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BLARICUM
erfenis van gooiers

Verkrijgbaar in de boekhandel.

DE ORANJE 
VERENIGING 
BLARICUM

(Op verzoek van de redactie schrijft Adrie
van Zon hieronder, ter gelegenheid van
zijn afscheid als voorzitter, nog één keer
over ‘zijn’ Oranje Vereniging)

De Blaricumse Oranje Vereniging is
niet te vergelijken met Oranje
Verenigingen en -comités, zoals we die
gewoonlijk in ons land aantreffen. 
De Blaricumse vereniging organiseert
Koninginnedag met, sinds de beginjaren
tachtig, een Blaricummerie, de antiek-,
rommel- en boekenmarkt, kindervrijmarkt
en live-muziek. Bij de ‘Kruiskuil’ tref je
de echte Blaricummers bij de Oranjebar,
de klimwand, de dierenhoek, de vrolijke
keuken en een band. Voor de ‘chique’ van
Blaricum is er op Koninginnedag een bor-
rel en een orkestje in de tuin van ‘Galerie
de Vlierhove’. De Oranje Vereniging
organiseert ook de kermisweek in augus-
tus in het weekend na Maria Hemelvaart
(15 augustus). Dit feest, deze Blaricumse
kermis, heeft z’n oorsprong in de vroege-
re oogstfeesten met onder meer zaterdag
voor de kermis het traditionele ringsteken
op het losse paard op het Ziekenweitje,
een kermisvoetbaltoernooi en ’s avonds
bij restaurant ‘Rust Wat’ het traditionele
vuurwerk, voorafgegaan door optredens
van bekende artiesten en de winnaars van
kinderplayback op Koninginnedag. Op
zo’n avond waan je je in Verona tijdens
een opera in de oude arena. Ouders, opa’s,
oma’s, kinderen, jongelui met hun flesje
wijn en iets te eten, genieten op deze ope-

KLEURENUITGAVE
Deze editie van hei & wei is voor het eerst
geheel in kleur uitgevoerd, met een inleg-
vel t.b.v. de gemeenteraadsverkiezingen.
Het is een goed voorbeeld van de wijze
zoals hei & wei wil gaan samenwerken
met de gemeente: het periodieke inlegvel
komt dan, in kleur, geheel ter beschikking
voor de gemeentelijke mededelingen en
brochures. Hiermee wordt tevens een aan-
zienlijke kostenbesparing voor de gemeen-
te c.q. hei & wei bereikt. 
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delijk geen praatjes. “Het is een prachtbe-
drijf, altijd geweest ook,” zegt hij een
beetje trots. “We werken in onze familie
altijd samen. Heel vroeger tante Heintje,
tante Geert met de administratie, nu is er
Gerard nog, zoon van oom Jaap en er zijn
vele neefjes. Dat was altijd al zo. Dat
maakt zo’n bedrijf ook zo positief.
Samen, en van vader op zoon. Als je
terugkijkt is het begin echt wel heel apart.
Stel je voor, achttienhonderdtachtig of
zo.... Toen ze die gezamenlijke dorsma-
chine hadden, waarmee de mannen door
heel het Gooi trokken, nog voordat de
kolen op het toneel verschenen. En altijd
maar weer aan ’t werk. De koetjes tussen-
door melken, de varkens voeren en ver-
geet de groentetuin niet. De kelder stond
vol met Keulse potten met ingemaakte
boontjes en andere zaken. Samen werd er
gegeten op de deel en er werd heel wat
afgelachen!” Hans gaat later naar de tech-
nische school en leert op de Philips-
school in Huizen het vak ‘gereedschap
maken’. “Dat is eigenlijk mijn beroep,
maar in l968 werd het zo druk in de zaak,
die alsmaar groeide, dat ik er toen ook bij
ben gekomen. Dat was gewoon, iedereen
die het kon moest meewerken. Mijn
vrouw doet tegenwoordig de boekhouding
en mijn twee kinderen helpen vaak aan de
pomp als ze even tijd hebben.”

Museum
Op het terrein van Vos staat nog de oude
familieboerderij, waar heel wat ‘Vosjes’

OPPASGROOT-
OUDERS

Kleinkinderen
Je ziet ze steeds meer, ook in ons dorp,
jonge vitale grootouders die op de klein-
kinderen passen. Het zijn mensen die hun
eigen grootouders vaak niet gekend heb-
ben. Dat is misschien wel een van de rede-
nen waarom ze het zo leuk vinden om te
doen. Een andere reden is natuurlijk een
economische. Beide ouders moeten wel
blijven werken om de peperdure woonlas-
ten, vooral hier in onze regio, te kunnen
ophoesten. De kosten van de kinderopvang
rijzen door allerlei bezuinigingen van over-
heidswege ook de pan uit. Het verdiende
extra inkomen gaat er soms helemaal aan
op. Het is toch geweldig als opa en oma op
de kleinkinderen willen en kunnen passen.

Voorzieningen
Er zijn hier in het dorp alleen weinig tot
geen voorzieningen voor deze doelgroep.
Er wordt door de politiek wel van alles
gedaan aan voorzieningen voor jongeren
en ouderen. Onder andere in de Bijvanck,
de bouw van een tijdelijke ‘Malbak’.
Maar weer valt de groep oppasgrootou-
ders tussen de wal en het schip. Het is heel
goed denkbaar dat deze groep steeds gro-
ter wordt en zich gaat roeren om de
gewenste voorzieningen af te dwingen.

Ontmoetingsplekken
Er leven in die groep ideeën om op ver-
schillende plaatsen in het dorp ontmoe-
tingsplekken voor oppasgrootouders te
laten maken. Meteen werpen zich de vol-
gende vragen op: waar moeten de ont-
moetingsplekken komen, hoe moet zo’n
plek eruit zien, zijn er wettelijke bepalin-
gen voor, wat gaat het een en ander kosten
en hoe zit het met de subsidiemogelijkhe-
den? Over de vraag waar de ontmoetings-

plek moet komen is al nagedacht. 

Kruiskuil
Op het brinkje op de hoek Fransepad,
Brinklaan, Kerklaan, beter bekend als de
‘Kruiskuil’, tegen de woningen van Jan en
Bertus van den Bergh aan, is een mooie
ruimte. Het brinkje is al omgeven door een
hulsthaag, waarbinnen de kinderen veilig
kunnen spelen terwijl de grootouders
gezellig met elkaar de laatste nieuwtjes
doornemen. Er moeten natuurlijk wel een
paar basisvoorzieningen gemaakt worden,
zoals een koffieautomaat, verwarming en
een commode. Er moet wel elektra zijn om
de flesjes met babyvoeding op de goede
temperatuur te krijgen en voldoende afval-
bakken om de vuile luiers in te werpen. Dit
alles kan dan opgesteld worden in een
bescheiden en aan alle eisen van de wel-
standscommissie voldoend onderkomen.
Het is niet uitgesloten dat voor dit alles wel
enkele eiken moeten wijken. Gelet op het
feit dat er dan meer licht komt in die hoek
en de slechte staat waarin deze bomen ver-
keren, verwacht ik geen problemen voor
het verkrijgen van een kapvergunning. 

Plein voor de muziektent
Deze plaats is ook geweldig geschikt voor
een ontmoetingsplek als dezelfde voorzie-
ningen er komen zoals in de ‘Kruiskuil’.
Voor een klein onderkomen kan er wel
iets gebouwd worden aan de muziektent
vast. Natuurlijk wel in de stijl zoals archi-
tect Symons het gewild zou hebben. Er
zouden enkel een paar parkeerplaatsen
opgeofferd moeten worden. Dit lijkt geen
problemen te geven, want al zijn er nu
parkeerplaatsen vrij, dan parkeert men
toch op de trottoirs. De middenstand geeft
de voorkeur aan deze plaats.

Vitusgebied 
Als het gezondheidscentrum verhuist naar
het ‘Lanphen terrein’ aan de Meentweg

komt de ‘Blarickhof’ ook in beeld. Hier zijn
de meeste voorzieningen al aanwezig. Met
wat kleine aanpassingen zal het gebouw
goed geschikt gemaakt kunnen worden voor
een grootouderontmoetingsplek. Met wat
klimrekken en een paar wipkippen op het
buitenterrein is het zelfs ideaal te noemen.
Het zal ook goed passen in het beleid van de
gemeente om een zo evenwichtig mogelijke
leeftijdsopbouw te krijgen in dat gebied. 

Bijvanck
In deze wijk zou ook zo’n voorziening
moeten komen. Het zou perfect zijn om er
een te krijgen in het nieuwe centrumge-
bied waar de ‘Grenspaal’ onder andere
heeft gestaan. Het voordeel is dat het dicht
bij de school is, zodat er gebruik gemaakt
kan worden van de daar aanwezige speel-
voorzieningen, als de leerplichtige kinde-
ren les hebben. Een nadeel is dat er een
hek om ‘het grachtje’ heen gezet moet
worden. In het nog te bebouwen 4e kwa-
drant kan ook makkelijk een ontmoetings-
plek gesitueerd worden. Hier wordt op
weinig weerstand gerekend omdat er nog
niets is en er daardoor nog geen bestaande
belangen zijn. Voordat het een en ander tot
stand komt in dit gedeelte van het dorp is
het wenselijk om tot die tijd in de tijdelij-
ke wijkvoorziening ‘De Malbak’ te gaan.

Ideeën
Alles wat er gebeurt in ons dorp moet
natuurlijk wel gebeuren via de daarvoor
geldende democratische weg. Deze plan-
nen kosten geld. Gelet op de financiële
toestand van onze gemeente kan het bete-
kenen dat dit een kleine OZB-verhoging
tot gevolg heeft. Heeft u een mening of
een idee over hoe het beoogde doel
bereikt kan worden, laat het mij weten en
wel op vrijdag 01-04-2006 voor 16.00
uur, tel. 5386153, of e-mail:
fransruijter@hotmail.com.

Frans Ruijter

Wat er ook in de toekomst met ons dorp
gebeuren gaat – zelfstandig blijven,
samenvoegen, samenwerken – één ding
staat vast: niemand kan ons de gezelli-
ge verhalen en oude geschiedenissen
afnemen. Dat kleine, ooit zo armoedige
heidedorpje van weleer kan heel wat
verhalen vertellen. De oude families,
met grote gezinnen van tien, twaalf kin-
deren of meer, heel gewoon in dit dorp
(geen warm water, wasmachine, stof-
zuiger!), groeiden langzaam in de vaart
van welstand en luxe mee. Van armoe-
dig en simpel tot nu een luxe, bekend-
staand dorp.

‘Hei & wei’ houdt de verhalen levend, de
Historische Kring ondersteunt en beklem-
toont al die ‘weetjenogwel’-vertellingen.
In dit nummer weer een stukje over de
Vossen (er zijn er zoveel in het dorp).
Willem Vos was in l988 aan ’t woord,
Willem op zijn klompen, vriendelijk, met
een glashelder verstand, vader van Hans,
opvolger in hun steeds groeiend bedrijf.

Hans van Willem van Bart, mannen achter
‘De Brandstoffenhandel/tankstation de
Weduwe Bart Vos, sinds 1886’, bijna 120
jaar beroemd en bekend in Blaricum en
omstreken. Hans is de huidige ‘baas’,
opvolger van zijn bekende vader: Ome
Willem. Benzinepomp, garage, service-
station, autoshop-met-van-alles en twee
milieuvriendelijke wascabines. Een lange
weg vanaf het begin in l886, toen Bart Vos
ermee begon. Hij was getrouwd met
Aaltje Raven en ze kregen tien kinderen
en woonden in de oude boerderij die nu
nog fier staat te pronken op het terrein
naast de garage. Willem was de jongste
van die tien kinderen, en het was voor alle
familieleden hard werken. Eerst waren het
de kolen, populair aan het begin van de
20e eeuw. Veel gesjouw, vaak nog per
kruiwagen, er kwam hout bij dat gekloofd
en gehakt moest worden, petroleum
bezorgen, later de olie voor de huisbrand,
met grote tankwagens rondgereden. De
komst van het aardgas leidde ertoe dat het
bedrijf in l967 met een benzinepomp werd
uitgebreid. In 1969 kwam de garage erbij.
Onder leiding van Hans Vos werd het
bedrijf in 1997 gemoderniseerd en gesa-
neerd. “Ondanks alle veranderingen is de
oorsprong van het bedrijf in tact geble-
ven,” vertelt Hans. “Net als indertijd bij
grootvader Bart brengen we naar sommi-
ge klanten nog steeds kolen. Dat is een
goed, sociaal gebeuren.”

Ieder paar handen helpt
Hans (61) is een van de vijf kinderen die
Willem Vos en zijn vrouw Gerda kregen.
Het bedrijf wordt tegenwoordig door hem
geleid. Hij lijkt precies op zijn vader, een
beetje anders, maar toch.... Rustig, vrien-

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

Tel. (035) 694 21 28

E-mail hekelaar@rhass.nl

“Strategische 
samenwerking,

uw meerwaarde”

Vishandel Blaricum
Meentweg 2 

Blaricum  
Tel. 035-5383337

geboren zijn en waaruit het bedrijf zich in
de loop der jaren ontwikkelde. Bijzonder
is dat deze boerderij voor een groot deel in
zijn oorspronkelijke staat bewaard is
gebleven, inclusief de originele, oude
inrichting. Dat levert interessante histori-
sche wetenswaardigheden op over de
vroegere manier van leven. Het is bijna
onvoorstelbaar hoe puur en ongerept de
binnenkant van de boerderij eruit ziet.
Oude antieke kasten, stoelen, bedsteden,
de oude kachel op de ijzeren vloerplaat
van weleer, de ouderwetse lampen, valle-
tjes voor de ramen, alles precies als twee
eeuwen geleden. “Hebben we hier niet
een echt museum?” In een van de glazen-
kasten wijst Hans een glazen stolp aan.
“Kijk,” zegt hij, “dat is het bruidsboeket
van Aaltje, die met grootvader Bart trouw-
de. We bewaren het met zorg, hoor.”
“De klant is alles....” zegt Hans beslist.
“Zo moet dat ook blijven.” En de toe-
komst? Dat is dan de vraag. Tja, dat is
weer een ander verhaal. “Opvolging is
moeilijk, je moet er niet aan denken,” zegt
Hans zacht. “Het is allemaal leuk om te
doen, maar zakelijk wordt het er niet beter
op, niet makkelijker. We zullen wel zien,
er is altijd wel een oplossing.” Positief
moet een mens ook altijd blijven; deze
Vossen-familie heeft dat duidelijk in het
bloed. Is dat voor ons Blaricummers niet
een heel goed voorbeeld?

Aty L.S.

De komende twee weken zullen voor
een groot deel in het teken staan van de
gemeenteraadsverkiezingen, die op 7
maart zullen plaatsvinden. Wij hopen
dat u dit jaar zich even sterk betrokken
zult voelen bij de politiek als vier jaar
geleden. Want niet alleen kan maar al
te vaak bestuurders verweten worden
dat zij zich weinig gelegen laten liggen
aan de burgers, ook de burgers zelf
tonen maar al te vaak weinig interesse
voor wat er in de gemeente, de provin-
cie en Den Haag gebeurt. En zo ont-
staat er een vicieuze cirkel waarin het
defaitisme van de burger en de onbe-
trokkenheid van de bestuurders elkaar
in evenwicht houden. Dat is jammer,
heel erg jammer. Want het gaat wel om
ons. Het gaat wel over ingrijpende
beslissingen die over ons mooie
Blaricum genomen zullen worden.
Ook omdat de gemeentelijke herinde-
ling op de loer ligt is betrokkenheid
belangrijker dan ooit. Laten wij daarom
als bewoners van dit unieke dorp het
voortouw nemen en - na degelijk te heb-
ben gekeken naar wat de diverse politie-
ke partijen te bieden hebben - massaal
naar de stembus gaan. Opdat ons later
nooit kan worden verweten dat we bij
de pakken zijn gaan neerzitten en aller-
lei ongewenste ontwikkelingen maar
hebben laten gebeuren. Betrokkenheid:
dat wensen wij u allen toe.

Van de redactie

foto: Tjerk Visscher

HANS VAN WILLEM VAN BART
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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

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

Gemeenteraads-
verkiezingen 2006
Deze worden op 7 maart a.s. gehouden.
De stembureaus zijn:
- Gemeentehuis, Torenlaan 50,
- Dorpshuis De Blaercom, Schoolstraat 3,
- Vitusgebouw, Kerklaan 10,
- De (tijdelijke) Malbak, de Maten 1a

(Bijvanck),
- Zorgcentrum Torenhof, mobiel stem-

bureau, Torenlaan 22.
Openingstijden: van 7.30 tot 21.00 uur,
behalve het mobiele stembureau in
Torenhof dat geopend is van 10.00 tot
12.00 uur.

Stemmen in een
stembureau naar
keuze
De burgemeester van Blaricum maakt
bekend dat het bij de aanstaande ver-
kiezing van de leden van de raad van de
gemeente op dinsdag 7 maart 2006 een
kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te
brengen in een stembureau naar keuze.
Daarbij gelden de volgende bepalingen:
a. Schriftelijke aanvraag 

1. Bij Bureau verkiezingen van de
gemeente zijn kosteloos formulieren

Bezoekadres Gemeentehuis 
Torenlaan 50
1261 GE  Blaricum

Postadres Postbus 125
1260 AC  Blaricum

Telefoon (035) 5399500
Het gemeentehuis is telefonisch bereik-
baar van ma t/m do: 8.30 tot 17.00 uur 
en op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Fax (035) 5317605
E-mail mail@blaricum.nl
Internet www.blaricum.nl
Openingstijden Ma, di, do, vr,. 

van 8.30 - 12.30 uur 
Woensdag 13.30 tot 16.30 uur. 
De afdeling Burgerzaken is tevens 
geopend op dinsdagavond van 
18.00 tot 20.00 uur.

BEL-Gemeente- Cluster Uitvoering van de
werf afdeling Openbare Ruimte 
Bezoekadres Zuidersingel 2, Eemnes

bezoek volgens afspraak
Postadres Postbus 125, 1260 AC  Blaricum 
Telefoon (035) 5399520 Fax (035) 5394055
E-mail mail@blaricum.nl 
Brandweer Verbindingsweg 13, Blaricum
Telefoon (035) 5382345

jaarlijkse oldtimersshow en de boerendag
in september.

De Blaricummers, met hun uiteenlopende
manier van leven en denken, ze zijn er tij-
dens de feestelijke activiteiten van de
Oranje Vereniging om elkaar te ontmoeten
in een ongedwongen en carnavaleske
sfeer. Het is mooi dat Blaricum een aantal
mensen kent, dat het vele werk aan voor-
bereiding en tijdens de festiviteiten wil
doen. De huidige bestuurleden Gerard
Raven (penningmeester), Leon van de
Laarschot (secretaris), Frans Elbers (vice-
voorzitter), Piet Boersen, Frans Ruijter en
Marianne Bakker wil ik gaarne bedanken
voor hun inzet en zorg. Bij hen is de
Oranje Vereniging in goede handen. Mijn
gedachten gaan ook uit naar Anton
Terweyden, Daan Sterenborg, Rolf Kok
en Dick Keijzer, oud-bestuursleden, die
ons helaas ontvallen zijn.

De voorzitter 
van de Oranje Vereniging Blaricum

ningsavond van de Blaricumse kermis-
week. ’s Zondags de solexenrace, die start
op het Oranjeweitje en door het hele Gooi
voert. Op de maandagochtend beginnen
we met de versierde kinderfietsjes, mooi
en spannend voor kinderen en... de
(groot)ouders! Daarna komen de versier-
de ponywagens en de sjezen. Oude glorie
herleeft. Om 14.00 uur ringsteken in de
Kerklaan met aanspanningen. Op de
woensdagmiddag van oudsher een co-pro-
ductie van de Vrijwillige Brandweer en de
Oranje Vereniging met touwtrekken en
handicapraces. Veel Blaricummers en
oud-Blaricummers zetten de jaarlijkse
kermis al vroeg in hun agenda, dat feest
willen ze voor geen goud missen.

Ook Sint Nicolaas, vergezeld van zijn 25
Pieten, wordt ingehaald door de Oranje
Vereniging in de Bijvanck en in het oude
dorp. De afgelopen 25 jaar kenden ook
speciale gebeurtenissen.
De viering van het 50-jarig bestaan van de
vereniging met onder meer de tentoonstel-
ling ‘Beeld en Wei’ op het Singerweitje,
waar we de schapen van Tineke Bot in het
parkje in het centrum aan te danken heb-
ben. Kunst en Kitsch, een veiling door
Gerrit den Braber in de boerderij van Jan
Rigter en andere activiteiten herinneren
we ons van dat jubileum.
In 1995 vierden we 50 jaar bevrijding met
de feesttent op het Oranjeweitje, tegen-
over de Hervormde Kerk. Een lunch voor
alle Blaricummers, optredens van
Blaricumse artiesten. Een prachtige
‘bevrijdingsoptocht’. In 1999 de
Millenniumviering in een tent op ’t Harde.
Twee weken lang veel activiteiten. Als
hoogtepunten de oldtimersoptocht en de
boerenbruiloft, hetgeen heeft geleid tot de

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

®

van de gedeputeerde Moens dat er een
Gooistad moet komen van 250.000 inwo-
ners is merkwaardig. Tot diens portefeuil-
le behoort namelijk stimulering gemeen-
telijke samenwerking. De Commissaris
zelf vindt zo’n stad van 250.000 inwoners
wel wat groot en komt – overigens naar hij
zegt na enige diepgaande literatuurstudie –
tot een gewenste gemeentegrootte van
30.000 tot 75.000 inwoners. De minister
van Binnenlandse Zaken legt de gemeen-
tegrens bij 10.000 à 20.000 inwoners. 

Gemeenten, zegt de Commissaris, zouden
ook weer niet te groot moeten worden
omdat er dan sprake zou zijn van oneven-
redig meer ambtenaren, aanmerkelijk
hoger ziekteverzuim, afname herkenbaar-
heid van het bestuur en het niet bieden van
een oplossing van financiële problemen
door fusie. Dezerzijds wordt nog gewezen
op het boek ‘Effecten van herindeling’ van
drs. J.M.J. Berghuis, prof.dr. M.
Herweijer en mr.drs.W.J.M. Pol (vakgroep
bestuursrecht en bestuurskunde). Hierin
wordt naar aanleiding van de gemeentelij-
ke herindeling, die op 1 januari l990 in de
provincie Groningen zijn beslag kreeg, na
drie jaar geconstateerd dat:
1. op het vlak van de participatie van 

burgers in de gemeentepolitiek de her-
ingedeelde gemeenten over de hele
linie minder gunstig scoren dan voor de
herindeling en minder gunstig dan de
gemeenten die buiten de herindeling
zijn gebleven;

2. ten aanzien van de beleidsprestaties de
uitkomsten drie jaar na de herindeling
weinig bemoedigend zijn. En het finan-
cieel beheer in de heringedeelde
gemeenten niet beter is dan voor de
herindeling. 

Op alle zeven relevante beleidsterreinen
scoren de heringedeelde gemeenten slech-

GEMEENSCHAP (2)
(column)

In zijn nieuwjaarstoespraak van 6 januari
jl. constateert de Commissaris van de
Koningin in Noord-Holland dat de
gemeenten Blaricum, Laren en Eemnes
inmiddels besloten hebben de drie ambte-
lijke diensten samen te voegen tot één
dienst en daarmee de provinciale (? vZ)
herindeling willen ontlopen. Hij voegt
daar nog aan toe dat die samenvoeging –
volgens het plan van die gemeenten in
2010 – (dus) te lang duurt. Een teleurstel-
lende uitspraak die we niet van de
Commissaris hadden verwacht, gezien
zijn eerdere uitlatingen. Ook de uitspraak

ter dan de niet ingedeelde gemeenten. In
twee van de drie gemeenten is de financië-
le positie verslechterd en stegen de
gemeentelijke belastingen. Wat is de reden
van de brief van Gedeputeerde Staten van
15 november 2005 aan de gemeenten in
het Gooi, waarin het voornemen wordt
aangekondigd een procedure te starten in
het kader van de Wet algemene regels her-
indeling?
In de notitie bestuurlijke organisatie, beho-
rende bij die brief, wordt verwezen naar
het collegeprogramma 2003-2007 van de
provincie, waarin over het herindelingsbe-
leid de volgende passage is opgenomen:
‘Uitgangspunt is dat gemeentelijke herin-
delingen van onderop plaatsvinden, tenzij
de provincie tot de conclusie komt dat een
gemeentelijke herindeling noodzakelijk is
om bepaalde problemen op te lossen.’

In juni 2004 is in de provinciale commis-
sie FBO nog eens uitdrukkelijk herhaald
dat initiatieven van onderop moeten
komen. Vanwaar dan een herindelings-
procedure? Zijn er deugdelijke motieven?
De uitkomsten van de ‘Bestuurskracht-
monitor’, gehouden in de gemeenten
Bussum, Naarden, Hilversum, Muiden,
Weesp en Huizen zijn niet zodanig dat de
provincie zou moeten ingrijpen om pro-
blemen op te lossen (de heer Moens denkt
daar kennelijk anders over). Evenmin de
resultaten van de kwaliteitstoets die vorig
jaar is gehouden in de BEL-dorpen.
Volgens de rapportage van de provincie
Utrecht ontbreekt er in Blaricum een inte-
grale beleidsvisie en moeten er dingen
verbeteren. Als verbeterstrategie wordt in
het rapport genoemd ‘Intensieve, niet vrij-
blijvende vorm van BEL-samenwerking’
met als eindplaatje het BEL-backoffice-
model, waarbij de drie gemeenten

verkrijgbaar voor verzoekschriften om
in een stembureau naar keuze aan de
stemming te mogen deelnemen. 

2. Het verzoekschrift, alsmede de oproe-
pingskaart (indien reeds verstrekt),
moeten uiterlijk op de veertiende dag
voor de verkiezing, door de kiezer
worden ingediend bij de burgemees-
ter van de gemeente, waar hij/zij op
maandag 23 januari 2006 als kiezer is
geregistreerd 

3. Het verzoek wordt niet ingewilligd,
wanneer het de verzoeker is toege-
staan om bij volmacht aan de stem-
ming te mogen deelnemen. 

4. Bij inwilliging van het verzoek wordt
de beslissing op de oproepingskaart
gesteld, die daardoor wordt omgezet
in een kiezerspas. 

b. Mondelinge aanvraag 

1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst
van de oproepingskaart, doch uiterlijk
op de vijfde dag voor de verkiezing de
oproepingskaart over te leggen bij
Bureau verkiezingen van zijn/haar
woonplaats op maandag 23 januari
2006. 

2. Bij inwilliging van het verzoek wordt
de beslissing op de oproepingskaart
gesteld, die daardoor wordt omgezet
in een kiezerspas. 

Stemmen bij 
volmacht
De burgemeester van Blaricum maakt
bekend dat het bij de aanstaande ver-
kiezing van de leden van de raad van de
gemeente op dinsdag 7 maart 2006 een
kiezer is toegestaan bij volmacht te
mogen stemmen. Daarbij gelden de
volgende bepalingen.
a. Machtiging door schriftelijke aan-

vraag

1. Bij Bureau verkiezingen van de
gemeente zijn kosteloos formulieren
verkrijgbaar voor de verzoekschriften
om bij volmacht te mogen stemmen.

2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op de
veertiende dag voor de verkiezing,
door de kiezer worden ingediend bij
de burgemeester van de gemeente,
waar hij/zij op maandag 23 januari
2006 als kiezer is geregistreerd.

3. Het verzoek wordt niet ingewilligd
wanneer het aan de verzoeker is toe-
gestaan om in een stembureau naar
keuze aan de stemming te mogen
deelnemen.

4. Degene die zich bereid heeft ver-
klaard als gemachtigde op te treden,
moet op maandag 23 januari 2006 als
kiezer zijn geregistreerd.

5. Bij inwilliging van het verzoek ont-
vangt de gemachtigde een volmacht-
bewijs. De volmachtstem dient tege-
lijk met de eigen stem te worden uit-
gebracht.

b. Machtiging door overdracht van de

oproepingskaart

6. De kiezer kan ook, in plaats van een
verzoekschrift in te dienen, na ont-
vangst van de oproepingskaart, tot
en met de dag van de stemming, zelf
een andere kiezer machtigen voor
hem/haar te stemmen. Dit geschiedt
door de oproepingskaart aan die kie-
zer over te dragen.

7. Een op deze wijze aangewezen
gemachtigde moet op maandag 23
januari 2006 in hetzelfde stemdistrict
als kiezer zijn geregistreerd die de
volmacht geeft.

8. De aldus gemachtigde kan de vol-
machtstem uitsluitend tegelijk met
zijn/haar eigen stem, in het stemdis-
trict waar hij/zij staat ingeschreven,
uitbrengen.

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee)
volmachten aannemen. Een volmacht-
gever is niet bevoegd de volmacht in te
trekken of zelf aan de stemming deel te
nemen.

Nadere inlichtingen: Bureau verkiezin-
gen, Torenlaan 50, 1261 GE BLARICUM.

GEMEENTE AGENDA

Gemeentehuis Nederheem:

Maart 2006:

-  Cie I, Welzijn, Sport & Sociale Zaken

20 maart om 20.00 uur
-  Cie II, Ruimtelijke Ordening en Beheer

21 maart om 20.00 uur
-  Cie Financiën

22 maart om 20.00 uur
-  Raadsvergadering

30 maart om 20.00 uur
Ophalen oud papier en karton:

Bezit u een blauwe container:

Zie het schema van de G.A.D.:
www.gad.nl. 
Heeft u nog geen blauwe container:

wordt huis-aan-huis opgehaald op de 
4e woensdag v.d. maand, nl. 22 maart
a.s. Vóór 9.00 uur ’s ochtends aan de
weg zetten. Wordt verzorgd door voet-
balclub Allen Weerbaar.
Bij scholencomplex de Bijvanck staan 
nu bij de hoofdingang 4 blauwe papier-
containers. Op schooluren te gebruiken. 
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 Scheidings-

station Huizen, Ambachtsweg.
Geopend: dinsdag t/m vrijdag 8.30-
12.30 uur en 13.00-16.30 uur, zaterdag
9.00-16.00 uur. ’s Maandags gesloten. 

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

info@spakman-blaricum.nl

Het café is de hele week geopend &
op donderdag t/m zondag wordt voor
u gekookt van 17.00 uur tot 21.30 uur.

Café d’ Ouwe Tak
Hét café waar je óók kunt eten!
Eemnesserweg B13  Blaricum

035 - 5314300

S.B.

vervolg van pagina 1

vervolg pagina 5
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VERKIEZINGSPROGRAMMA'S POLITIEKE PARTIJEN 2006-2010
Op dinsdag 7 maart 2006 zullen in het gehele land weer gemeenteraadsverkiezingen gehouden worden. Om de inwoners van Blaricum een zo goed mogelijk beeld te geven van wat de diverse poli-
tieke partijen in ons dorp te bieden hebben, treft u op dit inlegvel een globaal overzicht aan van de diverse programma’s. De hier vermelde politieke partijen (PvdA, VVD, CDA, HvB en BB) hebben
ieder gekozen voor hun eigen huisstijl. De volgorde is bepaald door de volgorde van aanmelding. U kunt alle politieke dorpspartijen hier aantreffen, met uitzondering van de Nieuwe Blaricumse
Partij (NBP), die heeft laten weten van de door hei & wei geboden mogelijkheid geen gebruik te willen maken.

Dit inlegvel is mogelijk gemaakt door de onderstaande politieke partijen, door het Gemeenschapsfonds Blaricum, Restaurant d'Ouwe Tak,
onze sponsor A-2-P/ Vermogensbegeleiding & Beleggingsadvies en onze vormgever/drukker JM2.

Mooi dorp,
goed bestuur

voor
Blaricum

Wij vinden het belangrijk dat Blaricum

zijn eigen toekomst kan bepalen

samenwerkt met Laren en Eemnes

mooi groen blijft met open ruimten

kleinschalig en dorps blijft

de Blaricummermeent ruim en groen
ontwikkelt

Wij vinden het belangrijk dat
het gemeentebestuur van Blaricum

zorgt dat wonen in Blaricum betaalbaar blijft

bezuinigt op het gemeentelijk apparaat

de inwoners serieus neemt

in openheid bestuurt

goede voorlichting geeft

Voor ons volledige verkiezingsprogramma: 

www.hartvoorblaricum.nl

Wij willen de kar trekken:

Carien Bölger-Schoenmakers, Jan Drupsteen, Rob
Bruintjes, Satyamo Uyldert, Radha Kaulesar Sukul, Ben
Smit, Pieter Boelen, Manon Jongeling-Onderstal, Huib
Hötte, Suzanne Abrahams-Holtz, Lien de Vrieze-
Greebe, Sybert Blijdenstein, Carel Begeer, Otto
Vlasman, Barbara Rubens-van Waes, Jerney Kaagman,
Axel Varekamp, Jan Geesink, Jan Paul Zumpolle, Joop
Alberdingk Thijm, Ingrid Barkey Wolf-Sierks, Hein van
Dam, Jan Borg, Bert Ruiter, Jan van Campen, Alfons
van Gastel, Peter Crielaers, Willem Beelaerts van
Emmichoven, Pieter Pastor, Frits BothofLijst 1
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De Christen Democratische
Dorpspartij

Het CDA verkiezingsprogramma 2006-
2010 is gebaseerd op een Blaricumse
samenleving, waarin respect, gemeen-
schapszin en verantwoordelijkheid tot
hun recht komen. Het CDA wil hierin
een stimulerende rol spelen zodat een
samenleving ontstaat waarin men elkaar
respecteert, de onderlinge betrokken-
heid wordt vergroot en normen en waar-
den levend gehouden worden. 

Samenwerken met andere
gemeenten en toch identiteit
Blaricum behouden.
Het wordt steeds moeilijker voor de
gemeente Blaricum om zelfstandig
tegen een aanvaardbare lastendruk een
goede dienstverlening aan haar burgers
te blijven verlenen. Dit noodzaakt tot
intensievere samenwerking. CDA-
Blaricum is er voorstander van dat de
gemeente Blaricum hierin het voortouw
neemt. Op deze wijze is het mogelijk

richting te geven aan de gewenste
ontwikkeling en daarbij de eigen iden-
titeit van Blaricum te behouden.

Woningbouw
Blaricum heeft nog enkele bouwlo-
caties.  CDA-Blaricum bepleit om
zoveel mogelijk voor eigen inwoners te
bouwen. Tevens pleiten wij ervoor de
woningzoekenden uit de BEL-gemeen-
ten wederzijds als eerst volgende
gegadigde te erkennen. Wij blijven
voorstander van zoveel mogelijk
gefaseerd te bouwen in de Blaricum-
mermeent (bouwen naar behoefte). Bij
toekomstige woningbouw moet ook
worden ingespeeld op de behoefte van
specifieke groepen zoals jongeren,
starters en senioren door het bouwen
van betaalbare woningen. Voor senioren
en gehandicapten zal financiële ruimte
gecreëerd moeten worden om de
mensen zolang mogelijk in hun eigen
woonomgeving te laten wonen.

Verenigingsleven
Het verenigingsleven vormt een
bindende factor in de gemeente
Blaricum. Tot nu toe wordt in de relatie
gemeente/ verenigingen alleen gedacht
in termen van al of niet subsidie ver-
strekking. Het beleid van de gemeente
moet zich daarnaast ook richten op het
stimuleren van samenwerkingsvormen
tussen verenigingen. Om het gemeen-

schapsgevoel te bevorderen zijn
activiteiten en voorzieningen, waar
inwoners elkaar kunnen ontmoeten, van
groot belang. Hier ligt een stimulerende
taak voor de gemeentelijke overheid om
voorwaarden te scheppen.

Veiligheid en leefbaarheid
De burger is er bij gebaat, dat de lokale
overheid er alles aan doet om de vei-
ligheid zoveel mogelijk te garanderen.
De Blaricummers zelf spelen daarin
ook een rol. Zo kunnen bijv. buurt pre-
ventie verenigingen een positieve bij-
drage leveren aan meer veiligheid en
leefbaarheid in de eigen woonomgev-
ing. Samenwerking tussen gemeente en
burgers op dit terrein moet gestimuleerd

worden. In de verkeersveiligheid en
verkeer afwikkeling bij de scholen dient
optimaal te worden voorzien. Ook het
uitbreiden van fietspaden zoals aan de
Meentzoom zal de veiligheid verhogen.

Natuur
Een verantwoordelijke gemeente zorgt
voor zijn ruimte. Ruimte in Blaricum is
schaars. Wonen, werken, landbouw,
natuur en recreatie vragen ruimte. 
Elke plek heeft zijn functie. Na
bebouwing van de Blaricummer-meent
resteren nog alleen de weidegronden en
de engen. Laten we deze groene
gebieden in onze gemeente behouden
om hun cultuurhistorische waarde en
laten we het beheer in de handen geven

van de boeren en natuurbeschermings
organisaties. 

Milieu
Bij een verantwoordelijke gemeente staat
de kwaliteit van het leefmilieu hoog op de
agenda. Door het afgeven van milieuver-
gunningen, ziet de gemeente er op toe dat
de afspraken worden nagekomen. 

Handhaven en niet gedogen
Het CDA is een voorstander van conse-
quent gemeentelijk optreden daar waar
gevaar dreigt voor gezondheid en vei-
ligheid.

Het CDA verkiezingsprogramma is te
verkrijgen bij:

Mevr. P.A.M.
Poolman Simons-Vos 
Meentweg 51,
1261 XS Blaricum
Tel. 5257414. 
Dhr. G.C. Knoop 
Koggewagen 18,
1261 KC Blaricum  
Tel. 06 54706559. 
Of  te lezen of te
downloaden via:
www.blaricum.nl 
onder Gemeente-
raadsverkiezingen.

Kandidaten
1. Gerard Knoop
2. Ben Eijpe 
3. Henk Borssen*
4. Els Poolman Simons-Vos
5. Jan Rokebrand
6. Sylvie Roest*
7. Jaques Walch*
8. Florent Vlak
9. Atie Lindeman-Strengholt
10. Jan van Rijs
11. Pim Veenboer
12. Rob Sapasuru 
13. Arnold Hanou
14. Adrie van Zon
* Staan niet op de foto

Eemnesserweg B13, 1261 HD  Blaricum, 035-5314300

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

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

gekookt van 17.00 tot 21.30 uur.

Vlierberg 22a • 3755 BS Eemnes

T: (035) 5316520 • F: (035) 5381533 

E: mail@jm2.nl • W: www.jm2.nl

Uw foto’s op groot formaat
als kunst aan de muur! 
Eigen materiaal of professionele fotografie mogelijk. 
Bel (035) 5316520 en vraag naar de mogelijkheden!
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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

“Op het dak, hier vooraan, dat ben ik, als
jonge rietdekker. Die twee mannen met
pet daarachter zijn Henk van den Brink
en Gijs de Boer. Dat was in 1968. Ik was
toen 19 jaar. Net in het vak, nog leerling.
De boerderij is de ‘De zeven linden’ aan
de Angerechtsweg, toen nog van 
de gebroeders Jacob en Willem
Dooyewaard. Echte artiesten waren dat.
Jacob herinner ik me nog goed, een stati-
ge man, met zijn opvallende zwarte alpi-
nomuts. De foto is gemaakt door Paul
Huf, de bekende fotograaf. Voor Grolsch,
voor de reclamese-
rie ‘vakmanschap is
meesterschap’. We
hebben hem wel het
dak op moeten hel-
pen. Hij stond te trillen op zijn benen.”
We zijn in gesprek met Anton van
Sligtenhorst (56), rietdekker, die bijna op
alle rieten daken in Blaricum heeft gezeten.
En vaak nog zit. Hij laat ons de foto van
Paul Huf zien. Van boven genomen, schuin
naar beneden. De drie mannen op het dak.
Beneden het Singerpleintje met de oude
boerderij van Lammert Vos op de achter-
grond. “Bij Henk, die uit Laren kwam, heb
ik het vak geleerd. Gijs was zijn vaste hulp.”
Anton is al 37 jaar een goede bekende in
ons dorp. Hij houdt van Blaricum. “Dat
komt vooral door de vriendelijke bewo-
ners.” Stevig gebouwd, grote, eeltige han-
den, rustige, glimlachende blik. Binnenpret.
Een gemoedelijk mens. “Dit werk is mijn
leven. Ik hoop het nog een tijd te kunnen
blijven doen. Alleen of samen, met mijn
zoon Teunis, die inmiddels óók een eigen

rietdekkersbedrijf heeft.” Op het dak, in
weer en wind: “Alleen bij onweer ga ik
ervanaf.”

Jeugdherinneringen
“Wij woonden in Baambrugge op een boer-
derij: mijn vader en moeder met veertien
kinderen. Tien jongens en vier meisjes. Ik
was de tiende. We hadden drie koeien en
één varken. Genoeg voor eigen gebruik.
Brood en boter maakten we zelf. Mijn
vader kwam uit Gelderland, de naam zegt
het al. Hij was een grasmaaier. Als jonge
loonwerker ontmoette hij in Weesp mijn
moeder. Ze trouwden. Mijn vader werkte
ook vaak in Eemnes. Vroeg in de ochtend,
nog in de dauw, kwam hij dan maaien.
Dauwmaaiers. Met de zeis. De hele dag
door. Zwaar werk. Hij is niet oud geworden.
Toen ik twaalf was overleed hij, op zijn 61e.
De kerk, de gemeenteleden, hebben ons
toen geholpen. Net zoals jaren later – toen
ik jong getrouwd in de Bijvanck aan het
Emmerrek woonde – mijn huis in brand
vloog, nadat een van mijn kinderen met een
aansteker had gespeeld. Kerk en gemeen-
schap, nauw verbonden, deel van ons leven. 
Mijn moeder was een goed, maar ook
onverstoorbaar mens. Toen ze eens in de
kerk bedacht dat thuis een pan met vlees
stond droog te koken, bleef ze gewoon zit-
ten. Na de dienst naar huis. De brandweer
was er al. Zo was ze. Zij is wel oud gewor-
den. In 2003 op haar 93e overleden. We
waren allemaal gek met haar.”
Anton was vier jaar toen hij tbc kreeg. Van
koeieslijm dat aan de handen zat van zijn
broer bij wie hij veel op schoot zat. Koeien

nu de digitale fotografie. Niet naar je zin:
één druk op de knop en weg is het.
Geweldig.” In de loop van de jaren is Tjerk
zich ook bezig gaan houden met het foto-
graferen van mensen. Zijn plan is om in
Blaricum alle markante bewoners, die nog
niet kunstzinnig zijn vastgelegd, op die
manier te gaan portretteren en zodoende
voor het nageslacht te bewaren. Op de
vraag wat fotograferen doet met hem zegt
hij peinzend: “Fotograferen geeft mij vol-
doening omdat ik iets kan creëren wat in
mijn hoofd zit. Het geeft me de kans volko-

men mezelf te zijn, me te onderscheiden en
om even uit de wereld te stappen waar ik in
zit. En ik krijg er enorm veel energie van.”

Toekomstplannen
De Zilveren Camera is zojuist uitgereikt en
verliefd kijkt Tjerk naar een werkelijk schit-
terende foto van Pim Ras die in categorie
Kunst, Cultuur en Architectuur de winnen-
de plaat schoot van een danspaar van het tv-
programma ‘Dancing with the Stars’.
Dromerig zegt hij: “Dat is iets wat ik ook
heel graag zou willen. Ik ben op dit
moment bezig in de tv-wereld contacten
te leggen en hopelijk lukt dat. Verder heb
ik ook een ingang in de paardenwereld,
want de eenheid van mens en dier op een
opwindende manier vast te leggen is
natuurlijk geweldig.” Maar Tjerk heeft
ook nog andere plannen. Hij wil weer
bruidsreportages gaan doen. Net het
goede plaatje schieten op een voor men-
sen zo belangrijke en gelukkige dag, daar
is hij goed in. En last but not least gaat
Tjerk een cursus digitale fotografie op
poten zetten. De lessen worden gegeven in
het atelier van zijn partner Marcelle
Schoenmaker, waarmee hij al vijf jaar
samenwoont en met wie hij een dochter

TJERK VISSCHER,
FOTOGRAAF

Hij denkt altijd in beelden, zoekt steeds
naar het volmaakte plaatje, is een alles-
kunner en kiest nooit de gemakkelijkste
weg. Tjerk Visscher (35), een open
enthousiaste autodidact, die op weg is
uit te groeien naar een van de groten op
dit gebied.
Wie heeft hem nog niet ontmoet bij de ben-
zinepomp van Vos! Behendig hanteert hij
de slangen en de kassa en praat ondertus-
sen over zijn echte beroep. Dat bevalt men-
sen, en als vanzelf komen daar opdrachten
uit voort. Wat hem goed uitkomt, want
helaas kan Tjerk Visscher nog niet leven
van zijn fotografeerwerk. Dat zou natuur-
lijk best kunnen als hij bijvoorbeeld bij een
bekend damestijdschrift in dienst zou tre-
den. Maar dat is niet wat hij wil. Hij wil
kunstzinnige fotografie doen en zelf kun-
nen beschikken over zijn eigen beeldrecht.
Gelukkig ontmoette hij vier jaar geleden de
bekende fotograaf Jim Plasman, die hem
behoorlijk van opdrachten voorzag en die
hem veel leerde en nog leert. Verder werkt
Tjerk regelmatig voor MMS mode,
Wehkamp, tijdschriften en commercials.
Maar voor allemaal als freelancer en onder
zijn firmanaam Stormzon. Het omgekeerde
van zonnestorm. Dit, omdat het element
zon voor hem een bijzonder betekenis
heeft. Want de zon schept voortdurend een
klimaat van steeds andere fotografeermo-
menten, waardoor je nooit uitgeleerd raakt.

Dyslectisch 
Dat hij fotograferen tot zijn beroep maak-
te komt mede doordat hij iets dyslectisch
is. Tjerk: ”Ik denk altijd in beelden en
vanaf mijn 10e jaar ben ik vooral gefasci-
neerd door het fotograferen van voorwer-
pen en de betekenis daarachter. Ik probeer
deze zo te maken dat de foto een door mij
bedachte sfeer oproept. Mijn verbeelding
is zo sterk dat dat helaas lang niet altijd
lukt, en het was in de tijd dat ik jong was
dan ook schreeuwend duur. Tien rolletjes
net niet gelukte foto’s ontwikkelen in je
doka kost tijd en geld. Gelukkig hebben we

ontwerp zoals het er lag, net zoals het toen
net opgerichte actiegroep. Kaagman: “Ik
dacht: ik ben een burger, een mondig bur-
ger bovendien. Weet je wat, ik sluit me
aan.” En nu de school er staat? “Ik vind
het nog steeds een lelijk ding,” zegt ze
beslist “en bovendien een loden last op de
begroting.”
Voorzetjes vanuit de provincie over
gemeentelijke herindeling of samenvoe-
ging vallen bij haar ook niet in goede
aarde: “Moet dat van bovenaf opgelegd
worden als de inwoners het zelf niet wil-
len? Daar ben ik geen voorstander van.”

Idolaat van Idols
Alweer maandenlang is Jerney Kaagman
ondertussen te zien in de derde reeks van
Idols. Net als de vorige seizoenen ook dit
jaar weer een enorme kijkcijferhit. Op het
moment van het interview zijn er nog
negen kandidaten in de race, maar ze laat
zich niet verleiden tot uitspraken over
haar favoriete kandidaat of een voorspel-
ling voor de einduitslag. “Nee, daar zeg-
gen we nooit wat over.” Zou ze zelf mee
gedaan hebben aan Idols als dat toen al
bestaan had? Nog voor ik mijn vraag hele-
maal heb kunnen stellen, begint Kaagman
heftig nee te schudden. “Nee, ik had de
ambitie helemaal niet om beroemd te wor-
den. Ik zong in het schoolkoor en als de
jongens van de band me niet gevraagd
hadden, dan was zingen gewoon een leuke
hobby gebleven.” Voor een meisje zonder
ambitie om beroemd te worden, heeft ze
het niet slecht gedaan, geeft ze zelf ook
toe, getuige haar vele gouden platen en op
het hoogtepunt van haar roem zelfs een
eigen parfum. 

Blaricumse waar
En het blauwe leren pak, dat Jerney droeg
ten tijde van de hit ‘Weekend’ en waarin
zij zelf een Idol-avant-la-lettre werd?
Kaagman: “Dat krijgt een tweede leven.
De meiden van ‘Girls just wanna have
fun’ met o.a. Manuela Kemp gaan een
‘Earth & Fire’-medley doen in hun nieu-
we show. En daarvoor heb ik het pak uit-
geleend om er een kopie van te laten
maken.” Het blauwe pak is binnenkort dus
te zien in verschillende theaters in
Nederland. En Jerney zelf? Die kun je zo
maar eens tegen het lijf lopen in het dorp.
Bij de raadsvergaderingen bijvoorbeeld.
Of bij één van de winkels in het dorp,
want dat moet haar nog van het hart: “We
moeten de middenstand in het dorp steu-
nen. Zonder winkels is een dorp niet leef-
baar. Dus koopt Blaricumse waar, zou ik
zeggen!”

Christa Hogenkamp

NU 
(iets te vroeg, maar toch...)

Draag nu 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 nu de zon in je gedachten,
geef velen van die gouden schat,
vooral aan hen die niets verwachten,
die niemand ooit heeft lief gehad.
Draag nu de vreug diep in je wezen,
houdt hoofd en hart blij opgericht
want... lente zal veel leed genezen,
zie..... in de verte daagt haar licht. 

waren toen namelijk nog vaak een tbc-bron.
Kleine Anton moest naar een herstellings-
oord: ‘Sonnevanck’ in Harderwijk.
Anderhalf jaar lang was hij van huis. Een
erg eenzame tijd. Hij herstelde en groeide
op. Wilde best in de boerderij, maar hij had
oudere broers boven zich. Deed allerlei
werk en kwam via een meisje ook in het
rietsnijden terecht. Ontmoette toen rietdek-
ker Henk van den Brink uit Laren (bij de
rietinkoop), en ging voor hem werken. Aan
rietdekkerswerk toen, net als nu, geen
gebrek. Anton kreeg het echte vakwerk
langzaam aan onder de knie. Het werd een
stuk van zijn leven. En zo kwam hij, zoals
hij dat zelf noemt “als ventje” ook in het
artiestendorp Blaricum en op Paul Hufs
foto.  

Riet
Anton: “Het allerbeste riet komt uit
Kalenberg, een poldertje bij Vollenhove.
Schaars en duur. Per vierkante meter is het
tien euro duurder dan ander riet. Maar
tegenwoordig komt het meeste riet van over
de grens. In ons land staat nl. veel riet in de
beschermde natuurgebieden. Daar zit veel
onkruid tussen. Spuiten mag niet. Snijden
mag niet, vanwege de vogels. En afbranden
ook niet. Ons riet verpaupert. Het meeste
riet komt nu uit landen als Oostenrijk,
Hongarije, Oekraïne (“goede bodem, beter
water”), Estland, Turkije (“riet, dik als een
potlood”) en zelfs uit Irak. 
Als een dak er na een aantal jaren slecht
gaat uitzien? Anton: “Dat heeft meestal
niets met het dekken te maken. Ook al zegt
een enkele ‘collega’ soms van wel. Vaak is
de té geringe hellingshoek van het dak de
oorzaak. Het regenwater wordt dan niet
goed afgevoerd, zakt er langzaam door, en
het riet gaat rotten. Hoe steiler het dak, hoe
langer het meegaat. Kijk naar de steile,
mooie daken op het Huizerhoogt. Bomen
die dicht op het huis staan vormen een ande-
re oorzaak. Doordat er minder zon en wind
op komt blijft het riet vochtig. In vroeger
jaren gingen in Blaricum de daken langer
mee omdat het bomenbestand veel kleiner
en lager was.” Wat is de oplossing? “Van tijd
tot tijd laten bijstoppen en de slechte rietde-
len verwijderen. Gewoon een kwestie van
goed onderhoud. Net als alles in het leven.”
Zijn vrouw Corrie, uit een oude Huizer vis-
sersfamilie, beaamt dit volmondig. Anton
van Sligtenhorst, een bezield vakman en een
heel bijzonder mens.

Sybert Blijdenstein

heeft en een baby onderweg.
Mocht u interesse hebben dan kunt u bel-
len naar 035-5317292, 06-48354019 of 
e-mailen naar stormzon@zonnet.nl. 
Het adres is ’t Atelier, Kerkpad 6, 1261 TJ
Blaricum.

Conny Rector

bestuurlijk zelfstandig blijven maar de
backoffice-werkzaamheden doen in een
gezamenlijke kantoororganisatie. Zijn er
dan regionale opgaven? Volgens de
genoemde bestuurlijke notitie van de pro-
vincie heeft de Gooi- en Vechtstreek
belangrijke regionale opgaven, die vragen
om een ‘democratisch gelegitimeerde
krachtige lokale overheid’. Welke zijn die
belangrijke opgaven? Ze worden niet
genoemd. Het Gooi is toch al jarenlang
‘vol’. Is de slechter wordende economi-
sche positie van de Randstad waar de
Holland Acht zich druk over maakt en de
daarmee samenhangende ‘bestuurlijke
drukte’ oorzaak van de voorgenomen 
herindeling in het Gooi? Of moeten we
nog ruimer denken en de zaken in het
Gooi in een Europese context zien? De
Commissaris van de Koningin zegt in zijn
nieuwjaarsrede het volgende:
“Overigens zou nog aan twee voorwaar-
den moeten worden voldaan, voordat de
provincie (èn de gemeente! vZ) veel ener-
gie gaat steken in de omvorming van het
gemeentelijk land, nl. dat:
1. het volgende regeerakkoord de provin-

cie verantwoordelijk moet maken voor
de gemeentelijke herindeling;

2. het volgende collegeakkoord niet de
passage moet bevatten dat gemeentelij-
ke herindelingen slechts van onderop
moeten komen.”

Dat moeten we dan maar afwachten voor-
dat we aan een tijd- en geldverslindende
herindeling in het Gooi beginnen. Het mid-
del is erger dan de kwaal. Als je spataderen
hebt laat je toch ook niet je been ampute-
ren!! Laat herindelingen van onderop
komen. Het woord is aan de gemeenten!!
Herindeling kost meer dan ons lief is.

Adrie van Zon

Wie de naam Jerney Kaagman intikt op
Google krijgt bijna 100.000 hits in min-
der dan een seconde. Ze is dus een hele
bekende dame. “Nou,” relativeert ze
zelf direct, “alleen in Nederland hoor.
En da’s maar een klein landje.” Bekend
als zangeres van de popgroep Earth &
Fire, van haar werk als directeur van
Stichting Conamus en natuurlijk als
jurylid van het onverminderd populai-
re programma Idols, dat dit seizoen
alweer zijn derde jaargang kent. Maar
in Blaricum toch vooral bekend als
buurvrouw, dorpsgenote, politiek be-
trokken inwoner en zoals ze zelf zegt
‘mondig burger’. 

Al bijna 20 jaar woont Jerney Kaagman
met veel plezier in Blaricum. Alhoewel ze
zelf opgroeide in de regio Den Haag, is
deze omgeving niet nieuw voor haar als ze
in 1987 deze kant op verhuist. “Mijn opa
woonde in Laren en mijn moeder is daar
dus opgegroeid. Als kind kwam ik regel-
matig in Laren op bezoek. Ging ik vaak
mijn opa – Louis Smit – uit het kroegje bij
het Hamdorff halen, waar hij altijd zat te
kaarten. En ik had een tante wonen in
Blaricum.”

Jerney Kaagman is bekend geworden als
de zangeres van de band Earth & Fire, die
in de jaren zeventig en tachtig furore
maakte in Nederland. Voor haar werk
kwam ze vaak in het Gooi, bij tv- of
muziekstudio’s, zoals de oude Soundpush
Studio (tegenwoordig de Bolland-studio)
aan de Huizerweg. Toenemende verkeers-
drukte en dus lange reistijden maakten
een overstap naar deze contreien tot een
logische. Tussen de opnames van twee
liedjes door in de studio in Hilversum,
werd de koop gesloten van hun huis in
Blaricum. Een koop waar Jerney en haar
man Bert Ruiter nog steeds geen spijt van
hebben. 

Boerendorp
“Ik ben opgegroeid in Leidschendam, dat
toen nog een boerendorp was. Niet te ver-
gelijken met de aaneengeklonken stenen
massa van nu. Ik had altijd ruimte om me
heen, slootjes om op te schaatsen in de
winter, dieren in de buurt, weilanden.” Dat
vindt Kaagman hier terug. “Voor mij is
Blaricum vooral nog een boerendorp. Een
rustpunt. Heerlijk om in thuis te komen.
Als ik de drukte van de stad wil hebben,
dan zoek ik dat wel op, daar hoef ik niet
permanent in te wonen. Mijn huis moet
mijn rustpunt zijn en dat vind ik hier.”
Het behoud van het dorp gaat haar aan
haar hart. Ze heeft een mening over de
inrichting en het bestuur van het dorp en
steekt die – net als bij Idols – niet onder
stoelen of banken. Zowel bij de verkiezin-
gen van 2002 als bij de huidige gemeente-
raadsverkiezingen staat Jerney Kaagman
op de kandidatenlijst van een plaatselijke
politieke partij. Niet op een verkiesbare
plaats, alhoewel ze zich niet te goed voelt
voor het politieke handwerk: “Ik heb
indertijd ook gewoon geholpen met
bestanden invoeren in de computer.” Een
plek in de gemeenteraad zou voor
Kaagman echter niet te combineren zijn
met haar huidige werkzaamheden. Toch
voelt ze zich betrokken bij de politiek. Ze
zit regelmatig op de publieke tribune 
bij raadsvergaderingen, omdat ze de
onderliggende argumenten wil horen.
Kaagman: “Als ik dan hoor hoe er soms in
die vergaderingen met elkaar wordt omge-
sprongen, dan denk ik wel: tjonge, tjonge,
tjonge... kan dat niet wat volwassener.”

Loden last
Jerneys belangstelling voor de dorpspoli-
tiek ontstond in de tijd van de plannen
voor de nieuwe school. Zij was tegen het

“RIETEN DAKEN, MIJN LEVEN” JERNEY KAAGMAN:
EEN MONDIG BURGER

S.B.

foto: Patricia Steur

S.B.
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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

DRUKKERIJ
GRAFISCH
A T E L I E R
B L A R I C U M

T 035-5264531
F 035-5266062

Wetering 41
Blaricum

Voor al uw drukwerk

BLARICUMSE AGENDA

Diensten in het weekend 
Zaterdag 17.00 uur en
zondag 11.00 uur 
Eucharistieviering of Woord 
en Communieviering. 
Zondag 19 maart 
Kindernevendienst.
Door de week:
donderdag 19.15 uur 
Avondgebed in de dagkapel.
Bijzonderheden:
Woensdag 1 maart
Aswoensdag, begin van de 40 
dagen tijd. Geen seniorenmis.
19.15 uur: viering van Aswoensdag 
met askruisje.
Zondag 5 maart 11.00 uur
Gezinsviering m.m.v. het Kinderkoor.
Tijdens deze viering zullen de kinderen
die zich voorbereiden op de Eerste 
Heilige Communie zich presenteren.
Zondag 19 maart 11.00 uur 
Woord en Communieviering m.m.v.
het koor Timeless.
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.

• Henny Vos vierde onlangs zijn zilveren
jubileum als koster van de St. Vituskerk.
Hij trad in 1981 in de voetsporen van zijn
vader Lambert Vos, de koster die in april
1979 afscheid nam. Zijn werk voor de
kerk behelst vele, vele taken: zorg voor
het gebouw, kerkhof, diensten etc., teveel
om op te noemen. Hij is blij met de vele
vrijwilligers die hem bij zijn werk helpen!
Namens hei & wei: proficiat Henny!
• Robert Berkenbosch, turner van Vlug-
heid en Kracht, kreeg op het regionale
kampioenschap door stabiel te turnen op
zes toestellen, op 29 januari jl. het brons
omgehangen. Hij doet nu mee aan de
plaatsingsrondes van het NK. Ook hier
een gelukwens!   
• Juliette Hooghiemstra heeft namens
Blaricum een boom geplant in het
Beatrix-Jubileumbos in Schijndel, een ini-
tiatief van de Stichting Nationale
Boomfeestdag, bedoeld om kinderen in
contact te brengen met de natuur. 
• Zorgcentrum Torenhof heeft met de
gezellige en goedbezochte kerstmarkt 
€ 1.650 binnengehaald ten behoeve van
de stichting ‘Dorcas’. Het geld werd
besteed aan straatkinderen in Moskou: zeer
welkom in de extreme winterkoude daar!
• Hei & wei. In de raadsvergadering van
26 januari is een motie aangenomen met
10 stemmen voor (CDA, VVD, HvB en
PvdA) en 3 tegen (NBP en BB), waarin de
raad zijn mening uitspreekt “dat het wen-
selijk is in de kadernota van 2007 een
bedrag op te nemen van 7.600 euro of
zoveel minder als mogelijk is om het
voortbestaan van hei & wei te garande-
ren.”

• Samenwerking of fusie BEL-gemeen-
ten? De lokale partijen van de BEL-
gemeenten hebben een samenwerkingsfe-
deratie gevormd: zij gaan voor een 
vergaande samenwerking, met behoud
van ieders zelfstandigheid en zijn tegen
een fusie. Maar, ook al hebben de
gemeenteraden van Blaricum en Laren het
recente voorstel om voor 2010 te komen
tot samenvoeging van alle uitvoerende
gemeentelijke BEL-diensten goedge-
keurd, de raad van Eemnes heeft het afge-
wezen omdat het ‘veel te ver gaat’. Er
moet nu gewerkt worden aan een nieuw
samenwerkingsvoorstel. 
• De R.K. Parochie St. Vitus (in persbe-
richt d.d. 24-01-06) heeft formeel afge-
haakt bij het Vitus-nieuwbouwplan i.v.m.
o.a. de aanhoudende onduidelijkheid over
de erfgrenzen en de grondprijs. Tevens
kon men zich niet herkennen in de voor-
gaande berichtgeving door de gemeente in
de diverse kranten, over de stand van het
overleg tussen gemeente en parochie. De
gemeente heeft inmiddels een nieuwe
onderhandelaar ingezet. I.v.m. ziekte van
wethouder Boersen heeft burgemeester
Ton (weer hersteld) de Vitusportefeuille,
en wethouder Heybroek de Bijvanck-
portefeuille tijdelijk van Boersen overge-
nomen.
• Ontwikkelingsproject in Nepal /
Chitwan. Nelleke Alders gaat in augustus
weer naar Nepal. 
Voortgang: www.childwelfarenepal.nl.
• Zonsopgang resp. –ondergang: op 1
maart om 7.26 resp. 18.19 uur en op 1
april om 7.15  resp. 20.13 uur. Het wordt
echt weer langer licht!

Zondag 26 februari 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum,
Avondmaalsdienst, de Cantorij zingt.
Zondag 5 maart 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Zondag 12 maart 10.00 uur
Ds. S.L.S. de Vries, Amsterdam.
Zondag 19 maart 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Zondag 26 maart 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.

Tijdens de diensten is er kinderoppas
(0-4 jaar) en de kinderkerk (4-12 jaar).
De jeugdkapel voor jongeren van
12-18 jaar komt bijeen in De Blaercom.
www.protestantsegemeenteblaricum.nl.

GEBOORTEN
05-01-2006 Hidde Catharinus Dirk 

Sluijk
05-01-2006 Eva Helena Maria Sluijk
06-01-2006 Rafaël Luca ten Hengel
13-01-2006 Emily Margriet Josephine 

Bronckers

PARTNERSCHAPS-
REGISTRATIE

19-12-2005 Domenico Di Lella, en:
Annelise Theresia Mersel

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

KUNST & CULTUUR:
Historische Kring Blaricum: maandag
20 maart om 20.00 uur, in De Blaercom,
lezing met foto’s over Blaricumse hooi-
bergen (geschiedenis, typen, bouwwij-
zen, hooibergwerktuigen, relatie tot de
boerderijen en het landschap) door
Suzan Jurgens, die 36 Blaricumse hooi-
bergen in kaart heeft gebracht. Toegang
€ 2,50 voor niet-leden.
Galerie De Vlierhove, Blaricum: t/m
13 maart Willem Veerman, olieverf/
gemengde techniek, Marijke Lijftogt,
stillevens in olieverf, diverse beeldhou-
wers. Van 20 maart t/m 10 april Wim van
Aken, olieverfschilderijen en aquarellen.
Info: tel. 5383736, www.vlierhove.nl.
Gemeentehuis Nederheem / Expositie-
route: expositie werken van de schilder
‘van arbeid en industrie’ Herman
Heijenbrock (1871-1948) van 6 maart
t/m 28 april. Uit gemeentelijk, museaal
en particulier bezit (o.a. van architect Gé
v.d. Pol). Heijenbrock was destijds in
Blaricum woonachtig en bevriend met
o.a. prof. Van Rees, prof. Brouwer,
Henriëtte en Richard Roland Holst en

Frederik van Eeden. Te bezichtigen tijdens
de openingsuren van het gemeentehuis.
Info: tel. 5399575, www.blaricum.nl.
Singer Museum, Laren: t/m 28 april
‘De onstuitbare verzamelaar J.F.S.
Esser’, werken van Mondriaan, Breitner,
Sluijters e.a.. Info: www.singerlaren.nl.
Galerie Bianca Landgraaf, Laren: t/m
12 maart Nicolaas Wijnberg (‘De
Realisten’), schilderijen, tekeningen en
grafiek, en Eric Claus (‘Commedia dell’
arte’) beelden en tekeningen. Van 12
maart t/m 23 april de keramisten Peter
Hiemstra, Willemijn van der Meer, en
Margreet Zwetsloot, met schilderijen
van Loek Lafeber. Info: tel. 5335987,
www.galeriebiancalandgraaf.nl.
DIVERSEN:
BEL-Wereldwinkel in Laren, oproep:
wie (m/v) vanaf 18 jaar heeft interesse in
ontwikkelingssamenwerking en wil 3,5
uur p.w. in de Wereldwinkel bij de ver-
koop assisteren? Goede begeleiding in
de opleidingsfase (ervaring is niet ver-
eist). Voor aanmelding: Toos Overboom,
tel. 5316730. 
Bibliotheek De Malbak: open elke

donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. De
Maten 1a, Blaricum (Bijvanck),
tel. 5262902.
De Blaercom / De Malbak (S.L.W.):
voor activiteiten zie het programma-
boekje van de S.L.W. in De Blaercom en
De Malbak. Info: Lisette Mooij,
tel. 5312977.
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek: diver-
se cursussen: ‘Peutercursus’, ‘Nooit
meer lijnen’, ‘Praten over de dood ver-
rijkt je leven‘, ‘Fybromyalgie, hoe ver-
der’, etc. Info: tel. 6924495,
www.tgvleden.nl.
Speel-O-Theek Spelevanck: spelmate-
riaal (te leen) voor kinderen. Wordt lid.
Bijvanck-scholencomplex, Levensboom
2. Open: elke woensdag 15.00-16.20 uur
en zaterdagmorgen 9.30-11.20 uur. Info:
tel. 5233246.
Dagtochten voor senioren: op 31 maart
en 1 april, twee dagen Monschau. Info
en tochtengids voor 2006:
tel. 06-25503365. 
Blaricums lamsvlees: bij Mariëlle
Bakker en Sacha Knoop. Pakketten v.a.
4 kg. Info: tel. 5387138.

Colofon
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KOPIJ
Heeft u iets te melden over uw club,
vereniging, evenement of andere zaken in 
Blaricum? Laat het ons weten. Bij voor-
keur per e-mail aan de redactie:
redactieheienwei@xs4all.nl. Niet groter 
dan een half A4. Eventueel met bijpas-
sende foto. Verkorte opname in de
Blaricumse Agenda kan ook. Reacties 
op hei & wei-artikelen worden alleen
geaccepteerd als deze voorzien zijn van
volledige naam en adres. Plaatsing is
uiteraard afhankelijk van de beschikbare
ruimte en is steeds ter beoordeling van de
redactie. 

Kopij voor het aprilnr. 
inleveren uiterlijk 03.03.06 bij de
eindredactie, Sybert Blijdenstein,

per bovenstaande e-mail, of per post,
William Singerweg 13,

1261 EH Blaricum. 
Verschijningsdatum aprilnr.:

30 maart 2006.

BLARICUMS NIEUWS

INBRENG 
ROMMELMARKT

2006
Gaat u binnenkort uw zolder, kelder of
rommelkast opruimen? Goed idee, want u 
kunt uw goederen weer inbrengen voor de 
Rommelmarkt 2006, die traditiegetrouw
plaatsvindt op de Blaricummerie op
Koninginnedag. U kunt uw spullen bren-
gen naar Rie Rigter, Eemnesserweg 4,
Blaricum. Groot meubilair, zitbanken,
koelkasten, matrassen e.d. gelieve u niet
te brengen.

Weer een heel belangrijke gebeurtenis
voor veel Blaricummers.... de intrede en
bevestiging van de nieuwe dominee in
ons dorp.

Op zondag 15 januari werd Ds. Jan
Rinzema in onze oude dorpskerk geïnstal-
leerd. Een propvolle kerk met veel ver-
wachtingsvolle mensen: “Hoe zal ie zijn,
hoe ziet hij eruit, hoe gaat hij preken...?”
Ds. Rinzema (47) ging die dag een fon-

kelnieuwe verbintenis aan met de
Protestantse Gemeente Blaricum. Zoiets
is een heel bijzonder gebeurtenis, plechtig
en indrukwekkend. ‘Van harte’ heeft hij
dit nieuwe ambt aanvaard, en zoals hij zei
“God heeft me geroepen.” En zijn eerste
preek? “Nou, die was o.k.,” zei een jonge-
man met overtuiging en dat vond iedereen
na afloop ook, met een lekkere kop koffie
in de hand. We zullen in Blaricum onge-
twijfeld nog veel van hem horen in de toe-
komst en ‘hei & wei’ houdt u zoals altijd
van alles op de hoogte. Veel geluk
gewenst, dominee, in ons mooie, gezellige
– soms ook lastige – dorp. We zijn blij dat
er weer licht brandt in de prachtige pasto-
rie aan de Torenlaan.

Aty L.S.

RADIO 
6FM MET
HEI & WEI

Het maandelijkse radioprogramma 
over Blaricum met dorpscommentaren 
en stukken uit hei & wei, verzorgd 
door diverse redactieleden. 
Op de kabel op FM-frequentie 92.3,
en op de antenne op 92.0 
Uitzendingen:
- van het februariprogramma op
zondag 26 februari: 9.00-10.00 uur.
- van het maartprogramma op
woensdag 8 en 22 maart:
9.00-10.00 uur en 21.00-22.00 uur, en op 
zondag 12 en 26 maart:
9.00-10.00 uur.
Info: www.6fm.nl.

DOMINEE JAN RINZEMA

(bronnen: pers- & krantenberichten en officiële mededelingen)
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