
Geconfronteerd met een natuurramp,
die meer dan 170.000 mensen het leven
kost, terwijl velen later nog een zinloze,
eenzame en pijnlijke dood zullen ster-
ven, is alleen zwijgen op zijn plaats. 
De natuur lijkt wreed te zijn en geen
rechtvaardigheid te kennen. Gaat haar
eigen gang zonder zich iets van de
mens aan te trekken. En blijkt daarbij
veel machiger dan wij met al onze
geavanceerde technologie willen toege-
ven. Pijnlijk legt de natuur onze arro-
gantie bloot, onze pretentie alles in de
hand te hebben, onze grootheidswaan.
Elk medelijden lijkt hypocriet. Want
hebben we echt de durf om mee te leven
met slachtoffers en nabestaanden? Lukt
het ons om vanuit het schijnbaar veilige
Blaricum bij hen te zijn? Niet alleen in
gedachten, maar ook in gevoelens? En
in daden? Te vaak berusten we cynisch
in de beperktheid van ons medelijden.
Sussen we ons geweten met de recht-
vaardiging dat we voor een onmogelij-
ke taak zijn gesteld. Menen we toch niet
al het leed van de wereld op ons te kun-
nen nemen om vervolgens over te gaan
tot de orde van de dag.
Enkele minuten stilte voldoen niet.
Deze woorden voldoen niet. Alleen op
basis van een diep doorleefde beschei-
denheid, waarin wij ons volledig uit-
wisselbaar weten met slachtoffers en
nabestaanden, kunnen troost en licht
worden gebracht. Dat wensen wij alle
betrokkenen toe.

WESTLAND KAAS
Net iets lekkerder!

IEDERE MAANDAGMIDDAG 
BIJ DE MUZIEKTENT

U bent onder de pannen 
met een hypotheek 
van de Rabobank

Het is tijd
voor de

Rabobank  BLARICUM
erfenis van gooiers

Verkrijgbaar in de boekhandel.

grondrechten en dergelijke, om daarente-
gen daadwerkelijk in de één of andere
vorm in de eigen woonomgeving of regio
mee te werken aan de opvang of hulp van
of aan vluchtelingen. Vanuit onze comfor-
tabele Blaricumse leefsituatie niet veilig
achterover leunen, niet lijdzaam toezien,
maar zelf de moed opbrengen en initiatie-
ven ontplooien om met vluchtelingen,
asielzoekers en vreemdelingen in contact
te komen. Niet over hen praten, maar met
hen praten, om inzicht te krijgen in hun
problemen hier, en in hun cultuur en
levensomstandigheden. Wanneer de
stroom negatieve geluiden ophoudt en we
zelf de hand aan de ploeg slaan door echte
belangstelling te tonen voor de andere
bevolkingsgroepen, zal het vertrouwen in
de toekomst herstellen en de angst afne-
men. Verdieping in andere culturen is
bovendien een verrijking voor ons zelf.

Adrie van Zon 
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Fa. Wed. B. Vos

Van Gooische Huize
Makelaardij o.z.
Meentweg 27a
Tel. 035-5380848

Torenlaan 12, Blaricum 035-5315300
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dorpsblad voor Blaricum
HEI & WEI IS HET DORPSBLAD DOOR EN VOOR ALLE BLARICUMMERS EN IS EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DORPSBLAD BLARICUM.

heihei&&weiwei

Aceh. Vooral veel kinderen konden niet
meer vluchten en zijn letterlijk door de
vloedgolf overvallen. Op het goede
moment hebben wij Sumatra even achter
ons gelaten, en dat terwijl in ons achter-
hoofd de politieke situatie op Ambon een
afweging was om maar niet daarheen te
gaan!
Binnenkort vertrekken wij richting Java,
en de bedoeling is dan dat we daarna toch
onze laatste periode op Sumatra zullen
doorbrengen, voordat wij weer naar
Nederland vertrekken. Dat er daar veel
gedaan moet worden besef je pas als je er
rondloopt en ziet wat voor verdriet er zich
afspeelt. Aan iedereen die dit leest doe ik
het volgende voorstel: stort wat geld op
mijn (onderstaande) bankrekening.
Voordat ik weer in maart a.s. naar
Nederland vertrek, zal ik mijn bankreke-
ning controleren en al het geld ervan opne-
men dat jullie met z’n allen, medemensen,
vrienden en familie, er dan op hebben
gestort. Het geld zal ik bij een organisatie
daar brengen die het hard nodig heeft. Het
wrange voordeel van onze aanwezigheid
nu in Indonesië. Op die manier komt het
geld direct daar, waar het meteen gebruikt
kan worden. Besef dat voor € 5,-- een kind
degelijk begraven kan worden. En een
bordje rijst kost 4.000 roepiahs (€ 0,44!).
Aan dit soort bedragen denk ik. Denk niet
aan grote bedragen, want daar gaat het niet
om. Niet de hoeveelheid, maar een teken
van ons medeleven, onze medemenselijk-
heid. Rietje vertrekt medio januari weer
naar Nederland maar ik blijf zoals gezegd
tot in maart. Daarna zal ik, terug in
Nederland, iedereen die gestort heeft per-
soonlijk een lijstje sturen van alle donateurs. 
Ik heb nu de vrije hand gekregen in deze
onderneming en zo gauw ik toestemming
heb van het Immigratiekantoor zal ik met
hulpinstanties contact opnemen. Er is mij
al de suggestie gedaan met slachtoffers
alleen maar te praten en te luisteren wat zij
te vertellen hebben. Zij willen hun verhaal
kwijt. Maar, kinderen moeten opgevangen
worden en wat valt er dan nog te zeggen,
als voorspeld is dat er de komende maan-
den nog miljoenen kinderen het slachtoffer
van malaria zullen worden. Louter en
alleen omdat de pillen en de klamboes niet
op tijd zijn uitgedeeld. Dit materiaal is
overal in Indonesië te koop, maar waar is
het geld? En dat talloze kinderen naamloos
zijn omdat hun geboortebewijzen en
ouders verdwenen zijn. Veel kinderen
weten hun eigen achternaam (nog) niet en
zullen die nooit meer te weten komen. 
Te midden van al dit leed, willen wij toch
iedereen een Voorspoedig 2005 wensen,
en laat het vooral een Gezond jaar zijn.

Groet, Pierre Pourchez en Rietje van
Arnhem. ABN AMRO, rek. no
46.03.49.511 t.n.v. E.T.J.P. Pourchez,
vermelding ‘Indonesie huilt / hei & wei’
Mobiel 08-1362050991
E-mail: pierrepourchez@hotmail.com

Oud Bussummerweg 35
1272 PT Huizen

Telefoon (035) 694 24 17

RUST WAT
CAFE - RESTAURANT

IEDERE DAG GEOPEND 
VANAF 10.30 UUR

Schapendrift 79  1261 HP Blaricum
Tel: 035-538 32 86 Fax: 035-533 44 93
www.caferestaurantrustwat.nl

Fred van Sprang
E D E L S M I D

Schoolstraat 4
1261 EV Blaricum
Tel. 035-5310820

Rustgevend en excellent 
beleggingsadvies

E-mail: a-2-p@hetnet.nl
Tel.: 06-14992102

www.a2p.nu

Deze aansporing komt, volgens het
onlangs in boekvorm verschenen
levensverhaal van bisschop Muyskens
van Breda, 365 keer voor in de bijbel.
“Wees niet bang” is de titel van dit zeer
lezenswaardige boek.
Het afgelopen jaar is er in de Nederlandse
samenleving nogal wat gebeurd om bang
voor te zijn. De moord op Theo van Gogh,
brandstichting in scholen, bedreigingen,
confrontaties tussen allochtonen en
autochtonen. Kranten, bladen, en tv heb-
ben ons overladen met artikelen, columns,
en (praat)programma’s. Materieel gezien
zijn we in ons land bezig met luxe-proble-
men. Terwijl mensen in een aantal landen
alles moeten doen om het vege lijf te red-
den, om aan natuurrampen, oorlog, hon-
ger of ziekte (aids) te ontkomen discussië-
ren  wij hier eindeloos over de vrijheid
van meningsuiting en multicultureel
gedrag alsof ons leven ervan afhangt. Een
stroom van kritiek en polariserende
meningen bereikt ons via kranten, radio,
tv en internet. Er heerst wantrouwen, ver-
warring en een negatieve sfeer. De artike-
len en discussies roepen bij een aantal
mensen angst en agressie op. De
Belgische premier Verhofstadt beweert
zelfs dat er in Nederland oorlog woedt
tussen christendom en islam.

Het is nu nog tijd voor goede voornemens   
We zouden in het nieuwe jaar minder tijd
kunnen besteden aan oeverloos gepraat
over multiculturele aangelegenheden,

E-mail uit Indonesië, verzonden op 4
januari jl. uit Yokjakarta, door Pierre
Pourchez, leraar aan de Levensboom in
de Bijvanck
Op het moment dat ik dit schrijf zitten
Rietje en ik op de Molukken. Aan het eind
van Tweede  Kerstdag werd Rietje vanuit
Nederland gebeld met het het bericht dat
er zich die ochtend in Aceh (Noord-
Sumatra) en verre omtrek een enorme tra-
gedie heeft afgespeeld. Wij waren op dat
moment verstoken van actuele berichtge-
ving en pas de volgende dag drong hier,
aan de andere kant van Indonesië, het ver-
schrikkelijke nieuws door. Een continue
tv-uitzending “Indonesia Menangis”
(Indonesië huilt) werd meteen op touw
gezet. Terwijl het dodental razendsnel
steeg (red.: 170.000 op 12 januari).
Vanuit Medan hebben wij een paar weken
geleden besloten om het laatste gedeelte
van ons verblijf in Indonesië verder het
eilandenrijk in te trekken. We hadden de
keuze uit Pulau Nias voor de noordwest-
kust van Sumatra, uit Sulawesi en de
Molukken. Het is het laatste gebied
geworden en nu beseffen we pas wat een
ongelooflijk geluk wij hebben gehad met
deze keuze. Het was verschrikkelijk in

GASTSCHRIJVERS
OPGELET

U kunt uw kopij mailen naar 
Sybert Blijdenstein:
redactieheienwei@xs4all.nl (tevens
naar de drukker heienwei@jm2.nl) of
zenden op diskette naar William
Singerweg 13, 1261 EH Blaricum, tel.
035-5383893 of 06-54995520

Vishandel Blaricum
Meentweg 2 

Blaricum  
Tel. 035-5383337

In december j.l. overleed de prins op 93-
jarige leeftijd. Op de foto is hij te zien met
de viering van zijn 90e verjaardag op 29
juni 2001 in zijn na-oorlogse generaals-
jeep. Met een zichtbaar genietende kroon-
prins Willem Alexander, staande boven
hem. Achter het stuur zit Jan Went, rit-
meester van de cavalerie, en de rij-instruc-

teur van alle ‘koninklijke dames’. Elke
vijf jaar werd een dergelijke gebeurtenis
georganiseerd. Helaas, de volgende,
gepland in 2006, zal nu niet meer plaats-
vinden. Rechts, ook bij de organisatie
betrokken, onze dorpsgenoot Pieter
Lindeman, oud-cavalerist en expert histo-
rische legervoertuigen.

IN DIERBARE HERINNERING: 
PRINS BERNHARD

(Fotoproductions C.Buys, Apeldoorn)

Van de redactie

Op 2 december jl. is dirigent Anton
Kersjes op 81-jarige leeftijd vredig
overleden, temidden van zijn vrienden.
Met zijn humorvolle, en warme per-
soonlijkheid was hij een inspiratiebron
voor velen. 
Hij stond 38 jaar lang voor het
Amsterdams Philharmonisch Orkest,
voorheen het Kunstmaand Orkest en later
het Nederlands Philharmonisch Orkest.
Naast dit orkest en het Concertgebouw
Orkest dirigeerde hij tal van grote buiten-
landse orkesten. Hij maakte met zijn
orkest tournees door de Europese landen,
zoals Engeland en Rusland. Hij was de
lieveling van het Amsterdamse publiek,
en in de zestiger jaren was hij de popu-
lairste dirigent van Nederland. Door zijn
t.v.-optredens (130x!) met het
Kunstmaand Orkest en zijn praatje over
de componist die op het programma
stond, leerde een groot publiek genieten
van klassieke muziek. Hij wist zijn passie
voor de muziek op aanstekelijke wijze
over te brengen op anderen, onder meer
door de “Albert Heijn Concerten”.

Muziekpedagoog
Na het afsluiten van zijn loopbaan als
actief dirigent heeft Anton Kersjes zich op
unieke wijze op basis van persoonlijke
inzet, visie en kwaliteiten zeer verdienste-
lijk gemaakt voor de samenleving op
muzikaal en cultureel terrein. Hij werd

gedreven door zijn wens om jong talent te
ontdekken en te ontwikkelen. Vele aanko-
mende dirigenten en jonge uitvoerende
musici vonden in hem een enthousiasme-
rend en motiverend pedagoog.    

Een veelzijdig mens
Een aantal jaren geleden kregen Anton
Kersjes en zijn vrouw, de violiste
Margreet van de Groenekan, de beschik-
king over een aanzienlijk kapitaal. Van
begin af aan stond het voor het echtpaar
vast dat er een fonds moest komen dat
culturele doelen zou gaan dienen. “Het
Kersjes van de Groenekan Fonds”  is
inmiddels één van grootste particuliere
fondsen dat jaarlijks een dirigentenbeurs,
een vioolbeurs en een culturele prijs uit-
reikt. Daarnaast schonk Anton Kersjes
muziekinstrumenten en laatstelijk zijn
vleugel aan het Nationaal Muziekinstru-
menten Fonds, alsmede een groot bedrag
voor de renovatie van de dirigentenfoyer
in het Amsterdams Concertgebouw, waar
ook zijn door Neel Korteweg geschilderde
portret hangt. Hij ondersteunde ook boek-
uitgaven op cultureel sociaal gebied, over
vioolbouw en biografieën en werkte
geheel belangeloos mee aan het uitbren-
gen van cd’s van jonge musici. Ook fun-
geerde hij als voorzitter of jurylid van
nationale en internationale muziekcon-
coursen.
(wordt vervolgd op pag. 2)

Anton Kersjes in september 2004 in het
Concertgebouw in gesprek met Jan
Willem Loot, directeur van het
Concertgebouw Orkest. Anton Kersjes
was onder meer oud-Dirigent van het
Amsterdams Philharmonisch Orkest, oud-
Adjunct-directeur van het Conservatorium

Maastricht, Officier in de Orde van
Oranje Nassau, Ridder in de Orde van de
Nederlandse Leeuw, Drager van de
Zilveren Penning van de Stad Amsterdam
en Drager van de Zilveren Penning van
het Concertgebouw.

“WEES NIET BANG”

“INDONESIA MENANGIS” 
(INDONESIE HUILT) 

IN MEMORIAM ANTON KERSJES



Singel 14
1261 XP Blaricum
Tel. 035 531 18 39J

D
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NIEUWBOUW
VERBOUW

ONDERHOUD

J. DE GOOIJER
AANNEMER

Winkelcentrum de Balken

Geen fratsen. Dat scheelt.

In- en Verkoop
klokken - barometers
meubelen en 
schilderijen

M. Siegers
Dorpsstraat 1
1261 ET Blaricum
Tel.: 035 538 20 76
Open:
Woensdag t/m zaterdag
10.30-17.00 uur

Schilders- en wandafwerkingsbedrijf

Huizerweg 26 - 1261 AX Blaricum - Tel. 035 531 13 60

Dwarslaan 10
1261 BB Blaricum
Tel. 035 531 17 23

Zaterdags 
gesloten

Tandtechnisch Lab.

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

- 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

AANNEMINGS BEDRIJF
HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken

Singel 3 - Blaricum - Tel.: 035 5383620 / 5389372

tandtechniek

BLARICUMSCHE BRANDSTOFFENHANDEL

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

Bussum
Stationsplein 3
Tel. 035 694 29 51

Blaricum
Huizerweg 6
Tel. 035 538 22 88

Hilversum
Oude-Enghweg 15
Tel. 035 6213743

Onze kantoren zijn zaterdag geopend van 9.30 tot 15.00 uur.

de Jong Strankinga Ronk
MAKELAARS MET KIJK OP DE TOEKOMST

De bank voor betalen • De bank voor sparen • De bank voor lenen • De bank voor beleggen.

afhaalcentrum

blaricum
raadhuisstraat 18   1261 EW   blaricum

bestellijn 035 - 531 88 43
Wij bezorgen ook!

shoarma   pizza   pasta

• •

• •

Woensbergweg 2   1261 AP Blaricum

Tel. (035) 531 07 34  Fax (035) 538 02 66
(Graag na telefonische afspraak)

In het oude dorp

Café-Slijterij d’Ouwe Tak
Eemnesserweg 13b
Blaricum
Tel. 035 - 5314300

café

d’Ouwe Tak

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

Brinklaan 8-10
1261 ER  Blaricum
Tel. (035) 531 66 33

FEEP VAN DER HEIDEN
PUINRECYCLING B.V.

Alle medewerkers zijn gediplomeerd en 
geregistreerd. Aangesloten bij de ANBOS

DORPSSTRAAT 6A, BLARICUM  TEL. 035-5389649

Stukadoorsbedrijf
W. SPAKMAN - BLARICUM v.o.f.
• NIEUWBOUW • GEVEL-ISOLATIE
• VERBOUWINGEN • STUCCO-ANTICO
• RENOVATIE • LIJSTWERKEN
• SIERPLEISTERS • LEEMSTUC
• RESTAURATIE

Koggewagen 9, 1261 KA Blaricum, 
tel. 035-5257504, fax 035-5261779 mob. 06-22793245

spakman_blaricum@hotmail.com

kunt u ook telefonisch contact opnemen
met de bezorgdienst van de Bel: 035 -
625 45 85.

De Bel is overigens niet de enige plek
waar de wekelijkse gemeentelijke
advertentie te vinden is. Hij wordt ook
gepubliceerd op de website en opge-
hangen op het publicatiebord bij de
ingang van het gemeentehuis.
Daarnaast is op het gemeentehuis aan
de Torenlaan altijd een aantal exempla-
ren van de Bel beschikbaar.

Wijziging bestem-
mingsplannen via
internet te volgen
De gemeente Blaricum gaat de komen-
de jaren al zijn bestemmingsplannen
vernieuwen. Daarbij wordt het aantal
van vijftien teruggebracht naar zes. In
januari start de operatie die ertoe moet
leiden dat de gemeente binnen zes jaar
de nieuwe actuele bestemmingsplan-
nen heeft vastgesteld. Via de website
van de gemeente (www.blaricum.nl)
kunnen inwoners de vorderingen van
het project nauwgezet volgen.

Aan het maken van nieuwe bestem-
mingsplannen is een uitgebreide proce-
dure gekoppeld, met voor belangheb-
benden een aantal inspraakmogelijkhe-
den. De gemeente Blaricum wil jaarlijks
één of twee plannen gaan vernieuwen.
Dat betekent dat op termijn een aantal
procedures naast elkaar gaat lopen. Via
de website wordt inzichtelijk gemaakt in
welke fase welk plan zich bevindt en wat
de stappen zijn die per fase doorlopen
worden. Uiteraard publiceert de

Bezorging Laarder
Courant de Bel 
Regelmatig komen er bij de gemeente
klachten binnen over de slechte bezor-
ging van de Laarder Courant de Bel.
Daar wil de gemeente wat aan doen.
Met de bezorgdienst van de Bel is afge-
sproken dat klachten over de bezorging
gemaild kunnen worden en dat die
klachten serieus worden opgepakt. In
die e-mail moet u uw straatnaam, post-
code en huisnummer vermelden.
Eventueel kunt u ook uw naam en tele-
foonnummer achterlaten, zodat de
bezorgdienst contact met u kan opne-
men.
Om als gemeente te kunnen kijken of de
bezorging van de Bel op termijn beter
wordt, verzoeken wij u om niet alleen
een e-mail naar de Bel te sturen, maar
ook om een cc aan de gemeente te rich-
ten. Klachten over de bezorging kunt u
mailen aan: bezorgklachten@gooie-
neembode.nl, met een cc aan mail@bla-
ricum.nl. Als u niet over e-mail beschikt

gemeente de besluiten en mogelijkhe-
den tot inspraak ook in zijn wekelijkse
advertentie, die tevens op de website is
te vinden.

Achtergrond

De afgelopen jaren is er veel veranderd
op het gebied van regelgeving rond
bestemmingsplannen. Veel bestem-
mingsplannen voor het grondgebied
van Blaricum zijn ouder dan tien jaar, of
zijn dat binnen afzienbare tijd. Ook is
het aantal bestemmingsplannen in de
gemeente met vijftien relatief groot. In
de nieuwe bestemmingsplannen wordt
alle regelgeving afgestemd op de actu-
ele eisen van beleid, gebruik en beheer.
Dat komt ten goede aan de rechtsgelijk-
heid en rechtszekerheid voor inwoners
en handhaving voor de gemeente.

Marja van de Broek
Vrijwilliger van het
Jaar
Aanmoedigingsprijs gaat naar Lyoba
Kukupessy

Burgemeester Helma Ton van de gemeen-
te Blaricum maakte tijdens de nieuwjaars-
receptie op 4 januari bekend dat Marja
van den Broek gekozen is tot Vrijwilliger
van het Jaar. Zij is al vele jaren als EHBO-
er actief binnen het vrijwilligerswerk en in
die functie actief betrokken bij evenemen-
ten, lesavonden en voorlichting op scho-
len in Blaricum. Naast de Vrijwilliger van
het Jaar werd ook de Aanmoedigingsprijs
uitgereikt. Deze ging naar Lyoba
Kukupessy, die als vrijwilliger werkzaam
is voor de 16-plussers in Blaricum.

(vervolg pag. 1; IN MEMORIAM
ANTON KERSJES)

Blaricum
Op plaatselijk terrein in Blaricum initieer-
de en ondersteunde hij op niveau staande
muzikale activiteiten, onder meer een con-
cert ter gelegenheid van de tentoonstelling
in 2000 van Anna en William Singer in het
gemeentehuis, en een concert tijdens de
tentoonstelling over de kunstschilder Jaap
Dooyewaard. Met de uitgave van
“Blaricum Een Eeuw in Beeld” heeft hij,
in samenwerking met de Historische
Kring Blaricum, een belangrijke bijdrage
geleverd aan het vastleggen van de ont-
wikkeling van een eenvoudig boerendorp
tot een landelijk bekend villadorp. 

Talentvol, erudiet en vitaal
Anton Kersjes was een inspirerend man,
enthousiast en veelzijdig. Met een jeugdig
elan zette hij zich tot het laatst toe in voor
zaken op muzikaal en cultureel terrein. Hij
heeft ons vroegtijdig verlaten, want hij
was nog niet oud. Hij had nog zoveel te
doen, had nog zoveel plannen. Hij had
plezier in het geluk van anderen, hield van
mensen, maar je behoefde volgens hem
niet van iedereen evenveel te houden. Hij
heeft het leven van velen verrijkt met zijn
talenten, zijn vitaliteit, zijn eruditie. Hij
genoot met volle teugen van het leven en
liet anderen daarin delen. De concerten in
de muziekkamer van zijn woning, de culi-
naire verwennerijen, je dacht dat het nooit
voorbij zou gaan. Maar dan ineens slaat
het noodlot toe: een ernstige ziekte, die hij
moedig onderging. We zullen hem missen.
Maar er is alle reden voor dankbaarheid
voor hetgeen deze unieke en beminnelijke
man in zijn leven voor anderen gedaan en
betekend heeft.

Adrie van Zon 

verkopen van kaarsen en het versieren van
koeken. Er werd een demonstratie met een
borduurmachine gegeven, je kon prachtige
sieraden kopen en (nieuwe) kleding werd
verkocht tegen gereduceerde prijzen. De
dag werd muzikaal opgeluisterd door een
zg. Berlijns orgeltje, waarbij af en toe nog
even werd gedanst. Aan de inwendige
mens was ook gedacht door het verkopen
van soep, broodjes worst, koffie, fris en,
om in stijl te blijven, warme glühwein. 

Alles voor het goede doel!
Tijdens de nieuwjaarsreceptie in Torenhof
werd aan een medewerker van de stichting
Dorcas een feestelijke cheque overhandigd
met het fantastische bedrag van… 
€ 2.186,35!!!  
Met de verschrikkelijke beelden nog voor
ogen van de ramp in Azië op de tweede
kerstdag, heeft de Torenhof in overleg met
Dorcas besloten, de helft van dit bedrag
over te maken naar hun project in de
Oekraïne, terwijl de andere helft gaat naar
een project van Dorcas in Azië. Als klap op
de vuurpijl heeft het personeel van de
Huishoudelijke Dienst, dat zelfstandig het
kerstdiner voor de bewoners heeft bereid
en opgediend, en als dank daarvoor een
diner kreeg aangeboden, besloten van dit
diner af te zien en in plaats daarvan het
bedrag dat hiermee gemoeid zou zijn, te
storten op giro 555. Op deze manier wilden
zij hun steentje bijdragen om de slachtoffers
van de ramp in Azië te kunnen helpen.      

Tiny de Wit
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gezelligst. Niet in het minst ook door de
prima hapjes en drankjes van Wil en Cees
Mellegers, en door de sfeervolle entoura-
ge van ons aller oude en vertrouwde
Vitusgebouw. Eigendom van de r.k. kerk,
en eigenlijk ook een beetje van het hele
dorp. Nu bijna 94 jaar oud! De thuishaven
van de toneelvereniging, en van vele
andere gezelschappen. Ook het bijzonder
mooi uitgevoerde jubileumboekje, ver-
zorgd door Geertje Vos-Vogel, is een
aparte vermelding waard. Proficiat alle-
maal: springlevend toneel op weg naar
het volgende jubileum!  

Sybert Blijdenstein  

NIEUWS VANUIT
EEN “LEVENDIG”

TORENHOF
Dat de Torenhof “bruisend van leven” is,
mocht weer eens blijken in de maand
december. Vooral in de periode rondom
kerst werden veel activiteiten georgani-
seerd, om de bewoners zo veel mogelijk
in kerstsfeer te brengen. O.a. een tocht
voor bewoners met twee huifkarren in
wintersfeer, een groot koor, concerten,
natuurlijk de kerkelijke samenkomsten
rond het kerstfeest, kerstdiner etc.
Maar niet alleen aan de eigen bewoners
werd gedacht; zo was er een kerstmarkt,
waarvan de opbrengst van de verkochte
spullen geheel ten goede kwam van de
stichting Dorcas (een christelijke hulporga-
nisatie)  die zich o.a. inzet voor de oudere
mensen in de Oekraïne. Geweldig zoveel
spullen en - door personeel zelfgebakken -
taarten er ingebracht zijn voor de verkoop.
Gelukkig was er veel belangstelling, mede
van “buitenaf”, zodat de kramen die ’s
morgens helemaal vol stonden, halverwege
de middag al waren uitverkocht. Tevens
waren er workshops voor het maken en

Het Lokaal Comité Vrijwilligerswerk
Blaricum, bestaande uit vijf vertegen-
woordigers van vrijwilligersorganisa-
ties, kozen de Vrijwilliger van het Jaar
en de Aanmoedigingsprijs uit acht
genomineerden. Tijdens haar toespraak
benadrukte Helma Ton het belang van
vrijwilligerswerk voor de Blaricumse
gemeenschap. Het Lokaal Comité werd
ook in het zonnetje gezet vanwege het
goede werk dat zij verricht als adviesor-
gaan van vrijwilligers richting gemeen-
te.

AGENDA 
GEMEENTE

Gemeentehuis Nederheem

Februari 2005:

- Cie I, Welzijn, Sport & Sociale Zaken

7 februari ’05 om 20.00 uur
- Cie II, Ruimtelijke Ordening & Beheer

8 februari ’05 om 20.00 uur
- Cie III, Person., Financ.,& Organisatie

9 februari ’05 om 20.00 uur
- Raadsvergadering

24 februari ’05 om 20.00 uur
Ophalen oud papier:

Wordt huis-aan-huis opgehaald in heel 

Blaricum: op de 4e woensdag v.d.
maand, nl. 23 februari a.s. S.v.p. vóór
9.00 uur ’s ochtends aan de weg zettten.
Wordt verzorgd door voetbalclub Allen
Weerbaar en de Zorgboerderij ’t
Werckpaert.
Inleveren klein chemisch afval / G.A.D.

- Bij winkelcentrum De Balken: elke 2e

dinsdag  van de maand 9.00 – 9.30 uur.
- En bij het Scheidingsstation Huizen, 

Ambachtsweg. Maandags gesloten. 

“TEL UIT
JE WINST”

De 100-jarige Toneelver-
eniging Blaricum kan
terugzien op een zeer
geslaagde jubileumuit-
voering met de klucht

“Tel uit je winst” van Ray Cooney. Op
donderdagavond 25 november jl. vond
de première plaats in het Vitusgebouw.
Een buitengewoon hartelijke ontvangst.
Een lange rode loper. Stampvolle zaal met
feestelijk geklede gasten. In de pauze een
glas champagne. En een werkelijk magni-
fieke comedie, uitbundig en bezield
gespeeld. Regelmatig brak de zaal in
daverend gelach uit: men lag dubbel. Het
stuk speelde zich af in de zitkamer van
een Amsterdamse woning. Fraai decor
met sprankelende kleuren. Het verhaal:
“Je zult toch maar, komend van je werk
€ 2.755.000 mln in je koffertje vinden, in
plaats van je papieren en je boterham met
kaas en tomaat.” Het koffertje (‘boffer-
tje’) was verwisseld door een crimineel.
Een buitenkans, waar elk personage zo op
zijn/haar eigen ‘slimme’ manier mee
omging. De sterren werden van de hemel
gespeeld door Lydeke Vos (Carla
Vermeulen), Ton Vos (haar man Harry eh,
Karel), Annemiek Rigter (vriendin Betty),
Henk van der Veen (haar man Joost), Jos
Rigter (inhalige, corrupte agent Van
Maanen), Karin Kerchman (Sjaan, van de
taxi), Gertjan Castel (onverbiddelijke
inspecteur de Boer) en Alfred Kayser
(knallende crimineel). De regie was in de
merkbaar goede handen van Marita
Delfos (Plankeniers-theater). Inspiciënte
was Truus van de Kant, souffleur Tom
Vlug. Licht en geluid werden verzorgd
door Ben van Logchem en de grime door
Ank van der Veer. Een voortreffelijk
samenspel. Zelden ging een avond zo ple-
zierig en zo snel voorbij. Blaricum op zijn
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“NOGMAALS:
HERINNERINGS-

BOMEN 
IN BLARICUM”

Naar aanleiding
van ons artikel in
de ‘hei en wei’ van
januari 2004, dat
gewijd was aan
herinneringsbo-

men in Blaricum, is er toch iets leuks
gebeurd. Het betreffende artikel sloot
af met de volgende zin: “En laten we
hopen dat de gemeente Blaricum een
mooi plekje weet te vinden voor de nog
te planten Lindeboom ‘Amalia’.”
Inderdaad een mooi plaatsje is er zeker
gevonden en wel zoals u op de foto kan
zien op de hoek Torenlaan Schoolstraat.
Op deze plaats stond tot voor kort de tele-
fooncel en in het verlengde daarvan drie
catalpa’s met onderbeplanting. De tele-
fooncel was door de komst van de mobie-
le telefoontjes overbodig geworden, en
een catalpa moest plaats maken voor de
“Amaliaboom”. Deze is netjes verplant
naar het wijkpark in de Bijvanck. Het is
alleen geen lindeboom geworden maar
een beuk, in het latijns fagus silvatica
geheten. Toen de catalpa was verwijderd
en de plaats even braak lag, in afwachting

van de “Amaliaboom”, gebeurde er iets
dat alleen in Blaricum mogelijk is. De
vrijgekomen plaats werd in de avonduren
gebruikt als parkeerplaats door een zoge-
naamde ‘P.C. Hooft-tractor’. Dit werd
snel door de gemeente opgelost door er
palen voor te zetten. (Het is wel jammer
dat dit moet.) 
Op dinsdag 7 december 2004, de eerste
verjaardag van prinses Catharina-Amalia,
is deze beuk geplant om 11.15 uur door de
kinderen van groep 8 van de Bernardus-
school, in het bijzijn van wethouder
Liesbeth Boersen. Ook was de Gooi- en
Eemlander met een fotograaf aanwezig.
Alleen was het jammer dat het artikel dat
de volgende dag in de hier bovengenoem-
de krant stond nogal wat missers bevatte.
Zo werd er geschreven dat het een twaalf-
jarige berk betrof. 

De echte voorgeschiedenis
Laten we even uiteenzetten hoe het een en
ander is gelopen. Ad van Zon, meewer-
kend voorman van de buitendienst
Wijkpost dorp, had het artikel in ‘hei &
wei’ gelezen en het bij zijn leidinggeven-
den onder de aandacht gebracht. Deze
gaven hem opdracht om een plaatsje te
bedenken voor een ‘Amaliaboom’. Al
snel viel zijn oog op de hoek Torenlaan
Schoolstraat, een zeer markante plaats,
die na de hier boven omschreven aanpas-
singen, goed geschikt was voor een
‘Amaliaboom’. Maar nu moest er na het
vinden van een plaats nog een boom
gevonden worden. Er werd  gezocht naar
een boom die misschien op een plaats
stond waarvan het beter zou zijn, vanwe-
ge ruimtegebrek, om hem te verplaatsen.
Op het kerkplein bij de Vituskerk werd
een beuk gevonden die overgroeid dreig-
de te worden door een monumentale lin-
deboom. Om deze beuk toch nog een
goede kans te geven, nadat hij twaalf jaar
daar gestaan had, werd het plan gelan-
ceerd om hem als ‘Amaliaboom’ te
bestempelen. Deze beuk was dus niet
twaalf jaar oud, maar had twaalf jaar op
deze plaats gestaan.

Hoe oud is de boom?
Over de leeftijd van deze boom kunnen
we heel helder zijn. In het begin van de
zeventiger jaren van de vorige eeuw heb-

NOÉMIE

TALENTVOLSTE
SOFTBALSPEEL-

STER 2003
Noémie Boekel (1984) geboren in
Huizen, verhuist als ze 10 jaar is naar
Blaricum. Zij wordt in 2003 gekozen
tot meest veelbelovend Talent Softbal.
Het is een zonnige herfstochtend als we
in huize Boekel een stralend enthou-
siaste sportvrouw ontmoeten. “In 2008
doen we mee met onze softbalploeg aan
de Olympische Spelen!” Om haar uit-
spraak kracht bij te zetten, verklaart
ze: “De komende play-offs gaan we
zeker halen.”

Softbal
Softbal werd in 1887 uitgevonden door
George Hancock als variant van het
bekende honkbal. Het ontstond uit het
Amerikaanse indoor baseball dat door
honkballers als zaalsport werd beoefend
in de winter om in vorm te blijven. Softbal
verschilt weinig van honkbal wat betreft
regels en voorschriften. Eén van de opval-
lendste verschillen zit in de bal. Bij soft-
bal is de bal groter, zwaarder, maar ook
zachter, vandaar de naam.

Passie
Samen gaan we op zoek naar haar passie
voor de bal. Al op 4 à 5 jarige leeftijd
wordt ze lid van ‘Zuidvogels’. De bal is
dan al haar favoriete speelgoed. Hoewel
ze twijfelt tussen tennis en voetbal, krijgt
de ‘peanut-ball’ (een verkleinde vorm van
softbal) haar volle aandacht. Wanneer ze
bij de pupillen het echte softbal gaat spe-
len, – ze is dan ongeveer 8 jaar oud – , is
er voor haar geen weg terug meer. Als ze
10 jaar is verwisselt ze haar school ‘Het
Baken’ voor ‘De Levensboom’.  Er vol-
gen jaren van trainen, toernooien en wed-
strijden. Noémie geniet van ‘haar’ sport.
Jammer genoeg degradeert haar club. Min
of meer gedwongen gaat ze via Almere
’90 naar de hoofdklasser de ‘Pirates’ in
Amsterdam. Haar vechtlust, passie en
gevoel voor de bal worden al gauw opge-
merkt op het veld. Als catcher is ze vrij

snel en ook aan slag is ze sterk. In de win-
ter van 2003-2004 krijgt ze een uitnodi-
ging voor de selectiewedstrijden van het
Nationale Team. 

Nationaal Team
Enigszins verbaasd kijken we haar aan en
vragen: “Keek je daar niet van op? Ging
dat niet erg vlug?” Bescheiden, haast ver-
ontschuldigend antwoordt ze: “Ik speelde
al een tijd in Jong Oranje en dan komt
zo’n uitnodiging niet onverwacht. Daar
komt nog bij dat men bezig is om wat jon-
gere speelsters een kans te geven met het
oog op 2008. Zenuwachtig was ik niet
voor de selectietrainingen, want er gingen
nog meer speelsters van Jong Oranje
mee.” Afgelopen zomer werd de definitie-
ve selectie bekend gemaakt, waarin
Noémie een plek kreeg, en waar ze heel
blij mee was.

Akademie Lichamelijke Opvoeding
Voor haar vriendinnen krijgt ze echter
steeds minder tijd. Toernooien volgen
elkaar op: Italië, Praag, Amerika.
Griekenland  komt naar Nederland. Om
haar aangooi te verbeteren en sterker te
maken, traint ze elke woensdag in
Almere, terwijl de centrale training van de
selectie plaatsvindt in Amsterdam. En
alsof dat allemaal nog niet genoeg is volgt

ze als student een opleiding bij de
Akademie voor Lichamelijke Opvoeding.
“Van softbal kun je niet leven,” merkt ze
op, dus moet er gezorgd worden voor
later. Gelukkig ligt het veld van de centra-
le training vlakbij haar school en woont ze
sinds kort in Amsterdam, hetgeen tijd-
winst betekent.

Landskampioen
Hoewel ze er de afgelopen zomer nog van
overtuigd was dat ze voorlopig bij de
‘Pirates’ zou blijven spelen, wordt tijdens
ons gesprek duidelijk dat ze per 1 novem-
ber ‘04 overgaat naar de ‘Sparks’ (de
landskampioen) in Haarlem.

Amerika
Terwijl ze eigenlijk haar koffer moet pak-
ken, is ze zeer ontspannen en vol ver-
wachting wat de toekomst haar zal bren-
gen. Morgen, 21 oktober ’04, reist ze naar
Florida om deel te nemen aan een WK
voor studenten. We nemen afscheid van
elkaar en buiten, lopend over de herfstbla-
deren, is haar enthousiasme op ons over-
geslagen en denk ik: “Nog maar drie keer
herfst, en dan…” De redactie van ‘hei en
wei’ wenst haar veel succes en een grote
dosis geluk op de ladder naar de top. In
2008 zullen we zeker meer van haar
horen!  

Seminole College
We schrijven nu december 2004: na haar
terugkomst  uit Amerika (Florida) is
Noémie benaderd door The Seminole
College in Oklahoma. Opgevallen door
haar speelwijze tijdens het WK werd ze
gevraagd om ca. 5 maanden deel uit te
komen maken van The College. Deze spe-
ciale opleiding richt zich primair op ver-
volmaking van het softball. Daarnaast
krijgt men een pakket studierichtingen
aangeboden, dat te vergelijken is met het
Nederlandse vwo. Men mag één richting
(vak) kiezen. Eind mei 2005 is Noémie
weer terug in ons land voor de tweede
helft van de competitie en dan maakt ze
weer deel uit van de Sparks in Haarlem.
Het plotselinge vertrek van bondscoach
Farley zal geen nadelige gevolgen hebben
voor de voorbereiding van de Olypische
Spelen in 2008.

Hennie Lamaker

ben Leo Bruggeman en ondergetekende
jonge zaailingen van een beuk gevonden
onder een groep hulsten in het plantsoen
aan de Piepersweg.
We hebben ze gekoesterd als waren het
“onze eigen beukjes”. Via de broeibak
van de voormalige gemeentewerf aan de
Middenweg kwamen ze op de voormalige
gemeentekweek aan de Schapendrift
terecht. Daar groeiden ze op en werden
daarna hier en daar gepoot in het dorp. Zo
staat er onder andere één op de kruising
van de Koningin Wilhelminalaan met de
Koningin Emmalaan op Crailo. Toen de
gemeentekweek van de Schapendrift weg
moest, zijn de overgebleven beuken door
de firma Groenestein met een graafmachi-
ne naar het net gerenoveerde kerkplein
gebracht en daar geplant. Net zoals met
alle bomen, maar bij beuken in het bijzon-
der, moet er dan grond meegenomen wor-
den waar ze in gestaan hebben. Dit omdat
er in die grond schimmels zitten die voor
de verplante boom onontbeerlijk zijn: de
boom leeft in symbiose (samenleving)
met deze schimmels. Dus, deze nieuwe
‘Amaliaboom’ is ruim dertig jaar oud en
laten we hopen dat hij nog jaren zal staan
op zijn vijfde plekje en mag uitgroeien tot
een mooie monumentale boom. Niet
onvermeld mag blijven dat het mooie hek
dat eromheen staat is geschonken door de
familie Roy en Sandra Karsters, wonende
aan de Kerklaan 13, vroeger de boerderij
van Piet de Jong (van Henk van Steffen).
Deze familie is zo betrokken bij dit dorp
en vindt het zo leuk dat tradities in stand
gehouden worden, dat ze  als een kleine
blijk van waardering dit er graag voor
over had. Al met al hebben veel mensen
zich ingespannen om ervoor te zorgen dat
we nu weer een herinneringsboom rijker
zijn, met een heel verhaal eromheen, in
ons traditierijke dorp Blaricum. Daarom
veel dank aan de medewerkers van de
gemeente Blaricum en de familie Roy en
Sandra Karsters. 

Frans Ruijter  

“Steen is gevormd door de natuur. Het
is een prachtig, duurzaam en tijdloos
materiaal. Met een heel leven achter
zich blijft het veranderen van samen-
stelling en structuur.” Een uitspraak
van Ellen Broens, daarmee verklarend
waarom zij gefascineerd is door dit
materiaal. Ze gebruikt het voor haar
grafmonumenten die men ook op onze
Blaricumse begraafplaats De Woens-
berg aantreft: “Een fantastische plek,
ik kan me goed voorstellen dat je daar
graag wordt neergelegd.”
Van jongs af aan wilde zij een ambacht
leren; werken met haar handen en iets
moois creëren. Ze volgde de steenhou-
wersopleiding in Utrecht, want: “Stenen,
ik ben er verliefd op.” Vanaf 1987 ‘hakt’
zij! Veel letters: “Handgehakte letters is
het mooiste wat je kunt hebben in steen-
houwerstermen.” Vanuit die ambachtelij-
ke fase is ze geleidelijk meer gaan ont-
werpen: “Door de uitvoering uit handen te
geven kan ik mij daar volledig op richten.
Mensen helpen iets moois te bedenken
voor op een graf. Er is van alles mogelijk
met diverse schitterende materialen:
steen, glas, metaal, brons, of combinaties
daarvan. De laatste jaren zijn er veel
taboes doorbroken, waardoor mensen de
ruimte krijgen iets eigens vorm te geven.
Wanneer men een bal wil, zorg ik dat die
bal op enigerlei wijze vastgehouden
wordt!” 

De essentie er uithalen
Ellen komt met de nabestaande in contact
wanneer rouw en verwerking al zijn
begonnen. In welke fase van dat proces zij
insteekt ligt bij iedereen verschillend,
maar het is belangrijk dat dit niet te snel
plaatsvindt. Men moet zichzelf de tijd
gunnen om een goede keus te maken.
Samen met haar opdrachtgever gaat ze na
hoe de nagedachtenis aan de overledene
vormgegeven kan worden. Dit noemt ze
“het bijzondere ontmoeten.” Mooier dan
het hakken zelf wat uiteindelijk een
ambacht is; wanneer daarbij iets fout gaat
wordt er gewoon opnieuw gehakt! Maar
een rouwproces voltrekt zich gedurende
een periode van verdriet en kwetsbaarheid
in iemands leven. Wat vaak betekent dat
mensen ‘echt’ zijn en wat kan leiden tot
wezenlijk contact, het zeldzame ‘ont-
moeten’. Ellen: “Ik voel mij bevoorrecht
wanneer men zoveel vertrouwen in mij
heeft dat men mij dan toelaat. Wat overi-
gens wel voorwaarde is om het eigen
gevoel van die nabestaande te kunnen
‘pakken’. En dat vervolgens te vertalen
naar een blijvende, tastbare herinnering.
Mensen willen graag iets kwijt van zich-
zelf. De behoefte wat moois te creëren
kan ik kanaliseren. Ik zie het als mijn taak
daar de essentie uit te halen en iets te ont-
werpen wat de overledene recht doet.”

Aarde waarin geprutst kan worden
Zonder de privacy van de opdrachtgevers
te schenden vertelt Ellen over de totstand-
koming van een monument en hoe achter
elk daarvan een verhaal schuilgaat.
Wanneer die geschiedenis is getransfor-
meerd tot een uitgewerkt plan gaat ze
daarmee samen met de cliënt naar de
beeldhouwer die een model maakt. Zij
kiest een sokkel, zorgt voor de passende
entourage. Die kan gevormd worden door
de eigen verzameling keitjes van de over-
ledene, maar ook bestaan uit glasplaten of
gesmolten glasbrokken met de suggestie
van water. Naast steen ervaart ze staal
eveneens als geschikt materiaal, omdat
het volgens haar een symbolische werking
heeft. Maar ook een eenvoudige zwerfkei,
geplaatst op aarde waar nog wat in

‘geprutst’ kan worden, is een manier om
de overledene te karakteriseren. Ellen:
“Wanneer mensen eerlijk zeggen wat ze
willen kan ik er altijd wat mee!” 
Het eerste contact met de cliënt vindt bij
haar thuis plaats. De woning is niet moei-
lijk te traceren. De passie van haar
bewoonster is ook buiten duidelijk zicht-
baar: stenen! Ze liggen overal in en rond-
om haar huis. Ook op de royale keukenta-
fel waaraan de eerste oriënterende
gesprekken plaatsvinden. En in haar ‘ate-
lier’ op een werkblad, bezaaid met pape-
rassen en foto’s, en zich uitstrekkend over
de hele breedte van de kamer onder een
raam dat eveneens gaat van wand tot
wand. Vanaf die plek observeert ze met
genoegen het door haar royaal gestimu-
leerde vogelleven in de tuin. Overal in het
vertrek bevinden zich ‘mooie dingen’:
foto’s, schilderijen, beelden. Met achte-
loos daartussendoor een pak wasknijpers,
een fles olijfolie: “Wanneer er mensen

komen moet ik als een gek gaan oprui-
men!” Van de stenen die zich hier in alle
soorten en maten bevinden legt ze uit
waarom ze haar fascineren. Enthousiast
heen en weer rijdend in haar soepel wend-
bare rolstoel, want Ellen Broens heeft
multiple sclerose (MS).

Het leven valt niet te verzekeren
Het lijkt tegenstrijdig, de tengere vrouw in
de rolstoel die bevlogen vertelt over haar
ambacht: steenhouwen! De daartoe beno-
digde fysieke kracht is omgezet in een
sterke vastberadenheid. Laconiek:
“Zonder MS zou ik dit vak misschien op
een andere manier uitoefenen. Je moet je
leven door die aandoening niet laten bepa-
len, maar er wel rekening mee houden! En
wanneer ik met een klant over een
begraafplaats ga moet hij me wel duwen.
Over die stoel heb ik het niet meer, dat  is
bijzaak. Mensen zouden er alles voor over
hebben om hun geliefden terug te krijgen,
ook in een rolstoel.” Hoewel bijzaak,
maakt het haar eigen kwetsbaarheid en
ervaring met verdriet en verlies zichtbaar.
Wat mensen het vertrouwen geeft dat zij
haar veilig toe kunnen laten tijdens het
proces, waarin zij de herinneringen aan
hun dierbare met haar gaan visualiseren,
omdat ook zij weet wat rouw betekent.
Vijf jaar geleden ging de al langer aanwe-
zige MS Ellen meer parten spelen, ze
startte desondanks resoluut haar eigen
bedrijf. Niet iedereen had vertrouwen in
die krachtmeting. Zij zelf wel: “Ik heb
vakkennis, ervaring, contacten en weet
wat mogelijk is.” Dat zelfvertrouwen is
terecht gebleken. Ze heeft het druk en het
groeiende aantal opdrachten geeft haar
voldoening: “Je bent niet uitgeschakeld
met MS!” Om opgeruimd aan die consta-
tering toe te voegen: “Tegenwoordig den-
ken mensen dat ze alles kunnen verzeke-
ren, ook het leven. Nee dus, het is gewoon
mazzel als je kunt doorgaan op de manier
zoals je bezig was. Pluk de dag en leef
nu!.” Een bijzondere uitspraak voor de
ontwerpster van grafmonumenten! Ellen
Broens, een mooie, inspirerende vrouw.
Voor informatie: tel. 5234555, 
www.persoonlijkegrafmonumenten.nl.

Ina Schaafsma

Foto: Sybert Blijdenstein

VISSER
Ook aan de wal
Vangt de visser wel eens bot.

(Peter van Elswijk)

INBRENG 
ROMMELMARKT

2005
Gaat u binnenkort uw zolder, kelder of  
rommelkast opruimen? Goed idee, want u 
kunt uw goederen weer inbrengen voor de 
rommelmarkt 2005, die traditiegetrouw
plaatsvindt op de Blaricummerie op 
Koninginnedag. U kunt uw spullen bren-
gen naar Rie Rigter, Eemnesserweg 4, 
Blaricum. GROOT MEUBILAIR, ZIT-
BANKEN, FAUTEUILS, KOELKAS-
TEN, MATRASSEN E.D. GELIEVE U 
NIET TE BRENGEN.

Een woord van scherts doet licht 
over het verstand opgaan en 
verjaagt de wolken van somberheid, 
die het hart van de mens omringen.

Inayat Khan

ELLEN BROENS, ONTWERPSTER 
VAN GRAF-MONUMENTEN



Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

Jan en André Visser
LEVERING VAN O.A.
Wasmachines, Gasfornuizen,
Boilers, Geysers, Kachels,
Stofzuigers, Verlichtingsartikelen

LOODGIETER: Meentzoom 29
telefoon (035) 538 24 85

AANLEG EN ONDERHOUD VAN:
Gas-, Water- en Sanitaire installaties.
Elektrische installaties

ELECTRICIEN: Evenaar 8
telefoon (035) 538 78 92

de Specht
Boom-, en 

Groenverzorgingsbedrijf
Blaricum

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

D. BEEK

AARDAPPELEN-
GROENTEN- EN FRUITHANDEL

Dorpsstraat 3, Blaricum, tel. (035) 5383409

piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas

Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV

AllianceFrançaise
’t Gooi

Voor Franse taal en Franse cultuur.
Taal- en andere cursussen, lezingen, reizen, toneel.

Info tel.: 06 - 53 49 25 75

Siertuincentrum Calis
TUINAANLEG EN ONDERHOUD

Schapendrift hoek Eemnesserweg Blaricum • 035 - 531 17 01

• Vaste planten, heesters, coniferen en bomen
• Kamerplanten, snijbloemen en boeketten

• Perkplanten en bloembollen
• Meststoffen, sierbestrating, tuinhout, grondsoorten in zakken of los gestort

Dorpsstraat 8 - 1261 ET  Blaricum
Tel. (035) 531 79 98

e d e l s m i d  -  j u w e l i e r

Fritz
Hörl

de “Briljant” versierder van ‘t Gooi ARMARIUM
Meubelmaatwerk
van ontwerp tot 
uitvoering

Interieur

Restauratie
van antieke meubelen

Meubelstoffering

Antiek in - en verkoop

Winkels

Angerechtsweg 4
1261 XH Blaricum
Marktstraat 50
1411 EB Naarden Vesting

Werkplaats

Angerechtsweg 3a
1261 XG Blaricum

Telefoon

06 50692151
06 55867534
035 5266863

Diensten in het weekend
Zaterdag 17.00 en Zondag 11.00 uur: 
Eucharistieviering of Woord en 
Communieviering.       
Zondag 6 februari: kindernevendienst
Door de week: Donderdag 19.15 uur: 
Avondgebed in de dagkapel
Bijzonderheden:  
Woensdag 2 februari 10.00 uur:
Seniorenmis waarna koffiedrinken.
Op dit feest van Maria Lichtmis wordt
de Mariakapel plechtig opengesteld. 
Woensdag 9 februari 19.15 uur
Viering van Aswoensdag.
Begin van de veertig dagentijd.
Zondag 20 februari 11.00 uur:
Gezinsviering m.m.v. het kinderkoor
Voor verdere informatie:
Zie informatiebord bij de hoofdingang
van de kerk, of Pastor C. Lavaleije,
Kerklaan 19, 1261 JA Blaricum. 
Tel. : 035 -53 83153.
E mail: stvitusblaricum@hetnet.nl

Protestantse Gemeente

Blaricum

R.K.      Parochie 

St. Vitus BlaricumZondag 30 januari, 10.00 uur
Ds. Josee van de Putte, Eemnes   
Zondag 6 februari, 10.00 uur
Ds. W.G.J. van der Sluijs
Zondag 13 februari, 10.00 uur
Ds. G.T.van Es, Utrecht
Zondag 20 februari, 10.00 uur
Ds. W.G.J. van der Sluijs,
Dienst van Schrift en Tafel   
Zondag 27 februari, 10.00 uur
Ds. G.J.Venema, Leiden
Tijdens de diensten is er kinderoppas (0-4
jaar) en kinderkerk (4-12 jaar). De jeugd-
kapel voor jongeren van 12-18 jaar komt
bijeen in de Blaercom.
www.protestantsegemeenteblaricum.nl.

T 035-5264531
F 035-5266062

Wetering 41
Blaricum

Voor al uw drukwerk

BLARICUMSE BERICHTEN

Colofon

Eindredactie:
Sybert Blijdenstein 
Kopij: William Singerweg 13, 1261 EH Blaricum
(035) 5383893 of 06-54995520, zowel aan
heienwei@jm2.nl als aan
redactieheienwei@xs4all.nl
Redactie: Ada Keizer, Christa Hogenkamp,
Linda Knufman, Hennie Lamaker, Conny Rector,
Frans Ruijter, Ina Schaafsma, 
Corryn de Vrieze-Brandenburg, Jan Willems,
Tiny de Wit, Adrie van Zon
Medewerkers: Anneke Bruggeman-Mulder,
Eric Bulten, Linda Eggenkamp, Els de Graaf,
Aty Lindeman-Strengholt, Mariëtte v.d. Spek,
Rob Tammerijn, Piet Niks, Satyamo Uyldert,
Gerbe v.d. Woude
Advertentie-, sponsoropdrachten:
Jacqueline Gesink, tel.: (035) 531 31 62
Uitgever: Stichting Dorpsblad Blaricum 
Voorzitter: Huub de Klerk 
Secretariaat: Jacqueline Gesink, gesink@cs.com
Penningmeester en donateursinformatie:
Pim Baljet, tel. (035) 538 31 58 
Banknr. 55.16.17.047 
t.n.v. Stichting Dorpsblad Blaricum
Druk: JM2 grafische producties, (035) 5316520
Oplage: 4250

hei&wei bestaat mede dankzij een voorlichtings-
bijdrage, donaties en de adverteerders

KOPIJ
Heeft u iets te melden over uw club, ver-
eniging, evenement of andere zaken in
Blaricum, laat het ons weten. Bij voor-
keur per e-mail aan zowel de redactie
(redactieheienwei@xs4all.nl) als aan de
drukker (heienwei@jm2.nl) of op dis-
kette naar onderstaand adres. Niet groter
dan een half A4 en indien mogelijk voor-
zien van een bijpassende foto.

Kopij voor het februari nr. 
inleveren vóór 31 januari 2005, 

William Singerweg 13
Verschijningsdatum februari nr.

24 februari 2005  

CULTUUR:
Galerie de Vlierhove in Blaricum: t/m
6 februari verkooptentoonstelling van
schilderijen en aquarellen uit de eerste
helft van de 20e eeuw, van de collectie
‘Madelon Eekels Kunsthandel’, met
o.m. werken van Gestels, Israëls,
Sluiter, Verweij, en Vreedenburgh.
Tegelijkertijd: hedendaagse schilders en
beeldhouwers uit de Vlierhove-exposan-
tenkring, en een nieuwe serie landschap-
pen in olieverf van de jonge Siciliaanse
schilder Michele Ciacciofera. Van 20
februari t/m 13 maart Paul Overhaus:
overzichtstentoonstelling en zijn nieuw-
ste werk.  Openingstijden: donderdag
t/m zondag 14.00–17.00 uur. Dorps-
straat hoek Fransepad. Informatie: 035-
5383736, www.vlierhove.nl.
Galerie Bianca Landgraaf in Laren
(Zomertuin 11, Hamdorffcomplex): t/m
27 februari de Winterparade 2005,
groepstentoonstelling met o.a. beelden
van Eric Claus en Margriet Zwetsloot.
Nieuw: beelden van André Vranken.
Openingstijden: woensdag t/m zondag
13.00–17.00 uur en op afspraak.
Feestdagen gesloten. Info: 5335987.
www.galeriebiancalandgraaf.nl.
Singer Museum te Laren: t/m 6 maart:
‘Singer Solo: Leo Gestel in zwart wit’,
t/m 24 april:  ‘Berliner Secession,
Schilders van Berlijn 1888-1918’.
Openingstijden: dinsdag t/m zondag
11.00–17.00 uur. Info: 035-5393939,
www.singerlaren.nl.
ALGEMEEN:
Binnenlandse Strijdkrachten Blaricum-
Eemnes-Laren Groep Branse: Wens
van L.G. Calis (1919): een reünie in mei
2005. Er bestaat een foto van deze
groep, gemaakt in mei 1945 bij het oude
politiebureau in Laren. Wie heeft deze in
bezit? Reacties naar: Lida Calis 040-

2111110 / fax 040-2113432. E-mail: stu-
dio-everest@zonnet.nl.
Hatha-Yogalessen in de Blaercom: op
maandagochtenden door Monique
Boshuizen. Er zijn nog enkele plaatsen
vrij. Info: tel. 6981410, 
e-mail momoyoga@tele2.nl. 
Op maandagavonden van 20.00 tot
21.30 uur door Vonny du Maine. Info:
tel. 6942710, 06-33308402, en
www.yogalife.nl.
Internet Café voor en door 50 plus-
sers: in het BEL-Wijksteunpunt Plus,
Onder de Bogen 1, Laren, naast
Johanneshove. Initiatief: S.W.O.B.E.L.
en Rotary Laren. Ook vrijwilligers
gezocht. Voor inlichtingen: Erik
Schrage, tel. 5314514.
Intocht van St.Nicolaas in Blaricum:
een serie van 100 leuke en mooie foto’s
is on line te zien op de website
www.vlugheidenkracht.com.
IRIS thuisopvang BEL: meer dan 10
jaar actief. Vrijwilligers proficiat, en
bedankt voor jullie geweldige inzet! Zij
kunnen, voor drie aaneengesloten uren
per week, tijdelijk de mantelzorgers ver-
vangen zodat deze even de tijd hebben
voor zichzelf. IRIS is nu ook in het
Wijksteunpunt Plus in Laren, Onder de
Bogen 1. Vrijwilliger worden of meer
informatie als mantelzorger? Bel Bea
Kuijs (coördinator), tel. 5310273.
Radio 6 FM Politiek: elke zondag van
13.00 tot 14.00 uur, interviews met een
raadslid of politicus uit de BEL-dorpen.
De uitzending Politiek Café gaat
gewoon door: 1 x per maand ’s zondags
12.00-14.00 uur. Op de kabel: 92.3. Via
de ether: 92.0 FM.   
Rollybus, vervoer voor gehandicapten
en ouderen: door vrijwilligers. Lage
prijzen. Op tijd. Ruimte voor gratis
begeleider. Lidmaatschap: € 12,- p.j.

Vervoer: 1 dag tevoren aanvragen.
Aanmelden, opgeven en tarieven: bel op
werkdagen 9.00–10.30 uur met 035-
5315522.
Schaapskooi Blaricummerheide: open
iedere zondag 14.00–16.00 uur.
Scoutinggroep Tymen de Saeyer: jon-
gens en meisjes van 5–7 jaar komen
iedere zaterdag samen in ‘Hot Sitonia’,
hoek Meentzoom/Schapendrift. Zij spe-
len Pompedom, Lange Doener, Frederic
Scheurmaar en Lappenzak. Slecht weer?
Dan binnen iets leuks doen. Soms ergens
heen en een nachtje slapen. Meespelen?
Bel ’s middags Angelique (06-1936217)
of kom zaterdagochtend 10.30-12.30
uur. Tot snel.
Stichting ’t Gilde: spreekuur donderdag
11.00-12.00 uur in ‘De Warrekam’ te
Laren. Ouderen geven belangeloos
advies: bankzaken, computers, boeken-
restauratie, onderneming starten, tuinin-
richting etc. Info: tel. 5242313,
www.gildegooinoord.nl.
Stichting Lokaal Welzijn (S.L.W.) in
De Blaercom:
- Biljart- en Klaverjasmiddag: elke
dinsdag 13.30-17.00 uur. Kosten: € 5,-
per maand. Geen keu? Is aanwezig.
Opgeven: zie onder. 
- Koersballen: elke vrijdag 13.30-15.30
uur. Kosten: € 4,- per maand. Een bal-
spel dat lijkt op Jeu de boules, maar de
ballen rollen hier met een boog. 
Opgeven: woensdag- en donderdagmor-
gen in De Blaercom. Info: S.L.W/
Lisette Mooij, tel. 5312977 / 5262902.
Inloopmiddag: elke woensdag 13.30-
16.00 uur. Babbeltje, krantje, spelletje,
kopje koffie. Kosten € 1,- per keer.
Weerbaarheidscursus: voor meisjes
(groep 7 en 8): in De Malbak. Informatie:
5262902.

GEBOORTEN
18-11-2004 Yentle Sophie Herder
30-11-2004 Mali Louise Stermer
07-12-2004 Rayan Jabil
09-12-2004 Faye Dagmar Couperus
16-12-2004 Luke Michael Stitson
16-12-2004 Finn Thomas Carpenter
19-12-2004 Jack Haye Koster
19-12-2004 Kevin Bogaard
19-12-2004 Antoine Frederik Jozef 

Snelder
20-12-2004 Adrianus Cornelis 

Maximiliaan Marie Kool

CURSUS
STIJLDANSEN

VOOR OUDEREN
De Stichting
Lokaal Welzijn
(SLW) organi-
seert een cursus
stijldansen begin-
ners voor 50 plus-
sers in dorpshuis
De Blaercom,
Schoolstraat  3 in
Blaricum. 
Stijldansen is

enorm populair, want door inspanning
is dansen een hele gezonde ontspan-
ning! Men kan zich zonder partner opge-
ven, met partner bent u natuurlijk ook van
harte welkom, dame/dame of dame/heer.
Op de beginnerscursus leert men de basis-
passen en enkele figuren van de Quickstep,
Engelse wals, Tango, Rumba, Cha-cha-cha
en Jive. Ook voor dames en heren die lang
geleden les hebben gehad is dit een
geschikte cursus. Minstens zo belangrijk als
het leren van danspassen is het sociale
aspect op de dansles: men maakt snel nieu-
we kennissen tijdens het wekelijks uitje.
Het cursusgeld bedraagt voor 10 lessen
€ 60,-. Start vrijdag 11  februari, van 14.00
uur – 15.00 uur. Inschrijving  op woensdag-
en donderdag morgen in het dorpshuis, info
SLW, Lisette Mooij tel. 5312977.

Willy Sluiter

Er is niets wat wij op de markt 
van het leven kunnen krijgen, 
waar wij niet vroeger of later 
voor moeten betalen.

Inayat Khan

HUWELIJKEN
06-12-2004 George van Hemert, en: 

Geertruida Maria van den 
Hoek

10-12-2004 Nicolaas Bernard Spits, 
en: Elisabeth, Johanna
Theresia Maria Bosboom

18-12-2004 Augustijn de Jong, en: 
Eveline Milders

22-12-2004 Menno Molendijk, en: 
Pieternella Taal

WIST U DAT.….
• Aangifte bij de politie via internet

kan. Uitsluitend voor lichtere zaken,
dader onbekend, geen getuigen en zon-
der geweld. Via www.politie.nl (hokje
‘korpsen’ aanklikken).

• Honden aangelijnd dienen te zijn in
het dorp en op de heide. Boete: € 27,-.
APV. art.2.4.17 en 17a.

• Ruiters, en (brom)fietsers het verbo-
den is op wandelpaden te komen.
Zowel op de heides als in het dorp. 
APV .art.5.4.2.

• Alle nieuwbouw seniorenwoningen op
het Werfterrein verkocht zijn: 7 aan
ingezetenen, 5 aan niet-Blaricummers.

• Begraven in Blaricum veel duurder is
geworden. Een koopgraf met onder-
houd gaat € 5.000 kosten, was € 3.800.
Teveel instroom vanuit buurgemeenten.
Tarief in Huizen is € 6.800. 

• Cabaret in Blaricum komt. Loets
Drent van Stichting Evenementen
Blaricum heeft plannen om grote namen
naar het Vitusgebouw halen voor zon-
dagmatinees. 

• Het O.Z.B.-tarief voor winkelpanden
met een woonfunctie verlaagd is naar
het woonhuistarief.

• Malbak-noodgebouw in het Bijvanck-
park de Maten van de rechter voorlo-
pig door de gemeente niet neergezet
mag worden wegens (nog) ontbreken
van vereiste planmatige onderbouwing
van het Centrumplan Bijvanck. 

• B & W van Blaricum het Integraal
Veiligheidsplan 2005 hebben gepre-
senteerd. Een breed scala van maatrege-
len, regelgeving, ondersteuning en
handhaving moet de veiligheid in ons
dorp dit jaar verhogen.

• BEL-gemeenten hun bestuurskwali-
teit gezamenlijk gaan meten. Het raads-
voorstel is te lezen op www.blaricum.nl.

• Nieuwe verkeersmaatregelen in
Blaricum getroffen worden in 2005. Zo
worden er twee 50 km-drempels aange-
legd op de Eemnesserweg, tussen de
Schapendrift en Laren, worden er twee
plateaus aangelegd op de aansluiting
van de Schapendrift op de Eerste
Molenweg en op de Ekelshoek. En het
fietspad bij kruising Loverpad-Stobbe
wordt verbeterd, en het voet/fietspad
tussen Torenhof en Oranjeweitje herin-
gericht.      

• Kunstriet (“badmuts”) op daken in
Blaricum omstreden is. De gemeente wil
er niet aan. De Raad van State doet hier-
in uitspraak.

• Gebruikte gsm/mobieltjes ingeleverd
kunnen worden bij de DA-drogist aan de
Torenlaan, voor het goede doel.

• Lege printercartridges bij de
Blaricumse Boekhandel kunt inleveren
en 100% volle, gerecyclede cartridges
kunt kopen tegen een aantrekkelijke
prijs.  

(Bron: kranten- en persberichten, officiële
publicaties en stukken)

Venenweg 3, 1261 HX Blaricum
Tel: 035-5384020, fax: 035-5384021


