op de laatste dinsdag van de maand
van 15.30-18.30 uur voor kinderen van 9-
12 jaar. Kosten zijn €  3,75 per keer. Meer
informatie en aanmelden kan bij Miranda
van Neerbos. Tel. 06-33103836 of e-mail
mneerbos@versawelzijn.nl. Voor meiden
van 9 tot en met 12 jaar is er iedere don-
derdag van 15.30-17.00 uur een speciaal
programma in (Y)our Place! Per keer kost
de Girls Place € 1,- (tenzij anders ver-
meld). Info: www.jongversa.nl/yourplace
of neem contact op met Miranda van
Neerbos mneerbos@versawelzijn.nl of
06-33103836. Op donderdagmiddag van
13.30-16.00 uur wordt klaverjas gespeeld.
Ook zijn er andere spelletjes te doen bijv.:
rummycup, scrabble of halma. Info:
Greetje van der Vliet tel: 5262902. Iedere
woensdag van 10.00-12.00 uur het
Creatief Café, start in oktober. Wil je pas-

sie voor creativiteit delen? Informeer
naar de mogelijkheden en meld je aan bij
initiatiefneemster en gastvrouw: Gonny
Slop, tel. 5261065.
GeheugenHuis Info: tel. 5288260 of
tel. 5288275,
e-mail: geheugenhuis@versawelzijn.nl
en www.versawelzijn.nl/geheugenhuis.
Brinkhuis Rechtswinkel elke maan-
dagavond van 19.30-20.30 uur. Drie
keer per maand op zondag 14.00-16.30
uur Schilderskring in Laren o.l.v.
Marijke Kaarsgaren. Info en aanmel-
den: cursusbureau@versawelzijn.nl of
tel. 035-6299838.
Oosterlichtkerk in Huizen. Veel
Bijvanck-Blaricummers zijn gericht op
deze kerk. Onder de naam Spirit in the
Village worden diverse activiteiten
georganiseerd. Info: 
www.protestantshuizen.nl/oosterlicht,
activiteiten te vinden onder het kopje
‘programma’.
Vitusgebouw donderdag 13 november
van 20.00 tot ongeveer 22.30 uur, vrij-
willigersavond. Iedereen die op enige
manier in 2014 met vrijwilligerswerk
bezig is geweest in Blaricum is van
harte welkom.
St. Vituskerk 9 november om 15.00 het
Blaricums Gemengd Koor. De kerk is
om14.30 uur open. Entree: € 15,00.
Kaartverkoop: Blaricumsche Boekhan-
del, boekhandel Flevo te Huizen en in
de kerk voor aanvang van het concert.
Bernard Ligtenberg Cursus Zelfhyp-
nose op 27 oktober, 3 en 10 november
van 19.30 - 22.00 uur. Kosten € 90.
Zelfhypnose geeft eenvoudig en snel

EXPOSITIES
Singer Info: t/m 11 januari 2015 Raoel
Dufy. t/m 9 november verkooptentoon-
stelling Wouter Stips ter gelegenheid
van zijn zeventigste verjaardag. Info:
www.singerlaren.nl. 
Rosa Spier Huis t/m 7 december ten-
toonstelling Henny van Grol, beelden
en tekeningen en Alex Verduijn den
Boer, tekeningen.
Info: www.rosaspierhuis.nl.
De Trappenberg tot 25 november ver-
koopexpositie van werken van Elske
Wilton en Jan Min. Te bezichtigen op
werkdagen van 9.00 tot 18.00 uur en op
zondag van 13.30 tot 18.00 uur.
Zaterdag gesloten. 
Info: www.kunstroutetrappenberg.nl. 
Vivium Torenhof tot begin november
een expositie van de werken van Meen
Bosker.
Historische Kring Blaricum t/m 8
november schilderijen en sculpturen van
Cees Wijsman. Van 15 november t/m 11
januari ‘KUNST OP DRIFT’. Info: Theo
Vrugt tel. 06-54353109. Openingstijden
donderdags van 20.00 tot 22.00 uur en
zaterdags van 14.00 tot 16.00 uur.
Gemeentehuis Huizen 1 t/m 30
november kunstwerken van de
Blaricumse kunstenaar Hans Huismans.
Info: tel. 5257387 of e-mail via
hm.huis@ziggo.nl. 

WELZIJN/CULTUUR
Radio 6FM Elke zaterdag in het pro-
gramma ‘Ochtend humeur’ is er om
10.15 uur het item ‘Achterhaald nieuws’
met Frans Ruijter.

meer rust en helpt o.a. bij stress, afval-
len en pijnbestrijding. Aanmelden en
info: Bernard Ligtenberg tel.
5316849.
Kerstbomen in de Akker 2014 6 – 17
december. Bijzondere kerstevenemen-
ten voor bedrijven op twee verrassen-
de locaties: Bos tussen Blaricum –
Huizen en Kerstbomenbos tussen
Huizen – Naarden. Voor meer info,
offerte of reservering tel. 06-
47240810, e-mail maarten@zmaakt.nl
of kijk op website www.zmaakt.nl.   
Alzheimercafé Donderdag 30 oktober
in de Stichtse Hof, Naarderstraat 81 te
Laren. Socioloog mw. drs. Margot van
Kemenade met een presentatie over
onderzoek naar ethische aspecten die
kunnen spelen bij het gebruik van toe-
komstige zorgrobots. Inloop vanaf
19.00 uur. Het gesprek begint om
19.30 uur.

BIBLIOTHEEK
Bibliotheken voortaan 24/7 open:
registreer je heel eenvoudig online en
je hebt toegang tot vele e-books. 
Info: http://bibliotheekhlb.nl/collec-
tie/e-books/e-books.html. 
Huizen tel. 5257410. Iedere derde
woensdag van de maand inloopoch-
tend van 10.45-12.00 uur. Laren tel.
5382612. Donderdag 30 oktober van
10.30-12.00 uur: rondleiding digitale
dienstverlening, gratis, reserveren
noodzakelijk. Iedere vrijdagochtend
van 11.00-11.30 uur voorlezen voor
peuters van 2 t/m 4 jaar. Info:
www.bibliotheekhlb.nl.

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

Kopij aanleveren en informatie:
redactie@heienwei.nl,
tel. 06-50593402 of 06-25098485 
Eindredactie:
Gerda Jellema, Bela Bouma, Marjolijn Schat
Redactie:
Sybert Blijdenstein, Ilse Bloemen, Aty
Lindeman, Elisabeth Loudon, Robert Molijn,
Hidde van der Ploeg, Frans Ruijter, 
Adrie van Zon
Correctie: 
Piet Niks
Foto's:
Peter van Rietschoten, Gerbe van der Woude
Medewerkers:
Anneke Bruggeman, Linda Eggenkamp, Nico
de Gooijer, Corryn de Vrieze, Daniëlle
Mouissie
Webbeheer:
Satyamo Uyldert, Ria Bulten-van der Mik
Advertentie- en sponsoropdrachten:
Jacqueline Gesink
E-mail: jacqueline@gesink.com
Voor tarieven, adverteren en sponsoring 
zie onze website
Uitgever: 
Stichting Dorpsblad Blaricum
Voorzitter: Pim Baljet 
Secretariaat: Jacqueline Geesink
E-mail: jacqueline@gesink.com
Penningmeester en donateursinformatie:
Rist Brouwer
E-mail: ristbrouwer@hotmail.com
Banknr. NL67 RABO 0126 6372 96
t.n.v. Stichting Dorpsblad Blaricum
Druk:
JM2 grafische producties, tel . 035-5316520
Hei & wei niet ontvangen?
Of heeft u een vraag over de bezorging, of 
een beschadigd exemplaar ontvangen? 
Stuur dan een e-mail naar heienwei@jm2.nl
o.v.v. ‘hei & wei bezorging’. U kunt op 
werkdagen ook bellen met 5316520.
Oplage: 4500

www.heienwei.nl

Familieberichten
Geboren
07-09-2014 Pieter Rudolf Bos
15-09-2014 Feline Leonne Weijers
17-09-2014 Isabel Elshove
18-09-2014 Olivier Pieter Jan

Cappendijk

Huwelijken
05-09-2014 Michel Bas Nillesen en

Anita Cornelia Witzier
05-09-2014 Marco Ricardo Alphonus

de Vries en Kelly Boes
12-09-2014 Dennis Alexander Brundel

en Leonie Mulder

Overleden
16-09-2014 Hubertus Matheus

Josephus (Theo) Frijns,
geboren 17-04-1935

22-09-2014 Timothea Alida Maria
(Thea) Majoor-Rigter,
geboren 04-05-1912

24-09-2014 Gijsbertha (Bep) Borsen-
Wouters,  
geboren 29-08-1931

25-09-2014 Catharina Johanna
Elisabeth (Ineke)
Cornelisse, 
geboren 24-02-1955

03-10-2014 Rinus de Jong, 
geboren 06-12-1948

11-10-2014 René Hans van Ede,
geboren 15-05-1943

Dorpsagenda

KWF Kankerbestrijding
De jaarlijkse collecte van KWF Kankerbestrijding heeft in Blaricum € 7.778,99
opgebracht. De KWF-afdeling Blaricum dankt de collectanten en iedereen voor
zijn/haar bijdrage.

Één van deze collectanten voor het KWF
is mevrouw Annie Janssen. Dit jaar heeft
ze voor de 40e maal gecollecteerd! Ze
heeft hiervoor een prachtig tinnen col-
lectebusje gekregen. In 1974 is zij
gestart en ze loopt al die jaren in haar
eigen wijk. Ze heeft een vaste route en
op het laatste adres wordt een kopje kof-
fie gedronken. ‘En op alle adressen even

het jaarlijkse buurtpraatje’, aldus Annie
Janssen. ‘Emotioneel gezien wordt het
collecteren wel steeds zwaarder, bijna
ieder adres komt in aanraking met de
ziekte kanker, zelf of in de naaste omge-
ving, en daar praat je samen over.’ Maar
volgens Annie Janssen is dit gegeven
ook juist de motivatie om te blijven col-
lecteren. 

Vacatures
De vrijwilligersfuncties van voorzitter
en penningmeester in Blaricum zijn
momenteel vacant. Als voorzitter bent u
het gezicht van de lokale vrijwilligersaf-
deling en vormt u samen met de pen-
ningmeester, secretaris en collectecoör-
dinator het dagelijks bestuur en stuurt u
de vrijwilligers aan. Als penningmeester
beheert u de financiën binnen Blaricum.
Voor informatie kunt u contact opnemen
met Iris Candido tel. 06-22510074 of via
ICandido@kwf.nl.

Heeft u last van spierstijfheid, stress of
pijnlijke spieren na inspanning? Een ont-
spannende massage kan uitkomst bie-
den. Doelgroep is zowel drukke derti-
gers als veertigers en vijftigplussers. U
hoeft de deur niet uit, Uw Thuismasseur
komt bij u thuis. Het enige wat nodig is,

is een ruimte van drie vierkante meter
voor een comfortabele massagetafel,
welke meegebracht wordt. 
Bij interesse: tel 06-27482979 of email:
info@uwthuismasseur.nl. 
Voor meer informatie: 
www.uwthuismasseur.nl.

Nieuw in Blaricum
Vanaf 1 oktober is Gerard Krijnen, onder de naam Uw Thuismasseur,
actief als ontspannings- en sportmasseur in Blaricum.

Rommelmarkt
Koningsdag
U kunt uw spullen brengen bij Rie
Rigter, Eemnesserweg 4. Geen groot
meubilair. 


