
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.

60E NATIONALE
HERDENKINGS-

AVOND
Op woensdag 4 mei 2005 wordt de 60e

Nationale Herdenkingsavond gehouden.
Het programma luidt als volgt:
18.00 uur: het uitsteken van de vlag half-

stok (tot zonsondergang)
19.15 uur: samenkomst in de kerk van de

Protestantse Gemeente
Blaricum

19.30 uur: begroeting door burgemeester
van Blaricum mw. drs.
W.H.C. Ton, orgel en trompet,
toespraak door ds. W.G.J. van
der Sluijs (orgel: de heer M.
van der Heide, trompet: de
heer H.J. Sevenstern)

19.45 uur: luiden van de klokken
19.50 uur: stille tocht van de kerk naar het

Monument voor de gevallenen
in het plantsoen aan de
Piepersweg

19.55 uur: zang door het Blaricums
Gemengd Koor (‘Blijf bij mij
Heer’)

19.59 uur: The Last Post
20.00 uur: twee minuten stilte, waarna de

vlag wordt gehesen en het
Wilhelmus wordt gezongen
samen met het Blaricums
Gemengd Koor

20.07 uur: kranslegging namens het
gemeentebestuur door de bur-
gemeester  met medewerking
van de Scoutinggroep Tijmen
de Sayer. Vervolgens wordt de
aanwezigen bij de herden-
kingsbijeenkomst de gelegen-
heid geboden tot het brengen
van een bloemenhulde.

SPONSORS

28e jaargang
nr. 285
mei 2005

B l a r i c u m

eigenaar: de heer R. Ton

BL A R I C U M S E

AP OT H E E K

Fa. Wed. B. Vos

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

Torenlaan 12, Blaricum 035-5315300

de Jong Strankinga Ronk

HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

dorpsblad voor Blaricum
HEI & WEI IS HET DORPSBLAD DOOR EN VOOR ALLE BLARICUMMERS EN IS EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DORPSBLAD BLARICUM.

heihei&&weiwei

Er is in 2004 door een groep mensen
een waarnemingsrapportage over de
Eng gemaakt en overhandigd aan de
gemeente. Het gaat over het gebied wat
globaal is gelegen tussen de Blaricum-
merweg, Meentzoom, Bergweg, Huizer-
weg, Houtwal, de grens met Huizen en
de Randweg Midden. Deze rapportage
is goed opgebouwd, vanaf het ontstaan
van de Eng tot de huidige situatie. Over
dat laatste maken zij zich terecht zor-
gen. Dat het nooit meer zal worden
zoals op bijgaande foto, zal eenieder
wel duidelijk zijn. De vooruitgang is
ook in ons dorp niet stil te zetten.

Geschiedenis 
De Eng is ontstaan door de laatste ijstijd.
Als uitloper van de Utrechtse heuvelrug is
ze uniek, omdat ze een buffer vormt tus-
sen de Eemvallei en de hoger gelegen hei-
degronden. Deze gronden waren vaak
particulier bezit. Veel akkers waren omge-
ven met (eiken)hakhoutbosjes, de zoge-
naamde ‘telgbosjes’ en ander geriefhout-
bosjes. Een (eiken)hakhoutperceel werd
eens in de zes tot acht jaar afgezet door
middel van een bijl of een klein bijltje,
‘hiep’ geheten. Dit verklaart de naam
‘hakhout’. De afgehakte takken werden
gebost en gebruikt als basis onder de
hooiberg om lucht onder het opgestapelde
hooi te krijgen, zodat ook het onderste
hooi goed te gebruiken was. Of ze werden
gebruikt door de plaatselijke bakkers om
als brandstof te dienen voor hun ovens.
Op de akkers zelf werden grote hoeveel-
heden rogge, haver, aardappels, bieten en
boekweit verbouwd, en later de door pas-
toor Jongerius hier geïntroduceerde asper-
ges. Als de rogge eraf was werden er knol-
len gezaaid, de lange knollen moesten tus-
sen 7 en 15 augustus gezaaid worden om
een goed volgroeid gewas te krijgen. Voor
de ronde knollen had men daarvoor de tijd
tot 20 augustus.

Ontwikkelingen in de zeventiger jaren
Na de ontbinding van Stad en Lande
(Erfgooiers), en de bebouwing van de

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

Vishandel Blaricum
Meentweg 2 

Blaricum  
Tel. 035-5383337

Oostermeent (Bijvanck) is er veel veran-
derd, ook in de Eng. In de vijftiger jaren
was er al gestopt met hakken van de
(eiken)hakhoutwallen waardoor deze
steeds groter en hoger werden. Maïs deed
om bedrijfseconomische reden zijn intre-
de, wat het gezicht nu ook niet bepaald
verfraaide. Doordat er meer mensen in
onze omgeving kwamen wonen is het
logisch dat de recreatiedruk op het gebied
steeds groter werd. Intussen was ook de
gemeente gestart met de gronden in haar
bezit te krijgen. Kortom: het toezicht op
en het onderhoud van dit veel geprezen
gebied ging zienderogen achteruit.

Eenentwintigste eeuw
Jammer genoeg moeten we constateren
dat de verloedering van de Eng alleen
maar toeneemt met als negatief hoogte-
punt een ernstige inname van openbare
grond, in het  waarnemingrapport i.o.g. (=
inname openbare grond) genoemd. Het
oneigenlijk in gebruik nemen van grond
zonder dat daar een tegenprestatie tegen-
over staat (huur) heet gewoon ‘ontvreem-
den van gemeentelijke eigendommen’.
Het is dus zaak om dit zo snel mogelijk
recht te zetten voordat er sprake kan zijn
van verjaring. Het betreft hier namelijk
grond die van ons allemaal is. 
De hondenuitlaatdiensten vormen een
probleem op zich. Deze zijn de laatste
jaren uit het niets ontstaan en voorzien in
een behoefte, maar dat dit gebeurt in
‘onze’ Eng is jammer. De honden worden
met grote aantallen tegelijk gebracht met
een busje dat in de berm wordt gepar-
keerd. De beesten staan niet onder appèl
en rennen over de akkers en door de bos-
sen. Dit is zowel voor de boer die het land
in gebruik heeft alsmede voor de nog aan-
wezige grondbroeders een ongewenste
situatie.

Hoe nu verder?
De aangerichte schade aan dit bijzondere
gebied kan nog hersteld worden. Maar het
is vijf voor twaalf. Er moet niet langer
worden gewacht om met alle betrokken
partijen rond de tafel te gaan zitten en te
werken aan een oplossing. Maar wie zijn
dan die betrokkenen? Natuurlijk de
gemeente Blaricum, de Agrarische
Stichting, de Camping ‘De Woensberg’,
de samenstellers van deze waarnemings-
rapportage en, misschien als deskundige
op dit gebied, het Goois Natuurreservaat
(GNR). Die heeft namelijk de Naarder
Eng ook zoveel als mogelijk in oude luis-
ter hersteld. Het zou toch doodzonde zijn
als dit cultureel erfgoed ons door de vin-
gers glipt. Deze keurig verzorgde waarne-
mingsrapportage kan als handvat dienen.
Zie het als een reddingsboei, maar hij
moet wel gepakt worden. 
Wilt u meer weten over het bovenge-
noemd rapport dan kunt u Ruud Pos bel-
len: 035-5382497.

Frans Ruijter

IN MEMORIAM
RIE LIMBURG-

DE JONG
Op 19 maart jl. overleed Rie Limburg-
de Jong van de voormalige bakkerij
Limburg aan de Langeweg 8. Op 24 maart
was de begrafenis. Daaraan voorafgaand
was er een plechtige kerkdienst in de St.
Vitus met vele familieleden, vrienden en
kennissen. Rie was heel geliefd.
Dorpelingen herinneren zich nog haar
gulhartigheid en vriendelijkheid. Kinderen
kregen altijd iets extra’s als ze brood
moesten halen. Voor de vuilnisophalers
lag er altijd een zakje met snoep klaar.
Zelfs tot op het laatst toe, tot Rie twee jaar
geleden naar het Theodotion ging. We
hadden hier vroeger ook de bakkerijen
van Koetsier, Bohemen en Kots. Maar die
van Henny en Rie Limburg had iets spe-
ciaals. Het was een winkel, klein, gezel-
lig, altijd met een leuke etalage, vooral
met de feestdagen, en met kasten zo vol
met snoep, koek, marmelades, pensees en
andere lekkernijen dat Rie het brood altijd
moest halen uit een rek in de keuken. Ze
was een warme zorgzame moeder en echt-
genote voor haar vier dochters en haar
man. En koken dat ze kon! Bijna elke dag
drie groentes op tafel. En een lieve, echte
grootmoeder voor haar negen kleinkinde-
ren. Rie, een warm en sociaal voelend
mens, die ook klaarstond voor andere dor-
pelingen. De echte nabuur-hulp, zoals dat
in ons dorp al eeuwen zo is. Hei & wei
wenst haar man Henny, haar dochters, hun
mannen en haar kleinkinderen heel veel
sterkte met dit grote verlies. 

S.B.

FEESTPROGRAMMA
BLARICUM

KONINGINNEDAG
2005

Zaterdag 30 april van 9.00 tot l7.00 uur

KINDERVRIJMARKT
Van ca. 8.30 tot 13.00 uur
(Middenweg-Schoolstraat)

Handelaren zijn niet toegestaan!
Na het sluiten van de markt moeten niet 

verkochte spullen en afval
zelf worden opgeruimd!

BLARICUMMERIE
Van 10.00 tot 16.00 uur

Marktkramen in het dorpshart en
standwerktoernooi en

KLEDINGBEURS/ORANJE CAFÉ
in DE BLAERCOM.

KRUISKUIL
(hoek Brinklaan/Fransepad/Kerklaan)

Van 10.00 tot 16.00 uur: DIERENHOEK 
Vanaf 12.00 uur: 

LIVE MUZIEK: Request 
Van 12.00 tot 16.00 uur: 

KLIMWAND  
(kaartjes bij de Oranjebar)

Van 12.45 tot 13.15 uur en om 14.45 uur:
DE VROLIJKE KEUKEN 
(Scherven brengen geluk)
Van 14.00 tot 14.45 uur: 

KOPSPIJKERS
De Blaricumse Jack Spijkerman 

‘Frans Ruijter’ stelt vragen over Blaricum

KINDERSTRAATJE 
Van 11.00 tot 13.00 uur 

(Eemnesserweg tussen Dorpsstraat en
Fransepad):

KINDERSPELLETJES /
SPRINGKUSSEN

LIVE MUZIEK IN DE MUZIEKTENT
Van 13.00 tot 18.00 uur: The Street Beats

PLAYBACK / SOUNDMIXSHOW
Om 14.00 uur in de MUZIEKTENT

Aanmelding kinderen (mét de cd van de 
gekozen muziek) in het Kinderstraatje 

of bij de Oranjebar in de Kruiskuil.

VEILING t.b.v. de Oranjevereniging
Van 15.30 tot 16.00 uur.

Dit programma wordt u aangeboden door 
de Oranje Vereniging Blaricum

Secr.: Leon v.d. Laarschot, tel. 5383102

GALERIE DE VLIERHOVE
(Fransepad 1) de gehele dag open en live
muziek in de tuin van 14.00 tot 17.00 uur.

DEELNAME AAN ALLE 
ACTIVITEITEN IS VOOR 

EIGEN RISICO

Nog een klein beetje april en dan
breekt de mei-maand weer aan. 
Een drukke tijd: Koninginnedag, 
herdenking van 4 mei, viering van 5
mei, Bevrijdingstocht, Hemelvaart,
Pinksteren, de Avondvierdaagse, noem
maar op. Het blijft genieten ook met
het klimmen der jaren. Over ouder
worden gesproken. Laatst spraken we
een 65-plusser van een paar straten
verderop. Hij sprak licht geagiteerd:
“Alles verandert, zelfs de jonge men-
sen om mij heen veranderen. Allereerst
lijken ze veel jonger dan ik, toen ik nog
zo jong was. Aan de andere kant heb ik
de indruk dat de mensen van mijn
eigen leeftijd er een stuk ouder gaan
uitzien dan ik. Zo kwam ik gisteren een
oude vriendin tegen en die was zo oud
geworden dat ze mij niet eens meer
herkende. Begrijp je dat nou?” De
redactie wenst hem en u een fijne
maand toe.

S.B.

Van de redactie

ALBERT HEIJN
VERBOUWT IN

NAJAAR
Als de eind maart gestarte artikel 19-
procedure goed uitpakt gaat Albert
Heijn aanstaand najaar eindelijk
beginnen met de zo nodige verbouwing. 
De panden naast Albert Heijn staan al
enige tijd leeg. Als het aan de heer R. Ton,
eigenaar van Albert Heijn aan de
Huizerweg, ligt niet meer voor lang. Er is
een schitterend plan ontworpen, waardoor
de hele winkel inclusief de 400 vierkante
meters van de belendende percelen, com-
pleet vernieuwd zal worden. Nieuwe pla-
fonds en vloeren en een fraaie gevel met
meer doorkijk, passend in het dorpsge-
zicht. Ook de paden tussen de stellingen
worden veel breder en het assortiment zal
flink toenemen. De twee ingangen voor
en achter komen aan de rechterkant (van-
ouds makelaardij JSR), met zes kassa´s
aan de achterzijde. Het parkeren wordt
nog plezieriger met een toename van vijf
plekken en de glasbakken gaan onder-
gronds. 
Of het agentschap van TPG Post in de
huidige vorm zal blijven, is nog niet
bekend. Onderhandelingen hierover zijn
gaande. Ton: “Ik zal ervoor knokken dat
het zo blijft, want ik vind dit voor alle
Blaricummers heel belangrijk.”

Conny Rector 

UITNODIGING
aan alle inwoners van Blaricum voor de
OPENBARE JAARVERGADERING 

Stichting Dorpsblad Blaricum 
(uitgeefster van Hei & Wei) op

maandag 9 mei 2005 van 
21.00 - 22.00 uur

Dorpshuis De Blaercom.

In deze vergadering zullen bestuur en
redactie verantwoording afleggen over

het door hen in 2004/2005
gevoerde beleid. 

Tevens komt de nieuwe samenstelling
van bestuur en redactie aan de orde.

Alle belangstellenden zijn 
van harte welkom.

(1920)

DE BLARICUMMER ENG 
IN HET WARANDE PARK



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

D

G

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

De bank voor betalen • De bank voor sparen • De bank voor lenen • De bank voor beleggen.Woensbergweg 2   1261 AP Blaricum

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

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

Vrijheid delen is de kunst
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei koppelt
jaarlijks een thema aan de Nationale
Herdenking en Bevrijdingsdag. Dit jaar
is het thema ‘Vrijheid delen is de kunst’.
Over de gedachte achter het thema
schrijft het Comité het volgende: “Op 5
mei 2005 viert Nederland dat het 60 jaar
geleden is bevrijd en dat het sindsdien
vrijheid kent in een wereld waar (angst
voor) oorlog en onderdrukking nog aan
de orde van de dag is. Herdenken en
vieren hebben niet alleen betrekking op
het verleden, maar veronderstellen ook
een actieve houding in het heden.
Oorlogen kosten mensenlevens. Ook de
inzet voor vrijheid vraagt steeds
opnieuw slachtoffers. Eenmaal verwor-
ven vrijheid is nooit vanzelfsprekend.
Mensen kunnen vrijheid maken en bre-
ken, dat is van alle tijden en van alle
plaatsen. Het is de kunst om eenmaal
verworven vrijheid te behouden en die
te delen met anderen.” Kijk voor meer
informatie op www.4en5mei.nl.

Gemeente Blaricum
meet kwaliteit eigen
functioneren
Net zoals veel bedrijven regelmatig
doen, licht ook de gemeente Blaricum
haar eigen functioneren door. De
gemeente Blaricum doet dit samen met
de BEL-gemeenten Eemnes en Laren. De
methode die gebruikt wordt is de kwali-
teitsmeting zoals die door de Provincie
Utrecht is ontwikkeld. De kwaliteitsme-
ting wordt in opdracht van de gemeente
als coproductie van gemeente en de
provincies Utrecht en Noord-Holland
uitgevoerd.

60ste Nationale
Herdenkingsavond

Burgemeester en wethouders van
Blaricum nodigen alle inwoners uit tot
deelname aan de 60ste Nationale
Herdenking op woensdagavond 4 mei
aanstaande. Voor het programma wordt
verwezen naar de voorpagina.
Alle burgers en militairen die sinds het
begin van de Tweede Wereldoorlog,
waar ook ter wereld, in het belang van
het Koninkrijk der Nederlanden zijn
gevallen of door oorlogshandelingen en
terreur zijn omgekomen worden deze
avond herdacht. De Nationale
Herdenkingsdag is niet alleen stilstaan
in dankbaarheid aan hen die het hoog-
ste offer brachten, maar houdt ook een
bezinning in op heden en toekomst. De
herdenkingsbijeenkomst is tevens een
appèl op ieders individuele verantwoor-
delijkheid in de huidige maatschappij
ten aanzien van het tegengaan van
onderdrukking, racisme en onverdraag-
zaamheid.

Op dinsdag 29 maart werd in Eemnes
de officiële aftrap gegeven voor de
Kwaliteitsmeting Bestuur die tot doel
heeft inzicht te krijgen in het gemeente-
lijk functioneren en uitzicht te krijgen op
versterking daarvan. Tijdens de startbij-
eenkomst waren naast de drie BEL-col-
leges ook de gedeputeerden Lokker
(Utrecht) en Moens (Noord-Holland)
aanwezig. De kwaliteitsmeting wordt in
alle drie de gemeenten afzonderlijk uit-
gevoerd. Vanwege de bestaande BEL-
samenwerking wordt waar mogelijk wél
samengewerkt en wordt in de planning
gelijk opgetrokken.

Functioneren van de gemeente 
versterken
Het resultaat van de kwaliteitsmeting is
het vertrekpunt voor een gesprek met
de provincie over het functioneren van
de gemeente en over de beste strategie
om dit functioneren te versterken. Het
gaat erom een evenwicht te vinden tus-
sen de kwaliteit van het functioneren
van de gemeente, het ‘kunnen’ en de
lokale ambities, het ‘willen’. In het alge-
meen zijn er na de meting vier verbeter-
strategieën mogelijk: consolideren,
investeren, samenwerken, of fuseren.
Dat laatste is alleen van toepassing
indien dat van onderaf, dus door de
gemeente zelf, wordt gedragen.

De kwaliteitsmeting wordt in de maan-
den april tot en met oktober uitgevoerd.
Het zwaartepunt ligt in mei, wanneer er
kwaliteitsdebatten worden georgani-
seerd over het functioneren van de
gemeente. In totaal vinden vijf debatten
plaats met de volgende gesprekspart-
ners: het College van B&W, de gemeen-
teraad, de ambtelijke top, het maat-
schappelijk middenveld en medeover-

Bezoekadres Gemeentehuis 
Torenlaan 50 
1261 GE Blaricum 

Postadres Postbus 125
1260 AC Blaricum 

Telefoon 035-5399500 
Fax 035-5317605 

Internet www.blaricum.nl

Bezoektijden Ma, di, do, vr,. 
van 8.30 - 12.30 uur 

Woensdag van 8.30 - 12.30 uur 
en van 13.30 - 17.00 uur

Spreekuren Burgemeester en Wethouders
op afspraak 

Bezoekadres Gemeentewerf 
Zuidersingel, Eemnes 

Postadres Postbus 125, 1260 AC Blaricum 
Telefoon 035-5399520 

Fax 035-5394055 
Bezoektijden op werkdagen van 

8.00 -12.00 uur en 
van 13.00 -17.00 uur 

Vooral ook omdat moeder Rigter erop
stond dat Gijs de mannen meenam naar
zijn vrienden waar o.a. Jaap en Henk
Heerschop toe gerekend werden.

Einde oorlog
Toen op 6 Mei 1945 ook in Blaricum de
oorlog afgelopen was begon de familie
Giesen toch weer terug te verlangen naar
hun huis in Huissen. Maar er was nog geen
geregeld vervoer. Uiteindelijk spande Gijs
Rigter op 21 Mei het paard voor de wagen
en begon de familie aan de terugtocht naar
huis. Het was al nacht toen ze bij het verla-
ten huis in Huissen aankwamen en er weer
naar binnen gingen. Daarom konden ze
zich pas de volgende dag gaan aanmelden
bij de burgemeester. Nu bleek echter dat
Gijs geen papieren had om daar te kunnen
verblijven. Daarvoor moest hij zich melden
in Nijmegen. Dus de volgende dag maar op
een fiets met tuinslang als banden over
Lent naar het ziekenhuis aan de
Groesbeekseweg. Aan een groenteboer
werd de weg gevraagd. Voorzien van gel-
dige papieren ontmoette Gijs een man die
ook uit Huissen kwam, zodat ze samen
terugfietsten naar de familie Giesen. Daar
leerde Gijs ook nog een andere broer van
de Giesens kennen die ook thuis gekomen
was nadat hij in Duitsland de oorlog over-
leefd had.

heden. Naar aanleiding van de debatten
wordt in de zomermaanden een rapport
opgesteld dat in oktober of november
bestuurlijk wordt vastgesteld.

AGENDA GEMEENTE

Gemeentehuis Nederheem

Mei 2005:

-  Cie I, Welzijn, Sport & Sociale Zaken

9 mei 2005 om 20.00 uur
-  Cie II, Ruimtelijke Ordening & Beheer

10 mei 2005 om 20.00 uur
-  Cie III, Person., Financ., & Organisatie

11 mei 2005 om 20.00 uur 
(reservedatum)

-  Raadsvergadering

26 mei 2005 om 20.00 uur

Ophalen oud papier en karton: 

Bezit u een blauwe container:

zie het schema van de G.A.D.  
Heeft u nog geen blauwe container:

wordt huis-aan-huis opgehaald op de
4e woensdag v.d. maand, nl. 25 mei a.s.
S.v.p. vóór 9.00 uur ’s ochtends aan de
weg zettten. Wordt verzorgd door voet-
balclub Allen Weerbaar en de Zorg-
boerderij ’t Werckpaert.
Bij het scholencomplex de Bijvanck 

staan nu bij de hoofdingang 4 blauwe
papiercontainers. Tijdens schooluren
ook door u te gebruiken. Deze 4 worden
wekelijks geleegd. De opbrengst is voor
de school. De grote papiercontainer is
i.v.m. vandalisme vervangen.  

Inleveren klein chemisch afval /

G.A.D.: bij winkelcentrum De Balken
elke 2e dinsdag  van de maand van 9.00
tot 9.30 uur, en bij het Scheidingsstation
Huizen, Ambachtsweg. 
’s Maandags gesloten. 

om in Ede te overnachten. De volgende
dag bracht een voerman met paard en
wagen hen naar Amersfoort, maar vandaar
gingen ze te voet weer verder om uiteinde-
lijk in Blaricum uit te komen.  Ze werden
ontvangen in de leegstaande villa van de
familie Singer aan de Torenlaan, het tegen-
woordige gemeentehuis. Daar bleek dat
Blaricum hun eindbestemming werd.

Onderdak
Vader Giesen, ome Koos Derksen en de
toen vierentwintige jarige dochter Grada
kregen onderdak bij de familie Eep
Rozendaal aan de Eemnesserweg 10 en
voor de vier broers – Willem, Theo, Koos
en Ben – was er ruimte in de boerderij van
Gerrit Rigter, Eemnesserweg 15.
Gijs Rigter, die ons samen met Ben Giesen
dit verhaal vertelde, keek zijn ogen uit toen
hij die morgen met zijn vader van het mel-
ken thuis kwam en die vier mannen rond de
keukentafel zag zitten. Moeder Rigter had
hen met liefde in huis gehaald, want haar
devies was:  “Het is beter te ontvangen dan
zelf uit je huis te moeten vluchten.” 
De conversatie liep in het begin wat moei-
zaam want het Huussens dialect verschilt
nogal van het Blaricumse. Zo ontstond er
enige verwarring toen een van de mannen
gevraagd werd om een (hooi)vork te gaan
halen en hij met een vork uit de vorken- en
lepelbak kwam aanzetten.
Maar na verloop van tijd werden Gerrit en
Betje ook door de vier mannen vader en
moeder genoemd. Ze gingen werk zoeken.
Twee kwamen er in contact met Willem
Puijk die in het bos hout zaagde en de
andere twee staken op de boerderij hun
handen uit de mouwen. Slapen deden ze op
het hilder boven de koeien. Ze hadden het
goed met elkaar. 

Het jaar 2005 is een jaar vol herdenkin-
gen omdat het zestig jaar geleden is dat
dat er een einde kwam aan de bezetting
van ons land en aan het oorlogsgeweld
van de Tweede Wereldoorlog. Allerlei
herinneringen worden opgehaald aan
die tijd. Voor hei & wei een gelegenheid
om met Gijs Rigter herinneringen op te
halen aan wat er in het laatste oorlogs-
jaar in hun gezin heeft plaatsgevonden.
Het ontstaan van een vriendschap die
nu al zestig jaar duurt. 
Het was 31 October 1944 toen in het gezin
van Gerrit en Betje Rigter-Koppen aan de
Eemnesserweg vier jonge mannen in de
leeftijd van 18 tot 30 jaar hun intrede
deden. Het waren de vier broers Giesen die
met hun vader, een oom en een zus wegens
oorlogsgeweld uit het Gelderse Huissen
gevlucht waren. Negen dagen hadden ze
erover gedaan om te voet en soms met
paard en wagen de lange weg van Huissen
naar Blaricum af te leggen.

Een voltreffer
In een wekenlang durend granaatvuur in de
slag om Arnhem was hun huis door een
voltreffer geraakt. Het was niet meer
mogelijk in dat huis met de tuinderij te blij-
ven wonen. Veel inwoners van Huissen
waren al geëvacueerd, maar vader Giesen
had zich daar zo lang mogelijk tegen ver-
zet. Uiteindelijk was er nu voor het grote
gezin toch geen andere mogelijkheid meer.
Zij moesten ook vertrekken. Met een vlot
werden ze over de Rijn gezet om in
Arnhem in het St. Elisabethziekenhuis de
eerste nacht door te brengen.

In westelijke richting
Vanuit Arnhem gingen ze onder geleide
van het Rode Kruis met een handkar vol
spullen in westelijke richting lopend verder

Terug naar Blaricum
Op 23 Mei begon Gijs Rigter aan zijn
terugreis van Huissen naar Blaricum. 
’s Morgens om 6 uur reed hij met paard en
wagen over de Rijnbrug in Arnhem. Een
man die naar Laren moest reed met hem
mee. Maar veel gezelligheid bracht dat niet
met zich mee, want deze man was niet erg
spraakzaam! In Barneveld werd ’s middags
gerust bij mensen die zeer gastvrij waren
en die eten en drinken hadden voor man en
paard. Maar eerst werd er uit de bijbel gele-
zen. Dit alles gaf weer kracht en moed om
de laatste etappe veilig af te leggen en een
goed einde te brengen aan een lange tocht.

Blijvende vriendschap
De families Rigter en Giesen hebben sinds
die tijd altijd contact gehouden. Lief en
leed bleven ze met elkaar delen en regel-
matig komen ze bij elkaar op bezoek.
Zestig jaar is het geleden dat barre omstan-
digheden hen bij elkaar gebracht hebben.
Er zijn nu nog twee broers en een zus van
de familie Giesen in leven en van de
Rigters ook nog twee broers en een zus. De
zestigjarige vriendschap tussen Huissen en
Blaricum is dan ook – ondanks de grote
afstand – nog steeds  heel hecht.

Jan Willems

Bussum
Stationsplein 3
Tel. 035 694 29 51

Blaricum
Dorpsstraat 3a
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

Slender You
Centre

Torenlaan 12D, 1261 GD, Blaricum

035-5312703
www.slenderyou-blaricum.nl

®

café

d’Ouwe Tak
Hét café waar je ook kunt eten!

7 dagen per week geopend.
Onze keuken is geopend op 

vrijdag, zaterdag en zondag.
Eemnesserweg 13B, Blaricum

Tel. 035 - 5314300

Ben Giessen en Gijs Rigter

ZESTIG JAAR VRIENDSCHAP

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



HOVENIERSBEDRIJF

P.E. CALIS
Tuinadvies             Aanleg en onderhoud
Tuinarchitectuur     Sierbestrating

Witzand 1 - Blaricum (035) 5311912

*
*

J. Vos
WONINGINRICHTING

Linnen en Bedtextiel
Huizerweg 2                Blaricum

Tel. 035 538 33 93

Hoveniersbedrijf
Roest - Borsen

Schietspoel 27, 1251 XT Laren 

Tel./Fax 
035 538 44 70

*
*

Al meer dan 60 jaar
ambachtelijk

bereid ijs

IJSSALON

Huizerweg 10
BLARICUM
035 538 34 90

www.ijssalondehoop.nl

LOUK ISRAËLS
de hoofdpersoon uit het boek DE
ZORG* waarin zijn onderduikgeschie-
denis tijdens de Duitse bezetting wordt
beschreven.

Onze dorpsgenoot Louk Israëls vindt het
bijna onwaarschijnlijk hoe het in Israël
allemaal bij elkaar komt. 
We zochten de bomen die voor de
Boogaards waren geplant, en we vonden
die bomen, met de namen van de
Rechtvaardigen onder de Volkeren uit de
Haarlemmermeer.

Bewondering?
“Ja. En om een aantal redenen hebben
mijn broer en ik een aantal jaren geleden
een bezoek gebracht aan Israël. We wil-
den onze omgekomen ouders, grootou-
ders, maar ook onze verzetshelden op
deze plek eren en herdenken. We voelden
ons er meteen thuis, we kregen het gevoel
dat we toch niet zonder familie waren. We
gingen de heilige plaatsen bezoeken, maar
ons uiteindelijke doel was het Yad
Vashem Museum.”
Het was donker in de Zaal der Namen, er

waren spiegels, kaarsen en gedenkstenen
met namen. Een stem noemde, onafgebro-
ken, de namen van de doden, de voor-
naam, de achternaam, het jaar van de
geboorte en het jaar van de dood. We luis-
terden, lang. (...)  We zochten de bomen die
voor de Boogaards waren geplant, en we
vonden die bomen, met de namen van de
Rechtvaardigen onder de Volkeren uit de
Haarlemmermeer.

“Deze Boogaards, en niet alleen zij,
waren godvruchtige mensen, die wisten
wat ze wilden. Toch deden ze iets tegen-
strijdigs. Zij legden het leven van hun
eigen families in de waagschaal en lang
niet iedereen is er goed vanaf gekomen.
De familie Boogaard redde het leven van
ruim driehonderd joden, onder wie mijn
broer Nico en van mij. Bij een razzia later
werden er meer dan dertig gearresteerd en
vermoord. Het is echt een wonder dat het
met mij goed is afgelopen.”

En nu pas dat boek?
“Je moet je voorstellen, je bent eerst bezig
je eigen leven op te bouwen. Mijn school-
periode moest worden ingehaald. Ik heb
hard gewerkt, ik heb een gezin gesticht. Ik
heb me niet bezig gehouden met het ver-
leden. Ik heb als onderduiker, alhoewel ik
best vrij kon rondlopen, meegekregen om
niet te veel op de voorgrond te treden en
geleerd om me aan te passen. Ik heb dat in
mijn actieve leven ook kunnen gebruiken.
Ik had geleerd om al heel vroeg de reali-
teit van het leven te zien, geconfronteerd
te worden met mijzelf.”

Het was donker geworden, maar ik kon
de bomen in de verte zien, door het licht
van de maan, en de mannen die op de
tocht aan kwamen lopen, heel veel man-
nen. Plotseling streek het licht van een
schijnwerper over het land. Ik geloof dat
ik het woord toen hardop zei, tegen mijzelf
vooral, onraad. “Naar beneden”, zei
Willem, “zo ver mogelijk.” 

We lieten ons zakken tot aan de rietkraag,
tot aan het water. “Verder nog. Zo diep
mogelijk.” We probeerden steun te vinden
in het riet. Ik voelde hoe het water in mijn
klompen stroomde. De koude drong diep in
mijn botten door. Eerst deed het pijn. Na

FILMCLUB OF
AVONDWINKEL…

OF ALLEBEI?
Zo’n dertig jaar geleden kreeg de
Bijvanck z’n eerste bewoners. Dertig jaar
alweer, waar is de tijd gebleven?….. Het
zag er allemaal nog erg kaal uit en, zoals
in veel nieuwbouwwijken, kwam je nogal
eens via een andere weg naar huis, omdat
de straten nog lang niet klaar waren. ’t
Was net een grote zandbak waarin een
aantal huizen was neergezet.
Al gauw kwam daar verandering in.
Tuinen werden afgepaald en aangelegd,
aan de straten werd hard gewerkt en
bomen en struiken werden geplant. De
school verrees en wat later kwam er ook
een winkelcentrum, waar de dagelijkse
boodschappen konden worden gedaan. De
wijk ging er ‘bewoond’ uitzien. Enige
jaren later werd ‘De Wetering’ gebouwd;
een appartementencomplex met parkeer-
garage en een paar bedrijven/winkels,
waaronder de videotheek. 

Ruim een kwart eeuw later
Intussen zijn we een generatie verder, is
het winkelcentrum aan een totale meta-
morfose toe en bestaat de videotheek
alweer ruim 20 jaar. Maar nog steeds kun
je er terecht voor het huren of kopen van
films of gewoon voor de gezelligheid.
Wel is er het een en ander veranderd. Er is
van eigenaar gewisseld en de videotheek
is ‘filmclub’ geworden. Het assortiment
van videobanden is bijna geheel vervan-
gen door dvd’s. Doordat deze minder
ruimte in beslag nemen en de winkelruim-
te  hetzelfde is gebleven, zou er dus ruim-
te ‘over’ zijn. Maar de huidige eigenaar,
Willem Weppner, heeft daar een creatieve
oplossing voor gevonden: wanneer je b.v.
een of meerdere boodschappen bent ver-
geten en daar pas na sluitingstijd achter
komt, kun je daarvoor ’s avonds in ‘film-
club Bijvanck’ terecht. Naast een uitge-
breide dvd collectie, kun je er nu ook
terecht voor o.a. frisdranken, soepen,
broodbeleg, koffie en koffiemelk, oliën,
blikvruchten, potgroenten, etc. Geopend:
7 dagen in de week van 13.00 uur tot
22.00 uur.  Handig voor Bijvanckers die
de hele dag werken of wanneer je op
warme dagen overdag niet zo veel zin
hebt om boodschappen te doen.

Tiny de Wit

Ze zijn net verhuisd van het pand aan
de Huizerweg naar de Dorpsstraat 3A,
de medewerkers Frank Hessing, Olla
Louhanapessy, Inge Belinfante en
Willem Koetsveld van de Blaricumse
vestiging van De Jong Strankinga Ronk
makelaars o.g., afgekort JSR. Een van
onze trouwste sponsors en adverteer-
ders. We ontmoeten Willem in zijn
mooie nieuwe kantoor. Prettige, klant-
gerichte, gastvrije sfeer. Willem, een
rustig, vriendelijk en zorgvuldig mens,
vertelt ons over zijn leven. 
Vanaf zijn geboorte in 1956 woont hij aan
de Capittenweg 19, hoek Driftlaan. Als
kleuter bezoekt hij het Bierwegschooltje.
Dan volgt de Openbare Lagere School,
onder leiding van Piet Niks. “Die was er
net en woonde nog in de lerarenkamer,”
weet Willem zich te herinneren. Hij helpt
in zijn vrije tijd bij de benzinepomp van
Garage van Mill, gooit per ongeluk een
lichtbak van Joop Engel kapot en gaat vis-
sen met Hennie van de Koot in de polder.
Daarna volgt hij de mavo Huizen, de havo
Bussum/Het Goois Lyceum. Hij behoort
dan tot de eerste Mammoetwetleerlingen. 

Loopbaan als makelaar
Willem ambieert geen bureaubaan en
kiest daarom voor het makelaarsvak: veel
op stap, veel naar buiten. Mensen helpen
met de aankoop van hun huis. Dat boeide
hem overigens al in zijn jeugdjaren. In
1978 treedt hij in dienst bij JSR makelaars
in Bussum. Daar wordt hij opgeleid en
behaalt hij ook zijn makelaarsdiploma
(S.O.M.). In 1979 stort echter de onroe-
rendgoedmarkt in, en moet hij enorm
buffelen om huizen te verkopen. “Het was
een heel moeilijke tijd, we noemden dat
‘lopen en slopen’. Maar daardoor heb ik
het vak des te beter geleerd.” Woont ach-
tereenvolgens in Bussum, Baarn en in
Blaricum. Waar hij zo’n 13 jaar geleden
de vestiging van JSR opent. En hij sinds
10 jaar ook firmant is van JSR. Hij woont
daar in het mooi opgeknapte ‘Bouwzicht’
aan de Capittenweg 15. Met zijn vrouw
Monique, die hij al van de schoolbanken
kent, en zijn kinderen Tristan, Ashley,
Douglas en Morgan. Een gelukkig
Blaricums gezin. Het is ook het geboorte-
huis van ‘Jan van Zwarte Beth’, de in
2001 overleden Jan Rigter Lambzn. En

ook in dezelfde straat waar Willem vroe-
ger woonde met zijn beide ouders, die nu
bewoners zijn van ‘Torenhof’.
De Blaricumse markt? Willem: “JSR had
hier al een naam, was hier al veel eerder
bij de bekende nieuwbouwprojecten actief
geweest. Maar had hier nog geen kantoor. 

Toen ik hier terugkwam had ik het ver-
trouwen al, ze wisten wie ik was. Ik ben
hier bekend. Kan overal binnenlopen. Heb
hier ook een groep trouwe vrienden van
heel vroeger, die elkaar nog steeds regel-
matig zien. Oergezellig. Als makelaar
geniet ik dat vertrouwen ook, van mijn
klanten. Waarbij trouwens mijn 27-jarige
ervaring ook flink meetelt.” 
Hoe vat hij het makelaarsvak op? Willem:
“Veel service verlenen. Investeren in een
relatie. En, altijd goed naar je klant kijken.
Als die iets niet wil. Doe dat dan ook
niet.” Het is geen wonder dat  hij geliefd
is als makelaar. Voor zijn klanten is hij
ook buiten Blaricum werkzaam. Ook in
het buitenland? “Ja hoor.”

‘Bescherm Blaricum’
Hij heeft een grote liefde voor ons dorp.
Willem: “De kwaliteit van wonen is hier
groot. Houd dat vast. Tast de woonomge-
ving niet aan. Bescherm het oude dorps-
beeld, de unieke architectuur.” Hij wil de
karakteristieke Koloniehuisjes beschermd
zien. Net als het Vitusgebouw. Belangrijk
vindt hij de nieuwe lijst van de beeldbe-
palende oude panden die, in opdracht van

verloop van tijd werden mijn voeten, mijn
kuiten, mijn knieën gevoelloos. 
“Het werd voor mij pas belangrijk om iets
op te schrijven, toen ik merkte dat er hiaten
waren, niet bij mij, maar naar de kinderen
toe. Ik praatte nooit over mijn verleden. Op
een gegeven ogenblik vond ik dat dit inge-
vuld moest worden. Toen ben ik eens wat
notities gaan maken over hoe de familie in
elkaar zit. Dan ga je verder  en vraag je
jezelf af of de kinderen  het wel aanspreekt.
Uiteindelijk kwam ik in contact met Coen
van Harten, een oud Elsevier-redacteur, en
die begreep het.”

Teruggegaan naar het verleden?
“Coen begreep dat het een verhaal moest
zijn dat je in zekere zin nieuwsgierig
maakt. En dus niet alles in chronologische
volgorde. Ik vertelde hem ook dat ik er
beslist een non-fictie verhaal van wilde
maken. Toen hebben we onderzoek gedaan
en een geluk was dat mijn geheugen goed
is gebleven. Samen met mijn broer kwa-
men heel veel dingen terug, vooral als je op
locaties uit je jeugd, bij ons was dat
Zwolle, en uit onze onderduiktijd terug-
keert. We hebben op meer dan twintig
plaatsen ondergedoken gezeten. Mijn moe-
der  bracht ons de eerste keer naar een hotel
in Zwolle, we gingen daar ‘logeren’.
Vervolgens kwamen we in een Gelders
kasteel terecht, we zijn tweemaal gearres-
teerd, maar toch wonder boven wonder
bevrijd . Uit de crèche van de Hollandsche
Schouwburg bijvoorbeeld, het voorportaal
van Westerbork.”

We hadden onze jas aan met de gele ster
op. Dat moest als we met de juffrouwen
gingen wandelen. We liepen twee-aan-
twee, hand-in-hand in een lange rij. Eén
juffrouw liep aan het hoofd van de stoet, de
andere liep langszij op en neer. Nico en ik
moesten achteraan lopen.
“Nico? Loukie?” Een vrouw. Het was tel-
kens een vrouw. Deze verscheen uit een
portiek. Ze liep op ons af. “Nico? Loukie?”
Het was een vraag, maar ze knikte zelf, hef-
tig en bevestigend. Ze trok ons hardhandig
het portiek in. Daar tornde ze, zwaar ade-
mend, met een scherp instrumentje gehaast
de sterren van onze jas. We lieten het ons

welgevallen. We vroegen niets.
“Deze vrouw bracht ons naar  boerderij
‘De Zorg’ in Nieuw-Vennep. Ons verblijf
daar was een zeer ingrijpende ervaring.
Uiteindelijk belandde ik in Heemskerk bij
de familie Kunnen.”

Traumatische ervaring?
“Nee, die heb ik niet. Ik heb niet in een
kamp gezeten. Het is ook niet zo dat ik iets
van me af moest schrijven. Ik zeg altijd, ik
heb niet zo heel veel meegemaakt. Het is
eenzaam om zonder ouders en grootouders
op te groeien.”

Ik moest met Gerard in de achterkamer
spelen, maar ik kon het gesprek volgen, ik
moest het volgen, zeker toen tante Esther
gedempt begon te spreken. Ze vertelde wat
ze mij eerder had verteld, kort nadat ik bij
haar in huis was gekomen, dat vader en
moeder niet zouden terugkomen. Moe
Kunnen begreep het niet. Mauthausen,
Auschwitz, het zei haar niets. De bekende
weg was moe Kunnen onbekend. En toen
moest tante Esther het wel zeggen, concen-
tratiekamp, gaskamer, vergast. Dat was
nieuw voor moe Kunnen. En voor mij.
“Dankbaar ben ik wel dat ik in mijn leven
de goede mensen ben tegengekomen. Ook
tijdens mijn onderduikperiode in
Heemskerk ben ik zeer liefdevol opgevan-
gen. Niet voor niets heb ik het boek opge-
dragen aan mijn beide moeders: Wies
Israëls-de Jong  en Immertje Kunnen-van

de gemeente, nu wordt opgesteld door
architect Gé van der Pol en ‘onze’ Gerbe
van der Woude. “En als die lijst klaar is,
doe er dan ook wat mee!” beklemtoont
Willem. JSR, ‘makelaars met kijk op de
toekomst’ en een open oog voor het dorp.
Hei & wei wenst jullie veel succes toe in
je nieuwe kantoor!

Sybert Blijdenstein

MINISCHAAPJES
AAN DE

DORPSSTRAAT
Sinds paaszaterdag is er in ons dorp een
‘hobbyboer’ bijgekomen. In de tuin van
de familie Ruijter aan de Dorpsstraat lopen
nu twee drachtige ‘Ouessant’ schapen, een
witte en een zwarte, Anne en Puck. Deze
minischaapjes ontlenen hun soortnaam
aan het gelijknamige, voor de westkust
van Bretagne, in de Atlantische Oceaan
gelegen eiland Ouessant. Ze komen sinds
1971 in Nederland voor, en de ooien heb-
ben een schofthoogte van maximaal 46
cm. Dat het veel bekijks trekt is leuk,
maar het werkt ook nog aanstekelijk want
de familie De Boer aan de overkant is van
plan er ook één te gaan nemen. En onze
buurvrouw Carien Bölger heeft twee gei-
tjes, Mik en Mak. Aan de Dorpsstraat her-
leeft de boerenstand. En goed te zien,
want de heggen zijn er laag. Een goed ini-
tiatief. Wie volgt?

Frans Ruijter

Tunen. Een eenvoudig gezin met negen
kinderen.”

Het was koud in de keuken. Ook in de
woonkamer was de kachel nog niet aan.
Maar er was nog brood, voor ieder een
kale boterham. “Een boterham met tevre-
denheid,” zei moe. 

En dan de publiciteit?
“Daar heb ik eerst goed over na moeten
denken, maar uiteindelijk hebben we
ervoor gekozen om het door uitgeverij
Aksant te laten uitgeven. Door publiciteit
komt er natuurlijk heel wat op je af. Heel
veel reacties, ook wel confronterende. Wat
het zuiver maakt is dat er duidelijk een
scheiding is tussen mijn kinderverhaal, gek
eigenlijk voor een 69-jarige, en het leven er
omheen. Je kunt het zien als een document.
Ik geef op verschillende middelbare scho-
len  lezingen, ik probeer de jeugd een
boodschap mee te geven. Ik heb het zelf
meegemaakt, zo kun je een stuk geschiede-
nis een menselijk gezicht geven.”

Voor 60 jaar na dato nog een wens?
“Een goede spreuk om mee te eindigen
lijkt mij het slot van het dankwoord van
Lily Driessen bij het krijgen van een onder-
scheiding door Yad Vashem, de organisatie
die belast is met de herdenking en de docu-
mentatie van de zes miljoen joden ver-
moord door de nazi’s. Maar ook kennen zij
onderscheidingen toe aan niet-joden die
hun leven in de waagschaal stelden om
joden te helpen. Zij bracht tientallen jood-
se kinderen op onderduikadressen: ”Laat
in het leven in deze wereld, waarin niet
eens tijd genoeg is voor liefde, geen tijd
verloren gaan aan haat….” 

‘De Zorg’ is een menselijk verhaal gewor-
den over een mensonterende periode uit
onze geschiedenis. Laten we zorg blijven
besteden aan een menslievende toekomst.

Corryn de Vrieze  
* Coen van Harten

De Zorg,
Louk Israëls’ onderduikgeschiedenis
ISBN 90 5260 149 6
Uitgeverij Aksant, Amsterdam, € 9,90
www.dezorg.com

Foto: Sybert Blijdenstein

BLARICUM IN 
1155 ANSICHTEN

Onder deze naam heeft de Historische
Kring Blaricum een nieuwe tentoon-
stelling ingericht. Na een selectie zijn
maar liefst 1155 ansichtkaarten over
Blaricum overgebleven die op een over-
zichtelijke wijze in deze bijzondere ten-
toonstelling zijn ondergebracht.
De oudste ansichtkaart dateert van 1897
en de collectie gaat tot 2002. Praktisch
alle locaties en onderwerpen uit die perio-
de, over Blaricum, worden in beeld
gebracht. Zo zijn er afbeeldingen van vele
straten, boerderijen, klederdrachten, inte-
rieurs, panorama’s en bijzondere plekjes.
De ansichtkaarten hebben een formaat
van 10 x 15 cm en zijn verwerkt op pane-
len van 1,22 meter hoog. Totaal 21,5
meter ansichtkaartenwand! De voorberei-
dingen voor deze tentoonstelling zijn al in
juli 2004 begonnen. Er bestaan zelfs seri-
euze plannen bij de Historische Kring om
in het 25-jarig jubileumjaar in 2007 een
speciaal ansichtkaartenboek uit te geven
met een dvd. Heeft u zelf nog ansicht-
kaarten van Blaricum? De Historische
Kring Blaricum wil ze graag zien en even-
tueel, middels het maken van een scan,
aan de collectie toevoegen. U kunt de ten-
toonstelling (de toegang is gratis) voor
het eerst op Koninginnedag, 30 april a.s.,
bezoeken. Daarna is de tentoonstelling
iedere zaterdag van 14.00 uur tot 16.00
uur en op de donderdagavonden van
20.00 uur tot 22.00 uur te bezichtigen in
het onderkomen ‘Op de Deel’ van de
Historische Kring Blaricum aan de
Brinklaan 2a te Blaricum.  

WILLEM KOETSVELD, 
MAKELAAR IN BLARICUM

Nu
Draag nú het voorjaar in je ogen, 
de lichte Lente in je ziel,
o, mens, ga nu niet onbewogen
door vreugd, die uit de hemel viel.
Draag nú de zon in je gedachten.
Geef velen van die gouden schat,
vooral aan hen, die niets verwachten,
die niemand ooit heeft liefgehad.
Draag nú de vreugd diep in je wezen,
Houd hoofd en hart blij opgericht,
want – Lente zal veel leed genezen.
Zie in de verte daagt haar licht.



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

Protestantse Gemeente

Blaricum

R.K.      Parochie 

St. Vitus Blaricum

Zondag 1 mei, 10.00 uur
Ds. W.G.J. van der Sluijs
Hemelvaartsdag, 
donderdag 5 mei, 9.30 uur
Ds. W.G.J. van der Sluijs 
Ds. J.C. van de Putte
Zondag 8 mei, 10.00 uur
Ds. W. van Waasbergen, Baarn
Eerste Pinksterdag, 
zondag 15 mei, 11.00 uur
Oecumenische Dienst in de St. Vituskerk
C. Lavaleije (R.K. Vitusparochie)
H. Schram (NPB Laren/Blaricum)
Ds. W.G.J. van der Sluijs (Prot. Gem.
Blar.) 
Thema: De Geest waait
Kinderen worden actief betrokken.
Zie ook: www.belkerken.nl
Zondag 22 mei, 10.00 uur
Ds. F. Bouwen, Voorburg

Tijdens de diensten is er kinderoppas
(0-4 jaar) en kinderkerk (4-12 jaar). 
De jeugdkapel 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

GEBOORTEN
28-02-2005 Constance Marion Margriet 

Marie Brenninkmeijer
11-03-2005 Mees Jan Herman van 

Wageningen
24-03-2005 Remco Chris den Hoed

HUWELIJKEN
08-03-2005 Rachid Anouz, en : 

Sihem Rotbi
(N.B. om privacy-redenen worden overlijdensberichten niet meer
door de gemeente verstrekt. Wilt u toch een overlijdensbericht
geplaatst hebben, dan kunt u dit doorgeven aan de redactie van
hei& wei, onder vermelding van de toestemming van de erven). 

Diensten in het weekend 
zaterdag  17.00 uur en  
zondag  11.00 uur
Eucharistieviering of Woord en Communie-
viering.
Zondag 1 mei Kindernevendienst.
Door de week: 
donderdag 19.15 uur
Avondgebed in de dagkapel.
Bijzonderheden:
Woensdag 4 mei 10.00 uur
Seniorenmis waarna koffiedrinken.
Hemelvaart van de heer,
donderdag 5 mei 10.00 uur
Woord en Communieviering.
Zaterdag 7 mei 16.30 uur
Gezongen vespers met aansluitend
om 17.00 uur Eucharistieviering
Zang: Amici Cantus Gregoriani.
Zondag 8 mei 11.00 uur
Viering van de Eerste Heilige Communie
Eerste Pinksterdag,
zondag 15 mei 11.00 uur
Oecumenische Pinksterviering. 
Zie ook Prot. Gem. Blaricum hiernaast.
Tweede Pinksterdag,
maandag 16 mei 10.00 uur
Woord en Communieviering.
Vrijdag 27 mei 14.00 uur
Huwelijksviering van Paul van Aalst 
en Astrid Koppens.
Zondag 29 mei 9.45 uur
Sacramentsdag: Eucharistieviering
met aansluitend processie door de tuin.
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.

WIST U DAT.…
Op 30 april Koningin Beatrix haar 25-
jarige jubileum viert.
Moederdag dit jaar op 8 mei valt. Zet de
moeders in de bloemen!
De dagen wéér wat langer worden. Zon
op / onder: 1 mei om 06.08 / 21.04 uur, en
1 juni om 05.24 / 21.49 uur. 
De Blaricumse Paardendagen v/h Het
Concours Hippique Blaricum nu, na 56
keer gehouden te zijn, helaas definitief
van de baan is door een chronisch gewor-
den gebrek aan geld. Stichting Blaricumse
Paardendagen, heel veel dank voor die
onvergetelijke dagen die we elk jaar weer
hadden! We zullen het erg missen. Vooral
in ons boerendorp. 
Het Gemeenschapfonds Blaricum
onlangs opgericht is, op initiatief van bur-
gemeester Helma Ton. Het doel is finan-
ciële ondersteuning te geven aan een
breed spectrum van lokale projecten 
die de kwaliteit van de samenleving voor
alle geledingen van de Blaricumse 
bevolking bevorderen. Enkele prominente
Blaricummers hebben door spontane gif-
ten dit mogelijk gemaakt. Het fondsbe-
stuur bestaat uit Jan Greven (voorzitter),
Paul Nobelen (secretaris), René Stokvis
(penningmeester) en Philip Alberdink
Thijm (lid).  
Kunstriet op de Blaricumse daken niet
meer toegestaan is. De Raad van State
heeft het afwijzende standpunt van de
gemeente Blaricum bevestigd.
Er meer dan 800 WOZ/OZB bezwaar-
schriften ingediend zijn.
Het WOZ-taxatieproces (gemeente)
onderzocht wordt door een werkgroep
van HvB, VVD en CDA om inzicht te ver-
schaffen hoe dit verlopen is en wat de ver-
klaringen zijn voor de opmerkelijke taxa-
tieresultaten. 
De Blaricumse reddingsbrigade in 2004
op het Gooimeer liefst 173 keer uitrukte,
tegen 102 keer in 2003. Er werden meer
dan 4500 manuren aan inzet besteed. Zie
ook www.reddingsbrigadeblaricum.nl.
Robert Berkenbosch, turner van
Vlugheid en Kracht (Blaricum) zich als
achtste heeft geplaatst tussen de gevestig-
de turnclubs  op weg naar het Nederlands
Kampioenschap. 
Zie ook www.vlugheidenkracht.com.
U aangifte kunt doen bij de politie via
internet. Maar uitsluitend voor lichtere
zaken, dader onbekend, geen getuigen en
zonder geweld. Via www.politie.nl (hokje
‘korpsen’ aanklikken).

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

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

FIETSGILDE 
'T GOOI 

RIJDT IN DE MAAND MEI DE 
VOLGENDE TOCHTEN:
Zaterdag 7 mei: Gooise Dorpen
Station Hilversum, 10 uur
Woensdag 11 mei: Naarder Eng
Station Bussum-Zuid, 10 uur
Zaterdag 14 mei: Bos en Heide
Station Hilversum, 10 uur 
Woensdag 18 mei: Plassen
Station Hilversum, 10 uur
Zaterdag 21 mei: Floris V
Station Bussum-Zuid, 10 uur
Woensdag 25 mei: Vecht
Station Hilversum, 10 uur
Zaterdag 28 mei: Zodden/Trilveen
Station Hilversum, 10 uur

Vooraf aanmelden is gewenst: Hilversum
035-6210272 of Almere 036-5315519.
Het meenemen van een lunchpakket
wordt aanbevolen. De kosten voor deelne-
ming bedragen € 2,50. De tochten voor
het hele jaar staan op www.fietsgilde.nl.

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, Satyamo Uyldert,
Rob Tammerijn, 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,
Piet Niks, 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: 4350

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

EVENEMENTEN:
Bevrijdingstocht door het Gooi: op 5
mei. Info: www.militairdepot.nl
Avondvierdaagse: op 23 t/m 26 mei.
Info: P.J.Vos, tel. 6311053  
KUNST & CULTUUR:

Victor van Loon, winnaar
van het Dooyewaardsti-
pendium 2004/5: zondag 22
mei  9.30 – 17.00 uur. Open

atelier, aan het Fransepad 42, Blaricum.
Schilderijen en tekeningen uit studietijd,
afstudeerwerk en huidig werk. Tel.
5387621, 
e-mail victorvanloon1@hotmail.com
Els de Graaf, beeldhouwster: zaterdag

28 en zondag 29 mei 11.00 –
17.00 uur. Weekend expositie
op zaterdag 28 en zondag 29
mei 11.00 – 17.00 uur. Grote en
kleine beelden van brons, steen

en hout in de Beeldentuin en Atelier,
Capittenweg 40, Blaricum. Tel. 5313566.
Galerie De Vlierhove, Blaricum: stock
expositie van werk van kunstenaars van
de galerie. Openingstijden: donderdag
t/m zondag 14.00–17.00 uur.
Dorpsstraat hoek Fransepad. Informatie:
tel. 5383736, www.vlierhove.nl.
Galerie Bianca Landgraaf, Laren
(Zomertuin 11, Hamdorffcomplex): van
1 mei t/m 12 juni  Ru van Rossum –
etsen, tekeningen en beelden, Saskia
Pfaeltzer – beelden, André Vranken –
beelden. Openingstijden: woensdag t/m
zondag  13.00–17.00 uur en op afspraak.
Feestdagen gesloten. Info: tel. 5335987
en www.galeriebiancalandgraaf.nl.
Gemeentehuis Nederheem / Kunstroute:
van 2  t/m 27 mei, expositie schilderijen
en tekeningen. Geopend: openingsuren

van het gemeentehuis.
Singer Museum, Laren: D.H.W. Filarski
en Dirk Smorenberg, Schildersvrienden.
Dirk Smorenberg van 5 mei t/m 17 juli,
D.H.W. Filarski van 5 mei t/m 31 augus-
tus. Singer Solo: St. Jansprocessie, van
26 mei t/m 28 augustus, uniek historisch
fotomateriaal. Openingstijden: dinsdag
t/m zondag 11.00–17.00 uur. Info: tel.
5393939 en www.singerlaren.nl.
DIVERSEN:
Poolse kinderen (30) zoeken gastge-
zinnen van 2 tot 23 juli. Uit kinderte-
huizen en arme gezinnen rond de indus-
triestad Katowice. Twee kinderen per
gezin. De werkgroep van Stichting Pax
Kinderhulp zorgt voor de reis, de verze-
kering, een programma voor de kinderen
en voor begeleiding van de gastgezin-
nen. Info.: www.poolsekindereneem-
nes.nl, Bert en Henny Snel, tel. 5311382
en Olga Fakkeldij, tel. 5383754.
De Zonnebloem, Afdeling Laren -
Blaricum: zet zich in voor langdurige
zieken, lichamelijk gehandicapten en
hulpbehoevende ouderen. Geregeld
huisbezoek door vrijwilligers, dagtoch-
ten en aangepaste vakanties. 
Singerconcert, boottocht op de Eem,
theaterbezoek ’t Spant, winkelmiddag,
Keukenhof, een dierentuin, Madurodam,
theetuin Eemnes en poffertjes op de
Brink/Laren. Wilt u meer weten? Info:
Loes van Soest (5316559) en Trees van
den Bergh (5313223).
Collecte Hersenstichting 2005:
opbrengst € 2.991,71. Collectanten en
gulle gevers heel veel dank!
Collecte Reumafonds Bijvanck 2005:
opbengst € 2.121,43. Alle gulle gevers
en de 32 collectanten: hartelijk dank.

Collecte gemist? Giro 324 Reumafonds,
Amsterdam.
Café d’Ouwe Tak: het café, zeven
dagen in de week open, waar nu ook
gegeten kan worden op vrijdag, zaterdag
en zondag. Tel. 5314300.
De Blaercom (S.L.W.):
- Biljart- en Klaverjasmiddag: elke

dinsdag 13.30-17.00 uur. Kosten: € 5,-
per maand.  

- Koersballen: elke vrijdag 13.30-15.30
uur. Kosten: € 4,- per maand.  

- Bingo: elke 2e woensdag van de
maand van 14.00-16.00 uur. Inleg 
€ 2,50 incl. 5 kaarten, extra kaarten 
€ 0,50.

- Bridge: elke dinsdag 13.30-16.30.
Eventueel bijgestaan door gediplo-
meerd clubleider.  

Opgeven: woensdag- en donderdagmor-
gen in De Blaercom. Info: S.L.W./
Lisette Mooij, tel.  5312977 / 5262902.
De Malbak (S.L.W.):
- Klaverjassen voor ouderen. Elke

donderdag vanaf 13.30 uur. 
Kosten: € 4,30 per maand.

Steun Mantelzorg Gooi en
Vechtstreek (Hilversum): cursus
ondersteuning Verlies Door Dementie
(VDD). Er zijn nog enkele plaatsen vrij.
Info: 035-6970050. 
Schaapskooi Blaricummerheide: open
iedere zondag 14.00–16.00 uur.
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 en
www.gildegooinoord.nl.

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 juni nr. 
inleveren vóór 29 april 2005, 

William Singerweg 13
Verschijningsdatum juni nr.

26 mei 2005 

ZELFKRITIEK
Zelfkritiek leidt tot zelfkennis, werkt
bevrijdend en behoedt voor desillusies.
Maar zelfkritiek is o zo moeilijk. 
Durf een echte vriend eens te vragen hoe
je overkomt.  
Hoe minder verrast, hoe wijzer je bent. 

Ik ontdek dat hoe meer ik
uit vrije wil geef in dienst-
baarheid, des te meer mij
gegeven wordt om te
geven.


