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Hoe vindt u het
in Blaricum?

(Interview met burgemeester 
Joan de Zwart-Bloch)

U bent bijna een jaar eerste burger van
Blaricum. Bij uw aantreden stond u te
popelen om een frisse en positieve start
te maken om snel de gemeente te leren
kennen. Hoe kijkt u terug op uw ken-
nismaking?
Ik voel me bijzonder hartelijk ontvangen
en de overstap naar Blaricum is mij goed
bevallen. Met name de diversiteit van de
mensen en de nuchtere levensvisie, zo van
‘doe maar gewoon, dan doe je al gek
genoeg’ spreken mij enorm aan. Ook
ervaar ik dat je hier behoorlijk jezelf kunt
zijn. Wel had ik toen de gedachte dat ik in
een maand of drie de gemeente wel zou
leren kennen. Dat was misschien wat opti-
mistisch; het kost wel een jaar voordat je
alles een keer hebt meegemaakt. Hierbij
merk je ook wel een subtiel verschil tus-
sen de oorspronkelijke Blaricummers en
degenen die hier in de loop der tijden zijn
komen wonen. Je wordt niet zo gauw een
echte Blaricummer. 

Hoe ervaart u de samenleving hier in
relatie met het Gelderse op het terrein
van gemeenschapszin, omgaan met
elkaar, tempo etc.?
Toen ik wegging uit Zutphen kreeg ik veel
‘medeleven’ uit mijn directe omgeving
omdat ik nu van het rustige oosten naar
het onpersoonlijke en hectische westen
ging. Maar ik kan zeggen dat ik het hier
op een aantal punten rustiger vind dan in
het Gelderse. Het tempo ligt beslist niet
hoger dan in een stadje als Zutphen. Het
leven in dit dorp is gewoon prettig, zeker
niet onpersoonlijk en de mensen zijn heel
toegankelijk. Het wonen in de Bijvanck
bevalt mijn man en mij goed; het geeft ons
een prettig gevoel van ruimte en groen en
we hebben gezellige buren. We zijn dan
ook heel tevreden met ons (t)huis (de
ambtswoning).

Hoe denkt u over het voorzieningenni-
veau in onze gemeente? Blaricum heeft
bijvoorbeeld geen eigen bibliotheek,
maar neemt deel aan de bibliotheek
Huizen-Laren-Blaricum.
De vraag is wat je als gemeente individu-
eel nodig hebt aan voorzieningen, ook
voor het behoud van je eigen identiteit, en
wat je als BEL-gemeenten gezamenlijk
kunt doen. Daar waar in algemene zin een
meerwaarde zit in samenwerking, zijn we
het gesprek daarover tot nu toe niet uit de
weg gegaan.

Bij zijn afscheid als waarnemend bur-
gemeester zei Wim Kozijn (hei & wei,
april 2008) dat het van groot belang is
dat de gemeente het eigen gezicht
houdt, de eigen Blaricumse identiteit
dus. Wat zijn op dat punt de ontwikke-
lingen?
Daar gaan we binnenkort intensief mee
aan de slag. Actief de boer op, gekoppeld
aan de ontwikkeling van een visie over de
toekomst van Blaricum.

Fa. Wed. B. Vos

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

Blaricum 035 531 53 00
Eemnes 035 531 33 22 
Laren 035 533 60 15

Nicoline Loggere
Zevenderdrift 74
1251 RD Laren
Tel: 06 - 54 73 58 24
www.loggeremakelaardij.nl
info@loggeremakelaardij.nl
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HEI & WEI IS HET DORPSBLAD DOOR EN VOOR ALLE BLARICUMMERS EN IS EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DORPSBLAD BLARICUM.
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Naarderstraat 21C-23, Laren
Tel. (035) 538 02 50

Van de redactie

De beste ijssalon
van Nederland

is in... 
Blaricum!

Winnares Carolien Kooij mag haar
‘IJssalon De Hoop’ een jaar lang de
‘IJssalon van het Jaar’ noemen. Zij won
op 12 februari jl. deze titel op de ‘De
IJsvak’, voor de 15e keer georganiseerd
door de sector Fastservice van Koninklij-
ke Horeca Nederland en het IJscentrum
Wageningen, gehouden ter voorbereiding
op het nieuwe ijsseizoen. Carolien behaal-
de de titel met de gecombineerde uitslag
van de ‘Gouden ijsspatel’ en de ‘Gouden
IJscreatie’. Info: www.ijscentrum.nl en
www.horeca.org.

Oproep 
voor Indië 
veteranen

Indië-veteraan vraagt zich af of er (nog)
lotgenoten in Blaricum wonen. En zo ja,
of er belangstelling is om ergens een potje
bier te drinken en wat te leuteren. 
Reactie naar J.C.M. van Haastrecht, Dr.
Catzlaan 25, 1261 CE Blaricum, tel. 035
538 4137 (indien op antwoordapparaat:
bel lang laten overgaan),
e-mail jvanhaastrecht@casema.nl.

lichtpunt. Namelijk de bestuursvoorzitter
van 1994 tot 2000: een echte bankier van
de oude waarden, een gentleman, gewe-
tensvol en zuiver, die dacht aan zijn klan-
ten, ook de kleine, en die opkwam voor
al zijn werknemers. Ik troost mij met de
gedachte dat de crisis dit soort leider-
schap weer naar boven zal brengen. Ook
elders. De klantbenadering oude stijl en
het houden van de juiste maat komt
zeker terug. Het snelle, harde geld zal
zijn vaart verliezen. Het vertrouwen zal
zeker weer terugkomen. De economie is
altijd een golfbeweging geweest. Nooit
een stilstaand water. 

Sybert Blijdenstein

In memoriam
Paul Frank

Er zijn van die momenten in het leven dat
je weer eens met beide benen op de grond
gezet wordt. 1 februari 2009 was zo’n
dag. In het dorp werd al snel bekend dat
de altijd even vriendelijke en gezellige
Paul Frank plotseling was overleden. Het
ongeloof hierover in het dorp was net zo
groot als de verslagenheid. Zo jong nog,
61 jaar, vitaal, enthousiast, vol met ideeën
en plannen. Net nu hij gewend was aan
zijn ‘andere’ leven...
Paul had aan de Huizerweg 6 een zeer
goed lopende banketbakkerij en partyser-
vice. Toen Albert Heijn zijn pand uit
wilde breiden en Paul het ook rustiger aan
wilde doen, was dit voor Paul een goed
moment om de zaak over te doen aan
Remy. De banketbakkerij werd gevestigd
aan de Dorpsstraat, naast het Kruidvat. 
Zo kwam er voor Paul tijd vrij om aan zijn
gezin te besteden. Maar het bloed kruipt
waar het niet gaan kan. Als er door Remy
een beroep op hem werd gedaan, schoot
hij nog graag te hulp om zijn grote kwali-
teiten op dat gebied te tonen.
Een anekdote wil ik u niet onthouden. In
het verleden was het een goede gewoonte
om met Nieuwjaar bij de muziektent
elkaar het beste te wensen. Er werd dan
massaal vuurwerk afgestoken. Dit gaf
natuurlijk veel rommel in het dorp. Het
was dan onze taak van gemeentewerken
om op de eerste werkdag van het nieuwe
jaar het dorp weer toonbaar te maken. We
begonnen dan bij Jan Vos en veegden zo
richting Frank. Dit deden wij niet zonder
reden, want bij Frank kregen we dan een
heerlijke warme appelbol aangereikt.
Daar smulden wij in de vroege ochtend
met groot plezier van. Dit is één van de

talloze herinneringen die er aan Paul zijn.
De redactie van hei & wei wenst zijn
vrouw Bertie en zijn dochters en klein-
dochter veel sterkte.

Frans Ruijter

Koninklijke
onderscheiding

Op 14 februari jl. werd Frans van der Veen
(50), ondercommandant, oefencoördina-
tor en kaderlid van de vrijwillige brand-
weer, benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje Nassau. Hij ontving de versierse-
len uit handen van burgemeester Joan de
Zwart. Frans was van 1982 tot 2005 lid
van de vrijwillige brandweer Almere en is
sinds 2005 actief in Blaricum. Hij geeft
coaching-gesprekken, lezingen en instruc-
ties bij verschillende korpsen en schrijft
voor het landelijk brandweervakblad
‘Brand of brandweer’. 

Blaricums
Nieuws

Brandweerjubilea. Twee herinnerings-
kruisen werden op 14 februari jl. door de
burgemeester uitgereikt. Frans Ruijter

vierde zijn 35-jarige jubi-
leum: begon in 1973 bij de
vrijwillige brandweer, in
2003 als beroeps, met vele
taken, in 1992 oprichter van

de ontspanningvereniging ‘De Vuur-
vreters’. Pieter van der Zwaan: 12,5 jaar

bij de vrijwillige brandweer.
Grote inbreng in perso-
neelsvereniging. Ook aantal
jaren in korps Laren. 

Nieuwe fotowebsite van het dorp:
www.oogopblaricum.nl van journalist/
fotograaf Peter van Rietschoten. Mooie en
scherpe foto’s van het dagelijkse dorpsle-
ven. Het verhaal achter het beeld, van
mensen, evenementen, huizen, winkels,
straten en natuur. Elke dag nieuwe foto’s.
Bedrijven kunnen tegen vergoeding hun
naam op de site vermelden met een link
naar hun eigen website. Info: via de web-
site en tel. 06-54735808.

Nieuw BEL-kantoor in gebruik genomen
op 16 februari jl. Voor alle diensten.
Contact: zie de huis-aan-huisflyer en de
Gemeente Agenda op pagina 4. Vervoer:
via lijn 73, bushalte Stadswijksingel/
Pijpestrootje op 400 m afstand. Vanaf
Laren: lijn 109. Regiotaxi: zie www.rteh.nl.
OV-taxi zie www.noordholland.nl.

Blaricum legt ruim 1,1 miljoen euro
extra op tafel voor de realisatie van de
BEL Combinatie. De BEL-gemeenten
hebben samen € 3,5 miljoen extra nodig.
Grootste kostenpost: de BEL-inhuur van
tijdelijke externe krachten. Kosten:
€ 350.000 per maand. Het financiële pro-
ces zal scherper begeleid en gecontroleerd
worden. 

AH mag niet op zondag open. Een meer-
derheid van de raad is tegen, bleek uit de
rondetafelgesprekken van 10 februari jl.
Enige voorstander: de VVD. De PvdA wil
wel een proef van een half jaar.  

Vertraging nieuwbouw Blaricummer-
meent. De start van de verkoop van de
eerste 130 woningen (van 175.000 tot
boven € 1 mln.) is uitgesteld tot april of
mei a.s. Dit uitstel staat los van de reces-
sie volgens de wethouder Posthumus.
Start bouw: direct daarna. 

BEL-servicemeldpunt (o.a. slecht weg-
dek, overhangend groen, ongeleegde
afvalbakken etc.):
via www.belcombinatie.nl of tel. 7513131,
van 8.00-16.00 uur. 

‘De Prooi’ en de crisis

Net heb ik9 het boek ‘De Prooi, blinde
trots breekt ABN AMRO’ uitgelezen. In
440 pagina’s ontrolt zich een verbijs-
terend bankdrama. Voor mij een toon-
beeld van verwording van de bancaire
basiswaarden, zoals die golden in 1970
toen ik begon aan mijn opleiding bij de
AMRO bank. Het was nog de tijd waar-
in een lid van de Raad van Bestuur als
beroep ‘bankemployé’ opgaf, of bij ons
even op de kamer langskwam. De tijd
van ‘de klant is koning, maar de keizer
staat achter de balie’, vertrouwen en
verantwoordelijkheid in één zin. Ik
dacht – achteraf gezien naïef – dat deze
oude, voorvaderlijke bankwaarden
onaantastbaar waren. Het boek hielp me
uit die droom. Die waarden vergleden
na 2000 met de komst van een nieuwe
bestuursvoorzitter. Briljant in kennis.
Zwak in besturen. Spreken, niet luiste-
ren. Besluiteloos. Harde toonzetting.
Grof. Onderling botsende inzichten en
zwalkende visies. Geen inzicht in kos-
tenplaatsen. Ruzies, geen samenwer-
ken. Groter willen worden dan je schoe-
nen. Doel: aandeelhouderswaarden ver-
groten en daar zelf van meeprofiteren.
Het slachtoffer: het vertrouwen in de
bank en de bank zelf. 
Toch heeft het boek gelukkig nog een

Altijd Bloemen

Dorpsstraat 9d
035-5315703

Christiane Calis 
Jelle Hoekstra

Foto: S.B.Lentemarkt op de Zorgboerderij (zie Dorpsagenda)

Vrolijk PasenVrolijk Pasen

F. v. Ruyter

P.vd Zwaan

Carolien  Kooij

Foto: P. v. Rietschoten Paul Frank

Frans v.d. Veen
(Vervolg op pagina 2)

www.dayspamooi.nl



MIDDENWEG 15, TEL 035-538 32 46
MIDDENWEG 17, TEL 035-538 20 53
BLARICUM

BLARICUMSCHE BRANDSTOFFENHANDEL

Speciaal adres voor:
Huisbrand
Industrie
Centr. verwarming
Aanmaakmaterialen
Blokken
Stookolie voor
centr. verwarming
en huishaarden
BENZINE
Mengsmering
Motoroliën

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

zijn. De andere kant van de medaille is,
dat je als je geen dienst hebt, je toch nog
even het gebouw inloopt en dan dit of dat
karweitje toch maar even opknapt. En dat
kan zijn van een toilet schoonmaken of
helpen met de bediening tot maar weer
achter de computer duiken, want de admi-
nistratie is uitgebreid en behoorlijk veel.”

Inwerken
Ze is nu een half jaar bezig en begint de
kneepjes goed onder de knie te krijgen.
Dit dankt ze in de eerste plaats aan haar
eigen ervaring en opleiding, maar ook aan
de geweldig plezierige manier waarop de
vorige beheerder Willem van ’t Hull, haar
inwerkte. 
En dan de pr. Jolanda roept een ieder, die
in club-, vereniging- of stichtingverband
een functie heeft en op zoek is naar ruim-
te, eens te informeren in De Blaercom.
Het dorpshuis heeft drie verdiepingen; de
kelder heeft twee sportzaaltjes, de begane
grond telt twee zalen voor maximaal 40
personen en de bovenverdieping kan tot
175 mensen huisvesten. De zaalhuur is
relatief laag en dat kan schelen op de uit-
gaven, zeker in deze recessietijd. De kof-
fie en thee kosten één euro per stuk, maar
andere drankjes zijn ook voorradig. “Wat
we beogen is een betere middagbezetting
voor kinderen en avondbezetting met het
liefst jonge volwassenen, maar anderszins
kan ook.”
Ook de overkoepelende stichting Centrale
Accommodatie Blaricum wil in contact
komen met mensen die het bestuur willen
komen steunen als vrijwillig bestuurslid
om te zorgen voor een beter en meer
winstgevend beheer van De Blaercom.
Bijvoorbeeld een pr-man/vrouw. 
Voor informatie kunt u bellen met 035-
5314383, e-mailen naar info@blaercom.nl
of kijken op www.blaercom.nl. Het adres
is Schoolstraat 3 in Blaricum en de ope-
ningstijden zijn van maandag t/m vrijdag
van 9.00-24.00 uur.
En wat Jolanda betreft: zij heeft eindelijk
de job van haar leven. Tot slot zegt ze nog:
“Ik heb het zo naar mijn zin, dat ik denk
en hoop dit werk wel tot aan mijn pen-
sioen te kunnen doen.”

Conny Rector

Petra van der
Schaft, nieuw in

De Malbak
(ingezonden mededeling)

Bij wijkcentrum De Malbak in
Blaricum is een nieuwe kinder- en tie-
nerwerker in dienst. De 27-jarige Petra
van der Schaft is in januari begonnen
en heeft vaker in het welzijnswerk voor
jongeren gewerkt, zoals in Aalsmeer/
Kudelstaart en Amsterdam Zeeburg en
op een internaat. 

Petra wil een heel nieuwe, frisse start
maken met het kinder- en tienerwerk.
Voor alle ouders met kinderen van 9 tot 16
jaar was hiervoor in De Malbak op 20
februari een informatieavond georgani-
seerd. Weer gestart zijn de inlopen voor de
kinderen en tieners. Op dinsdag en vrijdag
tussen 15.30 en 17.00 uur is Fun4You
voor kinderen van 9 tot 12 jaar. ’s Avonds
tussen 19.00 en 21.30 uur is er inloop voor
kinderen van 12 tot 16 jaar. De kinderdis-
co komt ook terug op de laatste vrijdag
van de maand. De kindervakantieweek
staat ook natuurlijk weer in de planning
voor deze zomer.
Petra is vol enthousiasme aan de slag

was dat ze naast haar fulltimejob altijd
horeca- en winkelachtige activiteiten
deed. Zo hielp ze vroeger in ’t Vitusge-
bouw als er feesten waren en helpt ze haar
vriendin Mariëlle Bakker in de asperge-
boerderij. Maar ook kantoorwerk deed ze,
en dit alles omdat al deze baantjes haar
vooral het omgaan met mensen bracht,
iets wat haar het meest aantrekt.

Baan van haar leven
En toen kwam die bewuste februaridag in
2008. Ze sloeg de krant open en ze vond
bij de vacatures die van de Stichting van
De Blaercom die een nieuwe hoofdbe-
heerder zocht. 
Ze besloot erop te schrijven. Dit leek haar
nu net de baan waarbij ze al haar interes-
ses in één job kwijt kon. Achteraf bleek
dat er nog 16 andere personen gesollici-
teerd hadden. Uiteindelijk werden er zes
sollicitanten uitgekozen, waarvan zij er
een was. Ze werd met deze vijf anderen
opgeroepen en na een strenge selectiepro-
cedure uiteindelijk uitgekozen om deze
job te mogen gaan doen. Ze was in de
wolken en haar hele familie met haar.
De aanvangsdatum was 1 september 2008.
Ze nam ontslag bij het IT-bedrijf en ging
met haar vriend, Norbert Calis van de
Mosselweg, de dienstwoning die bij deze
baan hoort opknappen. Want ze zouden er

samen intrekken.
“Heel heerlijk natuurlijk zo dichtbij je
werk te wonen,” zegt Jolanda. “Geen auto
meer, en niet vroeg op om de files voor te

FEEP VAN DER HEIDEN
PUINRECYCLING B.V.

- Handel in menggranulaat 0-40 met 
  KOMO-keur BRL 2506
- Handel in grind, grond en zand
- Recycling bouw-, sloop- en bedrijfsafval

�Tel.: (035) 5257453 / 5383620
Fax: (035) 5317625

Singel 3, 1261 XP  Blaricum

Woensbergweg 2   1261 AP Blaricum

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

(Graag na telefonische afspraak)

In- en Verkoop
klokken - barometers
meubelen en 
schilderijen

M. Siegers
Noolseweg 47
1261 EB Blaricum
035 538 20 76 (zk)
035 531 16 57 (privé)

siegersantiek@hetnet.nl
www.siegersantiek.nl

AANNEMINGS BEDRIJF
HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken

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

www.hermanvanderheiden.nl

Ze zag de vacature in de krant, werd
opgeroepen en kreeg de door nog 16
andere sollicitanten begeerde baan als
hoofdbeheerder van ons dorpshuis De
Blaercom. Per 1 september 2008 startte
ze en kreeg de opdracht om, naast alle
gebruikelijke werkzaamheden, de pr
ter hand te nemen.

Op de vraag “Waarom zo nadrukkelijk de
pr?” zegt Jolanda: “De Blaercom kan veel
rendabeler draaien, want we hebben niet
alles verhuurd. Om dit te bewerkstelligen
kijk ik elke dag de kranten na en bel met
verenigingen, stichtingen, clubs en cur-
susleiders en vraag ze of ze bij ons ruimte
willen huren.”
Daarbij blijkt dan dat vaak wordt gedacht
dat De Blaercom een horecabedrijf is en
eigendom is van de gemeente. Wel wordt
er een kleine subsidie ontvangen. Het is
echter een dorpshuis dat toebehoort aan
de Stichting Centrale Accommodatie
Blaricum SCAB, die ruimtes verhuurt en
daarbij een drankje serveert, en waarbij
alles in eigen beheer wordt gedaan: van
schoonmaken tot aan de administratie.
Met een matig batig saldo aan het eind
van het boekjaar. Het viel Jolanda erg
tegen toen ze de balans zag. Maar ze
begreep wel gelijk de opdracht van het
bestuur om meer revenuen te zien te krij-
gen.

Geboren en getogen Blaricumse
Jolanda Raven (30) is een geboren en
getogen Blaricumse en zag het levenslicht
op de Meentweg. Haar ouders zijn Jos
Raven, die nog steeds op de Meentweg
woont, en Ina Kalee. Ze ging naar de
Bernardusschool en turnde jarenlang bij
de selectiegroep van gymnastiekvereni-
ging Vlugheid & Kracht. Nu is ze lid van
de Blaricumse Toneelvereniging. Op haar
twintigste ging ze het huis uit om in
Maarssen op zichzelf te gaan wonen. Ze
studeerde arbeidsrecht en kreeg een goeie
baan op personeelszaken bij de Thuiszorg.
Daar bleef ze acht jaar, waarna ze promo-
tie kon maken en manager personeelsza-
ken van een I.T.-bedrijf werd. Het leuke

Geboren en getogen onder toeziend oog
van de haan van de Vituskerk op de
Schapendrift, heeft Ronald van
Breemen (42) zich sinds enige jaren
definitief gevestigd in Frankrijk.
Samen met zijn partner, Wilma, runt hij

Mas Sivelou: een tot vakantiedomein
gerestaureerd Cévenolse boerderijen-
complex, te midden van olijfbomen,
wijngaarden en eeuwenoude steeneiken.
“Op vakantie willen wonen & werken.
Dat wilden we. Et voilà! ’t Werkt!”

Al op jeugdige leeftijd is Ronald aangesto-
ken door het horecavirus. Op zijn 16e

begonnen aan de afwas in Nick Vollebregts
Jazz-Eetcafé in Laren. Na zijn studie faci-
lity management uiteindelijk terechtgeko-
men in het voormalige Sonesta Hotel (Nu
Amsterdam Renaissance Hotel) en daar
opgeklommen tot Director of Services.
“De mooiste baan van Nederland,” noemt
hij dit zelf. 

Na vijf jaar hotel begon het te kriebelen.
De wereld moest verkend gaan worden 
en dus was een besluit snel genomen: ze
(Wilma had haar rugzak al geruime tijd
binnen handbereik) zegden allebei hun
baan op en verkochten hun huis. Het
gespaarde geld, plus een stuk overwaarde
van de opbrengst van het huis, bleek ruim

voldoende om de rugzakken te pakken en
voor anderhalf jaar te gaan reizen.

De genoten vrijheid, rust, natuur en ruim-
te zorgden vervolgens voor het probleem,
dat een ‘regulier’ bestaan in Nederland
geen optie meer was voor beiden. Dus
alvorens zich weer te settelen stapten ze in
het volgende avontuur en vertrokken naar
Zuid-Frankrijk.

“Tijdens het zomerseizoen zijn onze
vakantiewoningen veelal bezet door 
gezinnen met kinderen. Sinds vorig jaar
zijn we begonnen met de zogenaamde
‘table d’hôtes’: met z’n allen gezellig 
tafelen bij ons op het terras onder de ster-
renhemel. Naast ons verwarmde zwembad
(vanaf begin april tot eind oktober kunt u
een lekkere duik nemen), hebben we een
jeu de boules-baan en een pingpongtafel.
Midden in de natuur, een gemoedelijke
sfeer en compleet uitgeruste huisjes maken
Mas Sivelou tot een lekkere vakantiestek.”

Ronald schenkt een glas rosé in en kijkt
uit over de Cévennen. De zachte winter is
dan ook hier al op z’n end. De eikenbo-
men krijgen weer knoppen en naast de tijd
van onderhoud is het nu ook weer de tijd
van een bezoekje aan Nederland.
“Veel familie en vrienden weten ons hier
te vinden: erg gezellig! Natuurlijk blijf ik
gewoon een Blaricumse jongen die kan
genieten van de Eng, de Tafelbergheide en
een lekker bord boerenkool bij moeders
op de Schapendrift. Er is echter een groot
verschil met vroeger: Het idee om na de
vakantie weer naar huis te gaan en weer
aan het werk, vond ik vreselijk. Nu vind ik
het heerlijk om weer naar Sivelou te
gaan.” Info: www.sivelou.com, tel. 0033
(0)466.77.07.57.

Adrie van Zon

Hoe is de stand van zaken wat betreft
de evaluatie van De BEL-samenwer-
king, al dan niet in relatie met de herin-
deling in de Gooi- en Vechtstreek?

Daarover zijn recent harde afspraken
gemaakt met de beide provincies. De toe-
komst is dat we gewoon verder gaan met
de samenwerking als we in staat blijken
om aan de voorwaarden te voldoen. In
2011 zal de evaluatie over de bestuurs-
kracht plaatsvinden. Dat geeft tijdsdruk,
maar het maakt ook dat je je constant
bewust blijft van je doelstelling om kwali-
teit van dienstverlening te verhogen door
samen te werken.

Doelstellingen van de BEL Combinatie
zijn een betere manier van het organi-
seren van het werk, meer kwaliteit en
efficiency en afname van de kwetsbaar-
heid. Uit het voorstel tot het beschik-
baar stellen van aanvullende struc-
turele en incidentele budgetten BEL
Combinatie lijkt dat een en ander een
dure aangelegenheid is. Hoe zit dat?
Een fusie of samenwerking van gemeen-
ten is per definitie een dure aangelegen-
heid. Bij een gewone herindeling krijgen
gemeenten geld van het rijk, ongeveer het
bedrag dat wij nu extra nodig hebben. De
BEL-gemeenten moeten dat geld zelf
opbrengen. Ook het enthousiasme om in
korte tijd de efficiencyslag te maken, die
men in gedachten had, was wat te opti-
mistisch. Elke organisatie heeft z’n eigen
bedrijfscultuur. Er moest een aantal hob-
bels worden genomen, waardoor het op
onderdelen soms wat tegengevallen is. 
Om de kwaliteit van bestuur en dienstver-
lening te garanderen en op korte termijn te
verhogen moesten we bovendien externen
inhuren – onder meer vanwege de krappe
arbeidsmarkt – en dat is duur. Er is
ondanks alles in 2008 door de BEL-mede-
werkers hard en met enthousiasme
gewerkt. Ik heb er alle vertrouwen in dat
we inmiddels op de goede weg zitten. Ook
is de raad van Blaricum op 24 februari
akkoord gegaan met de besteding voor de
extra middelen voor de BEL.

Zal de kredietcrisis ook voor de
gemeente Blaricum (financiële) conse-
quenties hebben? 
De kredietcrisis zal waarschijnlijk ook
niet ongemerkt aan Blaricum voorbijgaan.
Maar laten we hopen dat bezuinigingen,
zoals die in de beginjaren van deze eeuw
via kortingen van het gemeentefonds, ons
niet te zwaar zullen treffen.
We moeten wel proberen te voorkomen
dat we elkaar een crisis aanpraten waar-
door je het risico oproept van een ‘self-
fulfilling prophecy’.

Adrie van Zon

gegaan met de jongens en meiden van
Blaricum. Ze wil meer activiteiten gaan
opzetten en uitvoeren en de kinderen hier-
bij laten meedenken en meedoen.
Hiervoor is een actiegroep van kinderen
en tieners opgezet. Daarnaast komt er in
de inloopruimte een ideeënbox waarin
iedereen zijn of haar idee mag doen. Een
workshop dj worden, een workshop web-
site bouwen, workshop schminken en een
meidenmiddag zijn voorbeelden van wat
er georganiseerd kan worden. 
Informatie: De Malbak, De Maten 1a,
1261 SB Blaricum, tel. 5262902 of 06-
23256080 (Petra), www.lokaalwelzijn.nl
en www.versawelzijn.nl.

Jolanda Raven in De Blaercom

Een Blaricummer in Frankrijk

Hier komt:

Greencare4you

www.greencare4you.com

Jolanda Raven

Foto: P. v. Rietschoten

Ronald en Wilma

Joan de Zwart

(Vervolg van pagina 1 
Hoe vindt u het in Blaricum?)

Petra v.d. Schaft



HOVENIERSBEDRIJF

P.E. CALIS
Tuinadvies             Aanleg en onderhoud
Tuinarchitectuur     Sierbestrating

Witzand 1 - Blaricum (035) 5311912
****

Al meer dan 60 jaar
ambachtelijk

bereid ijs

IJSSALON

Huizerweg 10
BLARICUM
035 538 34 90

www.ijssalondehoop.nl

er ’s avonds gebeld werd. Iemand schoot
hem, die buitengewone lieverd, gewoon
dood. Voor een kind een ongrijpbaar ver-
driet. Maar voor een volwassene eveneens.”
Deze herinnering van Aty Lindeman-
Strengholt grijpt terug op een Silbertanne
moord. Die term stond voor het vermoor-
den van willekeurig gekozen prominente
Nederlandse burgers als wraak voor aan-
slagen op Duitse militairen dan wel op
Nederlandse verraders. Enkele dagen voor
de moord op De Jong was er een aanslag
gepleegd op zijn buurman Nijland, een
Nazigezinde Nederlander. Vrienden van
De Jong smeekten hem daarna enige tijd
zijn woning te verlaten, maar de bij het
volk zeer populaire schrijver sloeg die
adviezen in de wind omdat hij “met deze
aanslag niets te maken had.”

Gedenkboek
(Blaricum 
1940-l945)

Tijdens de speciale avond op donder-
dag 26 maart, aanvang 20.00 uur, in het
Vitusgebouw, kunnen belangstellenden
hun herinneringen, verhalen over de
oorlog kwijt en een film zien over de
bevrijding van Blaricum.

Het 4 mei comité, de Historische Kring en
het Gemeenschapsfonds zullen de infor-
matie gebruiken voor het gedenkboek
over Blaricum tijdens de oorlogsjaren.
Informatie hierover kunt u ook sturen aan
Gerbe van der Woude, Klaphek 1, 1261
XM, Blaricum, tel. 5387768; 06-
51364466.
Mailadres: g.vanderWoude@online.nl.
Namens het 4 mei comité,

Jan Greven, Aty Lindeman-Strengholt,
Joep Vos, Gerbe van der Woude en Adrie
van Zon

De ouders van Aart Schonk – beiden
musici en kinderen van kunstschilders
– hadden “liever niet nog een kunste-
naar in de familie”. Aart spreekt van
“een krachtig ontmoedigingsbeleid”
waar het ging om zijn aspiraties.

Dat beleid mocht niet baten. Na de mid-
delbare school stapte hij naar de Rijks-
akademie in Amsterdam. 
Beeldhouwen en frescoschilderen hadden
zijn voorkeur, maar een opleiding in beide
richtingen bleek niet mogelijk. “Onder de
docenten was een politieke strijd over
monumentale kunst aan de gang,” zegt hij
terugkijkend. “Die duurde jaren en leidde
tot een ongelooflijke scheuring.” Een situ-
atie die voortduurde in de tijd dat hij
docent was geworden aan dezelfde
Akademie.
Een van de voordelen van zijn jaren bij de
Akademie bestond uit de lange zomerva-
kanties. Dan trok Aart Schonk naar Italië.
Als beeldhouwer had marmer hakken zijn
voorkeur en dat werd in Nederland nage-
noeg niet toegepast. In Italië leerde hij
ook zijn latere echtgenote, de uit
Duitsland afkomstige Eva, kennen. Af en
toe opspelende heimwee naar hun respec-
tievelijke geboortelanden, alsmede naar
Italië waar de geheimen van het marmer
hakken hem waren ontsluierd, voerde tot
de huidige situatie waarin zij in ieder van
die landen per jaar vier maanden door-
brengen.

Pieter Pastor
Miljoenen gaatjes gevuld? Massa’s rotte
kiesjes getrokken? Dat zit er wel in bij
een tandarts die 39 jaar lang een prak-
tijk uitoefende. “En ga je dat nu vrese-
lijk missen als je na al die jaren je prak-
tijk overdraagt en al je ontelbare tange-
tjes vaarwel zegt, om nog maar niet over
je dierbare patiënten te spreken?”

Een vraag aan Pieter Pastor, die er overi-
gens helemaal niet uitziet alsof hij aan de
pensioengerechtigde leeftijd toe is. Hij
denkt even goed na en zegt dan: “Tja, je
mist wel de gezelligheid, de contacten, de
gesprekken. Je kent ieder mondje en alle
toestanden eromheen. Maar ik heb een
geweldig goede opvolger in Baptist van
Tol gevonden, die in de groepspraktijk aan
de Kerklaan in Blaricum, vijf dagen in de
week, is begonnen.”

Studie en in dienst
Pieter Pastor heeft tandheelkunde in
Utrecht gestudeerd. Hij begint met een
kleine anekdote uit die tijd: “Ik had toen
een goede jaarclubvriend, die werkelijk
donkerbruine voortandvullingen had.
Lelijk. Hij wilde dat veranderen. Wij stu-
denten behandelden elkaar altijd onder-
ling, en ik zou dat bij hem wel even doen.
We maakten een afspraak... En hij, een
stevige kroegtijger, kwam na een wilde
nacht de volgende dag in de behandel-
stoel. En hoe! Hij viel onmiddellijk in
diepe slaap. Ik dacht ‘Wat nu?’ maar ging
toch gewoon aan de gang. Vulde al zijn
voortanden mooi wit en fris. Toen hij
wakker werd was hij net een filmster met
nu fraaie witte tanden... En ik? Je kunt je
niet lekkerder voelen met zo’n resultaat.”
Na het afstuderen volgde de militaire
dienst. Eerst de officiersopleiding en ver-
volgens vier maanden werkzaam als tand-
arts in de Palmkazerne in Bussum. Pieter
zal nooit de uitspraak vergeten van een
kolonel die in de ‘stoel’ zat om een kies
te laten trekken... Die zei: “Ik vind dit
enger en ik ben banger dan tijdens de lan-
ding in Normandië,” waar hij jaren tevo-
ren aan had deelgenomen! 

In Blaricum
De Blaricumse tandarts Sterk vroeg
Pieter Pastor 39 jaar geleden om zijn zie-
kenfondspatiënten over te willen nemen,
want “In die dagen was er een schreeu-
wend tekort aan tandartsen. Er waren in
die tijd veel, heel veel slechte bekkies om
te repareren en onvoorstelbaar veel kunst-
gebitten bij heel jonge mensen. Daar
schrik je van, en er was daarom veel te
doen op dat gebied! Ach, wat waren er
veel rotte tandjes op school in de jaren
zestig. We gaven zoveel mogelijk voor-
lichting aan ouders in die dagen, poetsen
en nog eens poetsen. En weg met al dat
snoep. Fluorbescherming heeft veel
geholpen en ook aandacht voor ‘plak’ dat
het glazuur aantast.”
“Toen ik in dit dorp kwam werken, 40 jaar
geleden, was het gebruikelijk dat je ging
kennismaken met o.a. de burgemeester en
je collega’s. Er was er toen ook nog een
oudere collega, die vertelde dat hij nog
steeds met een ‘trapboor’ werkte. Stel je
voor, zijn vrouw moest haar breiwerkje
laten liggen om te komen trappen op de
boor. Hoe groter het gat, hoe harder ze
moest trappen. Dat was nog in de jaren
zeventig!”
Pieter: “De mensen waren in die tijd
doodsbang voor de tandarts, en er werd
ook veel te veel getrokken. Je moest het

werd opgebroken en verlegd.
Honderdduizenden kubieke meters zand
werden gestort voor de nieuwbouw.
Achter het Winkelcentrum ‘De Balken’
– met sinds februari gelukkig weer een
drogist – begon de bouw van huurwonin-
gen en appartementen. Zeven huurflats
worden gerenoveerd, opgehoogd en van
liften voorzien. Al met al staat de Bijvanck
nu behoorlijk op z’n kop, maar… het gaat
allemaal vast heel mooi worden!

Hand in eigen boezem
Zou het niet een goed idee zijn om, nu er
van gemeentewege hard aan de Bijvanck
wordt gewerkt, ook eens de hand in eigen
boezem te steken en allemaal rondom ons
eigen huis de boel weer op orde te bren-
gen? Ik hoop het van harte en velen met
mij! 

Tiny de Wit

vertrouwen winnen en stap voor stap,
voorzichtig te werk gaan.”

Ontwikkelingen
De tandheelkunde is in 40 jaar enorm ver-
beterd. Nieuwe technieken, strategieën,
prachtige materialen. Alles op dit gebied
is totaal anders. De esthetische tandheel-
kunde heeft zich geweldig ontwikkeld.
Geholpen door de vele nieuwe ontwikke-
lingen, de introductie van ‘witte’ vullin-
gen, gehard door ultraviolet licht, het lek-
vrij vullen van gaatjes, het hechten aan
het tandbeen door speciaal materiaal en
door de esthetische tandheelkunde in het
algemeen, werd er veel werk verzet.
“Nascholingscursussen zijn daarbij zon-
der meer noodzakelijk. De nieuwe ont-
wikkelingen volgen elkaar nu razendsnel
op. Sommige mondjes zijn pure riolen:
een en al bacteriën. Bruggen en kronen
komen dan pas later aan de orde. Ons vak
verbreedt zich enorm. Er zijn zoveel ver-
schillende specialismen nu: de kaakchi-
rurgen, de implantologen, de endodontis-
ten, de mondhygiënisten... Een tandarts
alleen kan dat gebied niet meer bestrijken,
dus worden disciplines regelmatig samen-
gevoegd, zoals dat ook in Blaricum met
de Tandheelkundekliniek aan de Kerklaan
is gebeurd. De hele tandheelkunde staat
tegenwoordig op een zeer hoog plan.”

Melkweg
Pieter Pastor verhuisde in l972 naar de
Melkweg en genoot van zijn mooie en
artistieke praktijk, waar zijn vrouw hem
altijd bijstond. “We hadden een mooie
afscheidsreceptie afgelopen december,
met veel leuke reacties. Dan zie je het
resultaat: eerst een kerkhofje in een mond
en jaren later, met bruggen en kronen,
weer iets heel fraais. Dat is iets om echt
blij van te zijn.”
Heel ernstig is hij als hij zegt: “De angst
voor de tandarts komt meestal voort van-
uit de kindertijd. Kinderen lopen soms
een trauma op. Onnodig, want de verdo-
vingen zijn tegenwoordig ideaal.
Trouwens het ‘boren’ eveneens, snel en
bijna pijnloos.” Dus na al dat werk aan
onze tanden, zijn we nu allemaal wat ver-
lichter als we naar de tandarts gaan.
Hoewel, we kunnen niet meer terecht bij
Pieter Pastor, die zijn werk zo bevlogen
deed en nu een vrij man is.

Aty L.S.
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Expositie
Op dit moment is Nederland – of juister
Blaricum, waar Aart de eerste twintig jaar
van zijn leven doorbracht – de verblijf-
plaats. Op 29 maart is hier de opening
van zijn expositie in De Vlierhove
(Fransepad 1, ingang Dorpsstraat) die
duurt tot 19 april. Zijn nieuwste beelden
zullen daar te zien zijn. Hij exposeert echter
ook schilderijen, waaronder een opmerke-
lijke serie met impressies van zijn ouderlijk
huis aan de Eemnesserweg in Blaricum.
Onlangs is dat pand afgebroken maar het
is Aart indertijd gelukt om het interieur te

vereeuwigen van het pand met z’n twee
ateliers waar grootvader Bart van der
Leck leefde, werkte en prominente vakge-
noten als Piet Mondriaan en Charlie
Toorop ontving.

“Een dorp van boeren, rijke industriëlen
en kunstenaars,” zo herinnert Aart Schonk
zich zijn geboortedorp. En dan schieten
hem ook nog de bewoners van de hutten te

De 4e mei is in Nederland een dag van
herinneringen. Bij dorpsgenote Aty
Lindeman-Strengholt komen ieder jaar
gedachten boven aan de 19e oktober
1943 toen zij als tienjarig meisje werd
geconfronteerd met de moord op haar
vaders vriend, de schrijver A.M. de
Jong. Haar zeer persoonlijke herinne-
ring aan die ochtend na de moord de
dag daarvoor, treft u aan in het voor-
jaarsnummer van Toentertijd, de nieu-
we naam van het periodiek van de
Historische Kring Blaricum.

Voordat Aty die ochtend naar school ging
vertelde haar vader dat oom AA (zoals zij
hem noemde) er niet meer was. “De liefste
en zachtmoedigste man van de wereld, van
mijn wereld,” noemt zij hem dan. “Ik mocht
vlechtjes in zijn grijze, steile haar vlechten,
hem helpen onkruid te wieden uit zijn bil-
jartlakengroene grasveldje. Hij vertelde
verhalen waarvan ik nooit genoeg kreeg.
Nu was oom AA er niet meer? Wat bedoel-
de mijn zo ernstige vader eigenlijk.
Vermoord? Wat was dat eigenlijk? Mijn
moeder nam me mee naar tante Wieske.
Tante Wieske was niet vrolijk meer. Ik her-
inner me nog precies dat op de kokosmat bij
de voordeur een grote donkere plek was.
Daar had oom AA gelegen, was hij gevallen
nadat hij de voordeur had opengedaan toen

Bemiddeling 
en advies

Adrie van Zon (oud-gemeentesecreta-
ris) biedt advies en bemiddeling tussen
gemeente en burgers. Betreft zaken
omtrent voorschriften, vergunningen,
bezwaren, zienswijzen, bouwmogelijkhe-
den, onbeantwoorde brieven, etc. Vooral
gezien de nog lopende integratie van drie
ambtelijke diensten in Eemnes kan steun
van nut zijn. Adrie van Zon beschikt over
de kennis en heeft ruime ervaring. Adrie
van Zon: tel. 5313

Aart Schonk weer even te zien 
in Blaricum

Herinnering aan de dood van
A.M. de Jong 

(mededeling Historische Kring Blaricum) 

De Bijvanck 
op z’n kop

’t  Doet best een beetje pijn, wanneer je uit
het raam kijkt en je ziet dat de bomen voor
je huis één voor één gekapt worden. Niet
alleen vóór het huis, maar ook in de straat
en straks in de gehele wijk! Door de uit-
gebreide voorlichting van de gemeente
wisten we dat dit ging gebeuren, maar
toch, het voelt wel een beetje treurig.
Waar je eerst de takken zag, zie je nu
alleen de lucht. En dan al die vogels die in
de bomen zaten… zij moeten weer nieu-
we plekken zoeken, voor hun nesten in het
voorjaar. Maar er is beloofd, dat het een
en ander wordt teruggeplant. 

Virus?
Er is een aantal jaren voor uitgetrokken
om van de Bijvanck weer een mooie en
gezellige wijk te maken, met nieuw groen
en kleinere bomen. Ook sommige speel-
tuintjes worden vernieuwd. Klinkt goed
en is ook nodig, want het begon behoor-
lijk te verpauperen. Niet alleen door het
achterstallig onderhoud van het groen.
Maar vooral door het rooien van het bos-
plantsoen. De tuinen achter de huizen
worden dan vaak goed zichtbaar. Je weet
niet wat je dan ziet. Wat is er een troep
gemaakt van sommige tuinen en ook van
de gemeentelijke aanplant er achter! Bij
een aantal woningen is de voortuin, aan de
straatkant, niet veel beter. Daar staan op
veel plekken de groene, grijze en blauwe
afvalcontainers het hele jaar door aan de
straat. Waar ze volgens de G.A.D alleen
voor de lediging mogen staan, vanaf 22.00
uur de avond ervoor. Daarna meteen terug
in de tuin. Iedereen heeft die toch? Een
armoedig straatgezicht, die afvalcontai-
ners. Het lijkt wel een virusbesmetting.
Blaricum en ook de G.A.D. zijn nu hier-
van op de hoogte. Maatregelen kunnen
worden verwacht.  

Voorbereidingen
Al medio 2008 begonnen de voorberei-
dingen voor de bouw van de Blaricum-
mermeent. Aan de Stichtseweg werd een
rotonde aangelegd – de eerste in Blaricum
– en deze smalle asfaltweg naar het
Gooimeer werd rechtgetrokken en ver-
breed. Het fietspad achter de Buizerd

binnen die in zijn geboortejaar 1946
allang op hun retour moeten zijn geweest.
Zijn jongste jaren bracht Aart door aan de
Mauvelaan wat toen nog een zandwegge-
tje was. Het huis brandde af en het gezin
met drie kinderen trok in bij opa Bart.
“Het is gek dat ik pas achteraf heb beseft
dat opa als avant-garde schilder door
velen in het dorp ook als een zonderling
werd beschouwd,” merkt hij op, refere-
rend aan de huttenbewoners. Een hut kon
het ruime huis van Bart van der Leck niet
worden genoemd. Het verschafte uitzicht
op de plas bij Rust Wat waar in die tijd
vrijwel iedere winter geschaatst kon wor-
den. Zijn ouders en grootouders zijn er
gestorven, en Aart Schonk laat blijken hoe
jammer hij het vindt dat het nooit de sta-
tus van monument heeft verworven.

Levenswerk
De Fontein Metamorfoses is Aart Schonks
levenswerk waarmee hij al in 1975 – zon-
der te beschikken over de zekerheden die
een opdracht meebrengt – is begonnen.
Zes in marmer uitgehakte groepen van
mythologische figuren alsmede één enke-
ling (Phaëton). Het uitbeelden van Venus
en Adonis in hun relatie die uitloopt op
een desillusie was zijn eerste uitbeelding.
“Het is de oorsprong van het thema,” laat
hij weten in het rijk geïllustreerde boek
Mythen en Metamorfosen in marmer uit
2007 van Louk Tilanus. “In de volgende
beelden is dat uitgewerkt en toegespitst
om het te vermenselijken.” Het immense
project is inmiddels voltooid, de beelden
zullen dit voorjaar hun uiteindelijke
bestemming vinden in Florence.

Hidde van der Ploeg

Meeuw 5
1261 RS Blaricum

Tel: 035 5244651
Fax: 035 5244623

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

www.wivi.nl

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

Aart Schonk in zijn atelier in Pietra Santa

Pieter Pastor

Foto: P. van Rietschoten



Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

de Specht
Boom-, en 

Groenverzorgingsbedrijf
Blaricum

Telefoon  035 - 531 02 09
B.g.g  035 - 694 73 53

piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas

Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV

Geboren
29-01-2009 Fé Verhoef
30-01-2009 Daan Sijmen Majoor
30-01-2009 Pim Marcus Andreas

Snelder
04-02-2009 Elisabeth Eveline

Davidzon
08-02-2009 Noah Lenny Hey
08-02-2009 Veerle Jeltje Kouseband
10-02-2009 Rozemarijn Josephine

Valérie Draaijer
13-02-2009 Kathelijne Honing

Gehuwd
23-02-2009 Hendrik Molenaar, en:

Hillegonda Sonja van der
Woude

Overleden
07-02-2009 Cornelis van Driel,

geb. 13-06-1926
12-02-2009 Josephina Hendrina

Calis-van Aken,
geb. 07-03-1924

22-02-2009 Jan Poolman,
geb. 01-11-1934

24-02-2009 Lily Bensdorp-Vehmeijer,
geb. 17-08-1911

Eemnesserweg B13, 1261 HD Blaricum, tel. 035-5314300, www.ouwetak.com

Café d’Ouwe Tak: 
Het café waar je óók kunt eten!

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

gekookt van 17.00 tot 21.30 uur.

!

Protestantse Gemeente

Blaricum

Gemeente
Agenda 

Huisvesting gemeente Blaricum
In gemeentehuis Laren: Eemnesserweg
19, Laren, tel. 7513222, het College van B
en W met het secretariaat. 
In gemeentehuis Eemnes / BEL-kan-
toor: Zuidersingel 1-5, Eemnes, tel.
7513111. Voor alle gemeentelijke dienst-
verlening: te weten het gehele Loket
Burgerzaken. Vergunningen en Handha-
ving, het BEL-ambtenarenapparaat en de
BEL-raadszaal. Zie ook: www.blaricum.nl
en www.belcombinatie.nl. 

April 2009
Rondetafelgesprekken
Dinsdag 14 april in De Blaercom,
Schoolstraat 3. Vanaf 19.30 uur de eerste
twee gesprekken en mogelijk later vol-
gende gesprekken. Agenda: zie website
gemeente of L.C. de Bel. 
Aanmelden bij de griffier, tel. 7513231 of
griffier@blaricum.nl.
Raadsvergadering
Dinsdag 21 april om 20.00 uur in het BEL-
kantoor te Eemnes. Stukken ter inzage en
op de website vanaf vrijdag 3 april 2009. 
Ophalen oud papier en karton
De in de vorige hei & wei (no. 327) ver-
melde gegevens waren deels achterhaald.
Wij verwijzen voor de correcte, actuele
gegevens naar www.gad.nl.

Zon op en onder: op 1 april om 7.14 uur
resp. 20.13 uur en op 1 mei om 6.10 uur
resp. 21.05 uur.

Woensdag 1 april 20.00-22.00 uur
The Barbers & The Bishops, vocaal
ensemble van de St. Bavo in Haarlem met
middeleeuwse en hedendaagse muziek.
Orgel: Peter den Ouden.
Zondag 5 april 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Palmpasen, gezinsdienst.
Donderdag 9 april 19.30 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Witte Donderdag in de Dorpskerk,
gemeenschappelijke dienst voor de PG-
BEL.
Goede Vrijdag 10 april 19.30 uur
Dienst met jazz, zang, orgel en het
Lijdensverhaal. Lezingen, gebeden en
gedachten. Muzikale ondersteuning van
het Trio Janneke’s Jazz. Orgel: Peter den
Ouden. Voorganger ds. J. Rinzema. 
Zaterdag 11 april 20.30 uur
Blaricumse Paasnachtfakkeltocht, muziek
en zang. Start: Dorpskerk. Opgeven: tel.
5336405.
Zondag 12 april 10.00 uur
Gezinsdienst. Hoogfeest van Pasen m.m.v.
Kindercantorij ‘Piccolo’ en Jan Willem
Baarslag, trompet. Orgel: Hendrika Veer-
man. Voorganger ds. J. Rinzema, Blaricum.
Ds. J. Rinzema gaat met studieverlof
van 13 april t/m 31 mei 2009
Zondag 19 april 10.00 uur
Mevrouw Ds. R. Veenstra, Maartensdijk.
Zondag 26 april 10.00 uur
Ds. K. Blei, Haarlem.

Tijdens de kerkdiensten is er kinderoppas
(0-4 jaar) en kinderkerk (4-12 jaar). 
De jeugdkapel voor jongeren van 12-18
jaar komt één maal per veertien dagen bij-
een in Dorpshuis De Blaercom. Zie ook:
www.protestantsegemeenteblaricum.nl.

Inbreng rommelmarkt 2009
Gaat u binnenkort uw zolder, kelder of
rommelkast opruimen? Goed idee, want u
kunt uw goederen weer inbrengen voor de
Rommelmarkt 2009, die traditiegetrouw
plaatsvindt op de Blaricummerie op
Koninginnedag. U kunt uw spullen bren-
gen naar Rie Rigter, Eemnesserweg 4,
Blaricum. Groot meubilair, zitbanken,
koelkasten, matrassen e.d. gelieve u niet te
brengen.

Kopij
Heeft u iets te melden over uw club,
vereniging, evenement of andere zaken in 
Blaricum of heeft u als Blaricummer
(elders) iets meegemaakt dat de vermel-
ding waard is (uiteraard ter beoordeling
van de redactie)? Laat het ons weten. Bij
voorkeur per e-mail aan de redactie:
redactie@heienwei.nl. Niet meer dan
150 woorden. Eventueel met bijpassende
foto. Verkorte opname ervan in de 
Dorpsagenda kan ook, naar keuze van de
redactie. 
Reacties op hei & wei-artikelen worden
alleen geaccepteerd als deze voorzien zijn
van volledige naam en adres. Plaatsing is
uiteraard afhankelijk van de beschikbare
ruimte en is steeds ter beoordeling van de
redactie. 
De redactie behoudt zich het recht voor
teksten in te korten.

DEADLINE KOPIJ
voor het mei.no. 2009:

26 maart a.s.!
(verschijnt 23 april 2009)

Kopij inleveren bij de eindredactie,
zie colofon. 

Diensten in het weekend
Zaterdag 17.00 uur en 
Zondag 11.00 uur
Eucharistieviering of
Woord en Communieviering.
Door de week:
donderdag 19.15 uur
Avondgebed in de dagkapel.
Bijzonderheden:
Woensdag 1 april
10.00 uur Seniorenmis waarna koffie-
drinken.
Donderdag 2 april
19.15 uur Boeteviering.
Donderdag 9 april – Witte Donderdag
19.15 uur Eucharistieviering.
Vrijdag 10 april – Goede Vrijdag
14.30 uur Kruisweg.
19.15 uur Viering van Goede Vrijdag.
Zaterdag 11 april – Paaszaterdag
Geen viering om 17.00 uur!
19.15 uur Gezinsviering.
21.30 uur Paaswake.
Zondag 12 april – Eerste Paasdag
11.00 uur Eucharistievering.
Maandag 13 april – Tweede Paasdag
10.00 uur Eucharistieviering.

Voor verdere informatie:
Zie het informatiebord bij de hoofdingang
van de kerk, of Pastor C. Lavaleije Kerklaan
19, 1261 JA Blaricum. Tel. 035-53 83 153.
E-mail: stvitusblaricum@hetnet.nl.
Website: www.vitusblaricum.nl.

Dorpsagenda

Colofon

Eindredactie, vormgeving en productie:
Sybert Blijdenstein 
Kopij aanleveren: redactie@heienwei.nl of aan
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hei & wei bestaat mede dankzij subsidie van
de gemeente, donaties en de adverteerders

Diverse clubs uit de regio zijn uitgeno-
digd. Tussen de wedstrijden verrassende
demonstraties. 
Zie ook www.vlugheidenkracht.com.

GEZONDHEID EN WELZIJN
S.W.O.-BEL vestiging Blaricum in De
Blaercom (eigen ingang rechts): gewijzig-
de openingstijden. Vrijdags voortaan geslo-
ten. Geopend op maandag t/m donderdag.
Voor al uw vragen en ondersteuning op
velerlei gebied. Spreekuur ouderenadviseur
10.00-11.15 uur. Tel: 5389025. In De
Malbak op dinsdagmiddag spreekuur
ouderenadviseur voor senioren en/of hun
mantelzorgers uit de Bijvanck.
Parc-Inn: Dienstencentrum Huizen,
Waterstraat 2. Ontmoetingsplaats voor
mensen met Parkinson en hun mantelzor-
gers. Iedere derde donderdag van de
maand van 14.00-17.00 uur. 
Contact en info.: mw. V.d. Heijden, tel.
5265272, dhr. Versteeg, tel. 5267803 en
dhr. Van Esterik, tel. 5258222. 
Info: www.parkinson-vereniging.nl.net.
MEE ’t Gooi en omstreken (gehandicap-
ten). Ontmoetingsgroep zelfstandig wonen.
Chatten met consulenten: werkdagen 9.00-
17.00 uur. Ook marktplaats: diensten en
materialen. Alle info: www.mee-ugv.nl.
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek: diverse
cursussen, o.a. Masseren, Lijnen, Yoga voor
65-plussers, Zwangerschapsyoga, EHBO,
Eerste hulp aan kinderen, Babymassage,
Roken, Rust en ruimte etc. Ook mogelijk:
nieuwe bril nodig? Opticien aan huis. Ook
verhuisdirigente. Contact: 035-6924495,
e-mail cursussen@tgvzorg.nl en info
www.tgvleden.nl.

DIVERSEN
ITSB / Taal- en Studiebegeleiding in

EXPOSITIES 
Galerie De Vlierhove, van 29 maart t/m
19 april expositie ‘Herinnering in beeld’
van Aart Schonk (beelden). 
Info: www.vlierhove.nl.
Galerie Bianca Landgraaf, Zomertuin
11, Hamdorffcomplex, Laren: t/m 12 april
expositie ‘De mens, de muze’. Foto’s,
beelden en schilderijen. Open: wo. t/m zo.
van 13.00-17.00 uur. 
Info: www.galeriebiancalandgraaf.nl.
Singer Museum, Laren: t/m 30 augustus
2009: ‘Tiffany Girls. Nieuw Licht op
Tiffany’. Maandag 27 april, 20.15 uur
Tiffany-lezing door Frans Leidelmeijer.
Van 31 maart t/m 24 mei: ‘Singer Prijs
2009’, Maria Rosen, beelden in glas en
andere materialen. Open: di. t/m zo. van
12.00-17.00 uur. Zondag 19 april:
Voorjaarsartotheek 17.00-20.00 uur. 
Info: www.singerlaren.nl en tel. 5393950.

EVENEMENTEN
Lentemarkt Zorgboerderij ’t Werck-
paert: op zaterdag 4 en zondag 5 april van
12.00-17.00 uur. Volop lammetjes en kui-
kentjes te bewonderen. Voor kinderen:
knutselen van lentekransen en decoraties.
Toegang gratis. Gebr. Dooyewaardweg 3
(hoek Fransepad). 
Bingo Voetbalclub BVV ’31: op vrijdag
27 maart en 24 april van 20.00-23.00 uur
in de kantine aan de Schapendrift.
Toegang gratis. Iedereen welkom.
Vlugheid & Kracht, clubkampioen-
schappen turnen 2009 in de K. Bouthal
te Laren op zaterdag 18 april van 9.00 tot
17.00 uur. Iedereen is van harte uitgeno-
digd. Entree € 2,-. Zowel de leden van de
recreatiegroepen als van de selectiegroe-
pen (meisjes en jongens) strijden om de
prijzen en de eer. Jongens om de Jokercup.

Blaricum op terrein van De Lloods. Voor
kinderen uit basis- en voortgezet onderwijs
en voor volwassenen. Taal-, reken-, en
intelligentieonderzoek, remedial teaching
(ook aan huis), huiswerkbegeleiding, bij-
lessen en talencursussen. Trainingen Cito-
toets, sociale vaardigheid, faalangstreduc-
tie en anti-pesten. Aangesloten bij de lan-
delijke LVSI en de LBRT. 
Info: www.itsb-laren.nl, tel. 6423870. 
S.W.O.-BEL: cursus minibridge voor
kinderen v.a. 8 jaar, in dorpshuis De
Blaercom. Vereenvoudigde bridgevorm
van de Nederlandse Bridge Bond. Tien les-
sen. Kinderen doen basistechniek en spee-
lervaring op. Start donderdag 2 april, van
16.00-17.00 uur. Kosten € 30,-, materiaal-
kosten € 2,50. Inschrijving op woensdag-
en donderdagmorgen in het dorpshuis.
Voor informatie Lisette Mooij, tel.
5312977.
Bibliotheek Huizen/Laren/Blaricum.
Op vrijdag 27 maart in Huizen (20.00-
22.00 uur) kunstpresentatie door Simone
Stawicki en pianist Jos Buitink (toegang
€ 2,50), 15 april vanaf 10.45 uur
inloopochtend 55+, 15 april Kidsbios om
14.30 uur (Huizen en Laren) , 16 april om
19.30 uur Biblioscoop (Laren), vrijdag 16
april gratis adviesspreekuren Nationale
Tuinontwerpdag (Huizen en Laren).
Plaats en tijden en verdere info: de
Activiteitengids en 
www.bibliotheekhuizenlarenblaricum.nl.
PC Helpdesk / Internetcafé 50+: dins-
dag t/m vrijdag 10.00-12.00 uur en 14.00-
16.00 uur m.u.v. donderdagochtend.
Woensdagavond 19.00-21.00 uur, dan ook
Apple. Wijksteunpunt BEL, Onder de
Bogen 1, Laren, tel. 5314514. 
Info: www.swobel.org.

R.K.      Parochie 

St. Vitus Blaricum

Paasnachtfakkeltocht

Ook voor wespennesten!


